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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   3 سه شــنبه         764 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

رئیس کل دادگستری استان :

پاکسازی قوه قضاییه
 پیگیری می شود
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 م

س:
عک

»آجر به آجر« تا جبران 
کمبود مدرسه

واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس استان: در طرح »آجر به آجر« خیرین با  هر توان مالی می توانند در مدرسه سازی شریک شوند

شناسایی و ثبت ۱۴۵ اثر 
باستانی در قلعه گنج

پرونده ۱۰ هزار میلیارد 
زمین خواری در جیرفت 

در حال بررسی است

کشاورزی جنوب نیازمند 
اصالح الگوی کشت

3

فاجعه کرونا در یک 
قدمی جنوب استان

کشف انبار احتکار 
الستیک خودروهای 

سبک در کرمان

بنا بر آمارهای غیررسمی 
که به کاغذ وطن رسیده 

است ، در 24 ساعت گذشته،238 ابتال جدید به 
کرونا در استان شناسایی شده است و همچنین 
در سراسر استان 67 بیمار جدید به دلیل کرونا 
بستری شدند و 4 مورد فوتی هم در سراسر 
استان به دلیل کرونا رخ داده است. 2 مورد در 
حوزه علوم پزشکی کرمان، یکی در حوزه علوم 
پزشکی رفسنجان و یکی در حوزه علوم پزشکی 
سیرجان است. براساس گزارش علوم پزشکی 
جیرفت از این آمار، 3۵ بیمار جدید مبتال به کرونا 
بستری شده در جنوب حضور دارند و بدین 
ترتیب آمار کل بیماران کرونایی بستری شده 
در جنوب به ۱۵64 نفر رسید که از این تعداد 

۱464 نفر ترخیص شده اند .
ذبیح اهلل اعظمــی نماینده مردم 
جیرفت و عنبرآباد بــا تاکید بر 

اینکه اجرای الگوی کشــت نیاز به اهرم  تاثیر گذار دارد، 
عنوان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
موضوع اصالح الگوی کشت را به صورت تخصصی مورد 

بررسی قرار می دهد

صفحه3را 
بخوانید

صفحه3 را 
بخوانید رنا

س:ای
عک

برپایی نمایشگاه تابستانی برپایی نمایشگاه تابستانی 
صنایع دستی در کرمانصنایع دستی در کرمان

2 2

سرپرست هیئت باستان شناسی از ثبت ۱4۵ اثر 
باســتانی در پروژه بررسی باستان شناسی بخش 

مرکزی شهرســتان قلعه گنج اســتان کرمان با مجوز پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری، شناسایی خبر داد. فاطمه علیزاده با اعالم این خبر 
گفت: تاکنون و طی پانزده روز کاری در شرایط آب و هوایی خیلی سخت 
و دمای باالی ۵۰ درجه، بخشی از محدوده مورد بررسی، پیمایش و نتایج 

بسیار قابل توجهی از آن به دست آمده است.

حسین سالمی دادستان عمومی و انقالب اسالمی 
جیرفت گفت: اسناد و مدارک مربوط به پرونده های 

زمین خواری 24۰ هکتاری و 3 هزار و 2۰۰ هکتاری به ارزش ۱۰ هزار میلیارد 
ریال با همکاری سربازان گمنام امام زمان )عج( و معاون اقتصادی اداره اطالعات 

شهرستان جیرفت جمع آوری شده و در حال بررسی است.

صفحه3را 
بخوانید

صفحه۴را 
بخوانید

آگهي مناقصه عمومي                            
شماره 99/15/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " انجام خدمات مهندسی، تأمین کاال و تجهیزات 
ساختمان و نصب بصورت توأم )EPC( برای پروژه ایجاد مسیر بای پس  سرندهای محصول كارخانه گندله سازی 
شماره یک" خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان 
می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت 
تأمین كنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز چهارشنبه 
مــورخ 99/05/15 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا 
بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 99/04/11 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی 

مدیریت قراردادها و معامالت گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار می باشد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

شـهردار کرمان گفت: اجرای مسـیرهای 
جامـع  طـرح  در  دوچرخه سـواری 
ترافیـک شـهر کرمان دیده شـده اسـت.
بـه گـزارش کرمان آنالیـن، سـیدمهران 
عالـم زاده در نشسـت عمومـی شـورای 
اسـالمی شـهر کرمـان، ضمـن تبریـک 
قضاییـه،  قـوۀ  هفتـۀ  مناسـبت  بـه 
بـا اشـاره بـه این کـه حـدود ۱۵ تـا 2۰ 
کیلومتـر مسـیر دوچرخه سـواری در 
طـرح جامـع ترافیک شـهر کرمـان دیده 
شـده اسـت، گفت: در هر منطقۀ شـهری 
پنـج مسـیر دوچرخه سـواری دیـده 
شـده اسـت.وی بـا تأکیـد بـر هماهنگی 
هـر منطقـه بـا پلیـس شهرسـتان بـرای 
اجـرای مسـیر دوچرخه سـواری گفـت: 
شـهرداری منطقـه سـه کـه در اجـرای 
پلیـس  بـا  بـوده،  پیش قـدم  طـرح 
شهرسـتان هماهنـگ شـده و بـا امضای 
صورت جلسـه، کار خود را از خیابان سپه 

شـروع کـرده اسـت.
شـهردار کرمـان با اشـاره بـه توقـف کار، 
توسـط پلیـس اسـتان کرمـان گفـت: 
هرچنـد اجرای این مسـیر در طرح جامع 
ترافیـک دیـده شـده، نیـاز بـه تصویـب 
دوبـاره نـدارد، امـا بـه لحـاظ ضـرورت 
شـورای  مصوبـۀ  می توانسـت  اجـرا 
ترافیـک اسـتان را هـم بگیرد.عالـم زاده 

بـا اشـاره بـه این کـه طرح هـای مصـوب 
در طـرح تفصیلـی بـدون مجـوز و تنها با 
اولویت بندی شـورای اسالمی شـهر اجرا 
می شـود، گفـت: البتـه طرح مسـیرهای 
دوچرخه سـواری به لحاظ ایمنی بیشـتر 
شـهروندان، در شـورای ترافیـک اسـتان 
مطـرح و بازنگـری خواهـد شد.شـهردار 
کرمـان همچنین در پاسـخ به سـواالت و 
درخواسـت های اعضای شـورای اسالمی 
شـهر کرمـان، شـهر کتـاب را برنـد و 
امتیـازی بـرای شـهرها دانسـت و گفت: 
شـهر کتـاب در جاهایـی وجـود دارد که 
شـهرداری ها تعامل کرده و فضای الزم را 
در اختیـار قرار می دهند.عالـم  زاده افزود: 
در صـورت موافقـت شـورا بـرای ورود و 
اسـتقرار شـهر کتاب به عنوان مشـخصه 
و برندی برای شـهر کرمـان، بایـد زمینۀ 
آن در شـهر کرمـان فراهـم شـود.وی بـا 
تأکیـد بـر این کـه شـورا تصمیم گیرنـدۀ 
نهایـی در ورود شـهر کتـاب بـه کرمـان 
اسـت، گفـت: شـهر کتـاب می توانـد در 
برگـزاری سـمینارها و نشسـت ها در 
قالب یـک مؤسسـۀ فرهنگـی نقـش ایفا 
کند.عالـم زاده افـزود: پیشـنهاد می کنم 
نمایندگان و کارشناسـان شـهر کتاب در 
کرمان حضـور پیـدا کـرده و در خصوص 
عملکـرد شـهر کتـاب گـزارش دهنـد.

شـهردار کرمـان در ادامـه، بـا اشـاره بـه 
طـرح موضـوع ضوابـط مشـخص بـرای 
سـیما و منظر شـهر کرمان گفت: در این 
رابطه ضوابطـی را تهیه و تنظیـم کرده و 
به کمیسـیون مـاده پنـج فرسـتادیم که 
ایـن ضوابـط بـه کمیتـه سـیما و منظـر 
ارجـاع داده شـده اسـت.عالم زاده افزود: 
در صورت تنظیم و تأیید ضوابط سـیما و 
منظر شـهری، به طـور قطع ایـن ضوابط 
در صـدور پروانه هـای سـاختمانی و 
پایان کار مدنظـر قرار خواهـد گرفت.وی 
با اشـاره به این کـه ساخت وسـاز در معابر 
شـهر، تابـع عـرض معبـر بـوده و بـرای 
آن ضابطـۀ ثابتـی وجـود نـدارد، گفـت: 
بنابرایـن، ضابطـۀ سـیما و منظـر بایـد 
به گونـه ای باشـد کـه ساخت وسـازها در 
معابـر، منظـم و ضابطه منـد در کنـار هم 
قرار گیرندشـهردار کرمان افـزود: اِعمال 
ضوابـط سـیما و منظـر در پایـان کار، 
درنهایـت سـیما و منظـر مناسـبی از 
ساخت وسـازها را به وجـود مـی آورد؛ بـه 
همیـن دلیـل اعتقـاد دارم بایـد به جـای 
طرح جامع سـیما و منظر، ضابطۀ سـیما 
و منظـر وجـود داشـته باشـد.عالم زاده 
از اجـرای طـرح ترافیکـی در سـه راهی 
شـرف آباد بـرای تسـهیل عبـور و مـرور 
خبـر داد و افـزود: در شـورای ترافیـک 

اسـتان کرمـان اجـرای تقاطع هم سـطح 
در سـه راهی شـرف آباد مـورد تصویـب 
قرار گرفته اسـت.وی با اشـاره بـه این که 
اعضـای شـورای شـهر می تواننـد نظـر 
نهایی خـود را در خصوص اجـرای تقاطع 
هم سـطح یـا غیرهم سـطح در سـه راهی 
شـرف آباد اعالم کنند، گفـت: البته مقرر 
شـده تـا رینـگ شـهر کرمـان را مطالعه 
کرده و در خصـوص مکان مناسـب برای 
هم سطح سـازی، تصمیم گیـری و بـه 
شـورای ترافیک پیشـنهاد دهیم.شهردار 
کرمان در خصوص مطرح شـدن ضرورت 
ایجـاد پارکینـگ در چهـارراه سـمیه 
)طهماسـب آباد( و انجـام نشـدن ایـن 
اقدام ازسـوی شـهرداری گفت: در سـال 
گذشـته در حـال تملک چند ملـک برای 
سـاخت پارکینـگ بودیـم کـه به دلیـل 
نوسـانات قیمـت، بـا مالـکان بـه توافـق 
نرسـیدیم.عالم زاده بـا تأکیـد بـر اجرای 
پارکینـگ مناسـب در ایـن محـدوده 
افـزود: در حـال حاضـر، ملکـی در کوچه 
شـماره ۱۰ شـریعتی که عرض مناسـبی 
دارد، بـرای سـاخت پارکینـگ در نظـر 
گرفتـه شـده اسـت.وی همچنیـن طبق 
درخواسـت اعضـای شـورا از پیگیـری 
بـرای ایجـاد پـل عابـر پیـاده روبـه  روی 

شـهرک صنعتـی خبـر داد.

کانون  مراکز  بازگشایی  آستانه  در 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و به 
منظور تجهیز و به روز شدن مجموعه 
کتاب های مراکز فرهنگی هنری کانون، 
برای نخستین بار پس از حدود یک دهه 
وقفه، کتاب های برگزیده ناشران فعال 
حوزه کودک به کتاب خانه های کانون در 
سراسر کشور ارسال می شود.به گزارش 
استان  کانون  اداره کل  روابطعمومی 
کرمان، این مجموعه که شامل کتاب های 
حوزه خردسال، کودک و  نوجوان می شود 
منتخبی از کتاب های ناشران مختلف 
است که از سوی کارشناسان جایزه 
کتاب کودک و نوجوان کانون به عنوان 
کتاب های مناسب این حوزه انتخاب و در 
قالب طرح تمیم )تامین محتوای یکپارچه 
مراکز کانون( در اختیار کتابخانه ها و مراکز 

فرهنگی هنری کانون قرار می گیرد.در این 
طرح که از این پس به شکل فصلی استمرار 
خواهد داشت مجموعه ای از کتاب های 
اسباب بازی،  کانون،  در  شده  تولید 

سرگرمی و نشریات کانونی نیز به همراه 
کتاب های برگزیده شده در هر فصل به 

مراکز ارسال می شود.
طرح جدید »تمیم« به منظور حمایت 

از تولید کتاب حوزه کودک و نوجوان و 
پاسخ به نیاز مخاطبان کتابخانه های کانون 
پرورش فکری از بهار سال ۹۹ آغاز شده 

است.

اجرای مسیرهای دوچرخه سواری در طرح جامع ترافیک

کتاب های برگزیده ناشران کودک و نوجوان در کتابخانه های کانون

"گل گهر؛  فناورترین شرکت در تولید کنسانتره و گندله
غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو 
در کارگروه کنترل مدیریت با تقدیر از 
عملکرد مالی و سرمایه گذاری گل گهر 
در سال ۹8  بر این موضوع که گل گهر 
فناورترین شرکت در کنسانتره و گندله 
ایران  است،تاکید کرد و گفت: این شرکت 
با افزایش سرمایه  در مسیر توسعه گرایی 

حرکت می کند.
خداداد غریب پور در نشست کارگروه 
کنترل مدیریت ایمیدرو و گل گهر اظهار 
داشت: شرکت فوالد مبارکه به دلیل 
برخورداری از جایگاه ویژه در صنعت فوالد، 
مسئول دستیابی به فناورترین شرکت 
در این صنعت شد، از این رو گل گهر نیز 
در حوزه سنگ آهن، راهبری فناوری را 
برعهده گیرد. غریب پور همچنین درباره 
عملکرد مالی و سرمایه گذاری گل گهر، 
گفت: افزایش 6۰ درصدی سرمایه گذاری 
شرکت گل گهر و افزایش دارایی ها از ۱3 
هزار میلیارد به 22 هزار میلیارد تومان در 
سال ۹8، نشان دهنده همدلی مجموعه و 

دیدگاه توسعه گرایی این شرکت است. 
درصدی سود   3۹ رشد  افزود:  وی 
عملیاتی و رشد 28 درصدی سود خالص 
در این شرکت جای تشکر دارد چراکه 
افزایش درآمدها همزمان با افزایش 3 
درصدی تولید، کنترل هزینه ها و اجرای 
طرح های توسعه ای، اتفاق افتاده است و 
داشتن چشم انداز بلندمدت و رسیدن به 
سود 3 برابری سرمایه تا ۱4۰4 در این 
شرکت قابل تقدیر است. رئیس هیات 
عامل ایمیدرو با اشاره به تولید ۱6 میلیون 
تنی کنسانتره و ۱2 میلیون تنی گندله در 

شرکت گل گهر، تصریح کرد؛ با توجه به 
این میزان حجم فعالیت، شرکت گل گهر 
باید برای دستیابی به جایگاه فناورترین 
شرکت ایران در زمینه کنسانتره و گندله 
برنامه ریزی کند و صاحب دانش فنی این 

2 محصول شود. 
رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن قدردانی 
از بانک سپه برای موافقت با افزایش 
سرمایه شرکت گل گهر، بیان داشت: 
خوشبختانه افزایش سرمایه این شرکت 
امسال، طی 2 مرحله ۱۰ هزار میلیارد 
تومان افزایش می یابد.وی ادامه داد: این 
شرکت، متناسب با جریان نقدینگی 
)Cash Flow(، سود سهام را برای 
اجرای طرح های توسعه ای مطابق با طرح 
جامع فوالد ذخیره کند. در این میان، 
افزایش سرمایه برای 4-3 سال آینده در 
اختیار هیأت مدیره باشد تا نگران اجرا شدن 

طرح های توسعه ای نباشند. 
افزایش سهم بومی سازی

غریب پور با اشاره به تاکید مدرس خیابانی، 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بر بومی سازی یک میلیارد دالری بخش 

معدن و صنایع معدنی، گفت: شرکت 
گل گهر باید برای افزایش سهم از ۱7 
میلیون دالر برنامه ریزی صورت گرفته 
جهت بومی سازی قطعات و تجهیزات، 

اقدام کند. 
وی افزود: با توجه به نیاز ساالنه این شرکت 
به 28 میلیون تن سنگ آهن باید منبع 
پایداری برای تامین سنگ آهن به عنوان 
ماده اولیه داشته باشد و ایمیدرو باید در 

این زمینه اقدام کند. 
استفاده از باطله ها به مثابه معدن 

جدید
غریب پور با اشاره به ضرورت برنامه ریزی 
شرکت گل گهر برای دستیابی به معادن 
زیرزمینی، گفت: این شرکت باید با 
بهره گیری از فناوری های روز، امکان شروع 
عملیات اجرایی در معدن زیرزمینی را 
فراهم کند. وی ادامه داد: موضوع دیگر، 
فرآوری باطله هاست که چنانچه این 
شرکت به فرآوری 4۰ میلیون تن باطله 
موجود در معادن خود ورود کند، مانند این 
است که یک معدن جدید )شماره 7( را در 
کنار 6 معدن موجود، راه اندازی کرده است.

مالرحمان خبر داد: اقدامات جهشی 
تولید، فروش و توسعه در سال ۹۸

جمشید مالرحمان، مدیرعامل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر در این نشست 
ضمن قدردانی از حمایت های غریب پور 
و همکاران از این شرکت، گفت: شرکت 
گل گهر به عنوان بازوی اجرایی ایمیدرو در 
سال ۹8 در تولید، فروش و توسعه، اقدامات 
جهشی انجام داد. وی ادامه داد: این 
شرکت، سال گذشته در تولید کنسانتره 
3 درصد، گندله 3 درصد و فروش داخلی 
این دو محصول از نظر تناژ ۵ درصد رشد 
داشته است.مالرحمان ادامه داد: سال 
گذشته، مجموع سرمایه گذاری های ارزی 
و ریالی این شرکت و شرکت های هم گروه 
معادل 8 هزار و 283 میلیارد تومان بوده 
که برای حدود ۵2۰۰ نفر اشتغال ایجاد 
شده است. این میزان سرمایه گذاری، بیش 
از 6۰ درصد سرمایه گذاری های سال های 

قبل بوده است. 
افتتاح ۱۴ طرح در سال جاری

و صنعتی  معدنی  مدیرعامل شرکت 
گل گهر با اشاره به افتتاح ۱4 طرح در سال 
جاری گفت: مجموع این سرمایه گذاری ها 
۱6 هزار و ۵۵6 میلیارد تومان با اشتغال 
437۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم 

است.
وی ادامه داد: این شرکت ۱3 طرح، آماده 
کلنگ زنی برای سال جاری دارد که میزان 
سرمایه گذاری ارزی و ریالی آن به ترتیب 
۱224 میلیون یورو و ۱۰ هزار و 2۹۰ 
میلیارد تومان با اشتغال زایی مستقیم و 

غیرمستقیم 6464 نفر است.
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کشف انبار احتکار الستیک 
خودروهای سبک در کرمان

سنا-معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان گفت شــرکت تعاونی عرضه نهادهای دام و طیور )مرغداری( 
به جرم احتکار و عرضه خارج از شبکه شناســایی و به اداره تعزیرات 
حکومتی معرفی شد.محمدرضا ابوالقاسمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در راستای 
مبارزه با گرانفروشی و احتکار گفت: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی 
طی بازرسی های به  عمل آمده و همچنین در پی رسیدگی به گزارشات 
واصله مردمی با سامانه ۱24 این سازمان، یک شرکت تعاونی توزیع 
نهادهای دامی در یکی از شهرستان های استان که از طریق احتکار و 
عرضه خارج از شبکه مقدار 26 هزار و ۵۵۰ کیلوگرم ذرت و مقدار ۱6۰ 
تن ذرت و کنجاله سویا به ارزش ریالی بیش از 4 میلیارد و 787 میلیون 
ریال شناسایی و جهت صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی استان 
ارسال کرد.وی از تخلف سه واحد صنفی نمایندگی فروش الستیک 
سبک و سنگین در شهرستان رفسنجان خبر داد و اظهار کرد: بازرسان 
این سازمان در بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان رفسنجان موفق 
شدند سه نمایندگی توزیع الستیک سبک و سنگین که از طریق عرضه 
خارج از شبکه و گران فروشی انواع الستیک را شناسایی کنند.معاون 
بازرسی و نظارت سازمان صمت استان کرمان ادامه داد: ارزش ریالی 
تخلف یکی از این واحدهای صنفی متحلف به مبلغ ۵47 میلیون و 2۰۰ 
هزار تومان، یکی دیگر از این واحدها 74 میلیون تومان و سومین واحد 
متخلف ۱۰ میلیون تومان بوده است که این سه واحد به جرم عرضه 
خارج از شبکه و گران فروشی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی بیان کرد: همچنین در بازرسی از انبار نمایندگی توزیع الستیک 
خودروهای سبک در کرمان، احتکار محرض و پرونده تخلف این انبار 
به مبلغ 7۱ میلیون و 7۵۵ هزار تومان تکمیل و جهت صدور حکم به 
تعزیرات حکومتی ارسال شد.ابوالقاسمی در پایان خطاب به شهروندان 
گفت: انتظار داریم مردم در خریدهای خــود دقت کرده و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، 
عرضه خارج از شبکه و ... مراتب را سریعا با شماره تلفن ۱24 اعالم کنند.

یکی از راه های بهترین راه های 
برون رفت از مشکالت اقتصادی دادگستری

ز تولید ملی و  کشور حمایت ا
تولیدکنندگان داخلی در راستای سیاست های 
بعاد این  ز ا قتصاد مقاومتی است که یکی ا ا
است؛  قضایی  حمایت های  حمایت، 
نع و  ند ناامنی ها، موا حمایت هایی که می توا
ز فضای کسب و کار زدوده و  تهدیدات را ا

تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
دومین روز هفته قوه قضائیه امسال به نام 
حمایت حمایت قضائی از تولید و کارآفرینی 
نامگذاری شده است تا حساسیت ها به این 
ر گرفتن  موضوع بیشتر شده و با محور قرا
ز تولید ملی و سرمایه گذاری های  حمایت ا
مشروع دیگر فعالیت ها و برنامه ریزی ها نیز 
به این حوزه سوق پیدا کند و قوه قضائیه 
ز ارکان اصلی حاکمیت در  به عنوان یک ا
محدوده وظایفش می تواند در راستای حمایت 
از سرمایه گذاری و تولید ملی گام های موثری 

بر دارد.
یک وجه حمایت قضائی این است که در 
دعاوی، اختالفات و پرونده های قضائی مرتبط 
با صنایع و کارگاه های تولیدی در هر شرایطی 
از صدور دستورات قضائی مبنی بر توقف و 
تعطیلی این قبیل مراکز جلوگیری به عمل آید 
و قضات از صدور این قبیل دستورات اجتناب 
ورزند و با توسل با سایر ظرفیت ها و فرصت های 

قانونی تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.
یداهلل موحد رئیس کل دادگستری استان 
کرمان با بیان اینکه در ستاد حمایت قضایی 
از سیاست های اقتصاد مقاومتی استان کرمان 
بعاد حقوقی و  ز مشکالت و ا بخش زیادی ا
تولیدکنندگان  و  ران  سرمایه گذا قضائی 
پیگیری و برطرف شده است اظهار داشت: 
در سال گذشته ۱3۰ پرونده حمایتی در ستاد 
استانی پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی 

دادگستری استان کرمان مطرح شده است.
وی با بیان اینکه براساس اقدامات انجام شده 
در دستگاه قضائی استان کرمان و برآوردهای 
قوه قضائیه استان کرمان جزو ۵ استان برتر 
کشور در حمایت قضائی از بخش های تولیدی 
و سرمایه گذاری معرفی شده است عنوان کرد: 
اگر حمایت های قضائی انجام شده از بخش های 

تولیدی انجام نشده بود، هشت هزار کارگر و 
نخبه کرمانی بیکار شده و شغل خود را از دست 

می دادند.
موحد با بیان اینکه یک وجه حمایت قضائی 
این است که در دعاوی، اختالفات و پرونده های 
قضائی مرتبط با صنایع و کارگاه های تولیدی 
در هر شرایطی از صدور دستورات قضائی مبنی 
بر توقف و تعطیلی این قبیل مراکز جلوگیری 
به عمل آید گفت: در این قبیل پرونده ها قضات 
از صدور این قبیل دستورات اجتناب کرده و با 
توسل با سایر ظرفیت ها و فرصت های قانونی 

تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.
وی با ابراز اینکه قوه قضائیه به عنوان یکی از 
ند در محدوده  ارکان اصلی حاکمیت می توا
وظایفش در راستای حمایت از سرمایه گذاری 
و تولید ملی گام های موثری بردارد تصریح 
ره تصفیه و امور  دا کرد: تالش می شود که ا
ورشکستگی را در استان کرمان ایجاد کنیم 
ران  سرمایه گذا برای  اطمینانی  سوپاپ  تا 

واحدهای تولیدی باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: 
جامعه در صورتی به رفاه، آسایش عمومی و 
رشد اقتصادی دست پیدا می کند که حمایت از 
صنایع مولد و مصنوعات داخلی به عنوان یک 
فرهنگ و از جمله الزامات عمومی در جامعه 

نهادینه شود.
کل  رئیس  مقام  قائم  امیرمیجانی  مسعود 

دادگستری استان کرمان نیز با اشاره به اینکه 
دومین روز هفته قوه قضائیه امسال به نام 
حمایت قضائی از تولید و کارآفرینی نامگذاری 
شده است اظهار داشت: قوه قضائیه برای سال 
جاری براساس ماموریت هایی که به این قوه 
محول شده اولویت هایی را در نظر دارد که در 
راس آنها حفظ کرامت انسانی، مبارزه با فساد و 

رفع موانع تولید است.

وی با اشاره به اینکه هدف از این نامگذاری ها 
جلب توجه نسبت به این موضوعات و ایجاد 
حساسیت در این ارتباط است تا محور قرار 
گرفته و دیگر فعالیت ها و برنامه ریزی ها در 
جهت سوق پیدا کند عنوان کرد: دو موضوع در 
بستر حمایت قوه قضائیه از تولید و کارآفرنین 

قرار دارد.
امیرمیجانی با بیان اینکه جایگاه قوه قضائیه 
در تراز انقالب اسالمی با توجه به موقعیتی که 

در سند باالدستی قانون اساسی تعریف شده 
جایگاه عظیم، رفیع و گستره ای است افزود: 
قوه قضائیه در کنار وظیفه سنتی امر قضا و 
دادرسی که رسیدگی به شکایات، اختالفات 
و دعاوی است وظیفه پیشگیری از وقوع جرم، 
احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های 
مشروع را نیز به عهده دارد و موظف به تحقق 
ینکه در برنامه تحولی  آن است.وی با بیان ا

ریاست قوه قضائیه پرداختن به این ماموریت ها 
در کنار وظایف سنتی دستگاه قضا مورد توجه 
جدی قرار دارد گفت: با توجه به تاثیری که 
امور اقتصادی بر وضع قضائی می گذارد کمک 
به بهبود اوضاع اقتصادی و تالش در جهش 
قتصادی  ا حوزه  مشکالت  کردن  برطرف 
می تواند در انجام ماموریت های قوه قضائیه 

جای بگیرد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان کرمان 
با ابراز اینکه امور اقتصادی چه مستقیم و چه 
غیرمستقیم با وظایف و ماموریت های قوه 
قضائیه ارتباط و وابستگی دارد افزود: در سال 
۹6 دستورالعملی در راستای تحقق شعار سال 
بالغ و  قتصاد مقاومتی بود به استان ها ا که ا
مقرر شد قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت های 
خودش و با هماهنگی با دیگر دستگاه های 
اجرایی جهت ایجاد امنیت سرمایه گذاری، رفع 
موانع تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی 

همت کند.
وی با بیان اینکه از بدو تشکیل ستاد حمایت 
قضائی در استان کرمان فعالیت های قابل توجه 
ز  و چشمگیری در راستای حمایت قضائی ا
نجا  قتصادی ا قتصادی و بنگاه های ا فعاالن ا
شده است گفت: اگر اقدامات ستاد و حمایت 
مورد نظر در دادگستری نبود بسیاری از این 
قتصادی کارشان به  واحدهای تولیدی و ا
تعطیلی کشانده می شد و عده زیادی بیکار 

می شدند.

استان  رئیس کل دادگستری 
و دادگستری سالم سازی  گفت:  کرمان 

پاکسازی قوه قضاییه پیگیری 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  زیرا  می شود 
می فرماید »سالمت قضات و پاکدامنی آنها 

شرط اول در دستگاه قضایی است«.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، یداهلل موحد در 
جمع فعاالن عرصه تبلیغ دینی به مناسبت 
هفته قوه قضاییه و روز تبلیغ و اطالع رسانی 
دینی افزود:  یکی از افتخارات و سرمایه های 
معنوی قوه قضاییه این است که با نام شهدای 
هفتم تیر و به ویژه شهید آیت اهلل بهشتی 

آمیخته شده است.
وی بیان کرد: شهید بهشتی یکی از یاران 
برجسته امام راحل )ره( در دوران مبارزه و 
در مقطع پیروزی انقالب و تاسیس جمهوری 
اسالمی بود.رئیس شورای قضایی استان کرمان 
از شهید بهشتی به عنوان شخصیتی نادر و 
ممتاز نام برد و اظهار داشت: قوه قضاییه که یکی 
از ارکان اصلی نظام جمهوری اسالمی است در 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی باید متناسب با 

نظام تاسیس می شد.
موحد با اشاره به اینکه اوضاع قضایی کشور به 
لحاظ شرایط پس از انقالب دچار نابسامانی و 
آشفتگی بود، ادامه داد: نظام جمهوری اسالمی 
میراث دار قوانینی بود که از قوانین کشورهای 
اروپایی اتخاذ شده بود و باید تحول بنیادی در 
نظام قضایی کشور حادث می شد و نظام قضایی 
مبتنی بر فقه و احکام دین مبین اسالم شکل 

می گرفت.
وی عنوان کرد: وقتی باید ساختار نوین ایجاد 
شود، شخصی باید این مسؤولیت را بپذیرد 
که توانایی الزم را داشته باشد و در آن شرایط 
بر اساس تشخیص امام راحل و تیزبینی و 
آینده نگری ایشان این ماموریت بر عهده آیت اهلل 

بهشتی گذاشته شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: 
شهید بهشتی حقیقتا در مدت کوتاه ۱6 ماهه 
توانست توفیقات چشمگیری را کسب کند و 
بنیان هایی را پایه گذاری کرد که اگر قوه قضاییه 
بتواند در چارچوب همان پایه ها حرکت کند 

می تواند اهداف مقدس نظام را به دست آورد.
وی خاطرنشان کرد: شهید بهشتی در همه 
عرصه ها حضور فعال و کارآمدی داشت و افکار 
و تفکرات عمیق شهید بهشتی در سیاست، 

اقتصاد فرهنگ می درخشید. 
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به 
اینکه قوه قضاییه در مقاطع مختلف تحوالت 
بزرگی را به خود دیده است، گفت: اما امروز 

هم قوه قضاییه نیازمند تحول است و بر اساس 
فرمان رهبری مبنی بر اینکه قوه باید گام های 
تحولی بزرگی را بردارد، قوه قضاییه در این 

زمینه گام هایی را برداشته است.
موحد ادامه داد: مقام معظم رهبری در اسفند 
ماه سال ۹7 حکم انتصاب آیت اهلل رئیسی را به 
عنوان رئیس جدید قوه صادر فرمودند و برای 
اولین بار بود که از خانواده دستگاه قضا یک 

قاضی به عنوان رییس قوه قضاییه انتخاب شد 
که به پیدا و پنهان و نقاط ضعف و قوت دستگاه 
قضا آشناست و به کاستی های این دستگاه 
اشراف دارد و می داند در این دستگاه چگونه 

می توان تحول ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: در دوران ریاست آیت اهلل 
رئیسی در قوه قضاییه بر فسادستیزی قوه 
قضاییه قوت پیدا کرده وهمین وجهه دستگاه 

موجب ارتقا اعتماد عمومی شده است .
وی خاطرنشان کرد: سالمت وپاکدامنی قضات 
هم از راهبردهای جدی مدیریت کالن قوه 
است ودر همین مدت کوتاه هم گامهای بلند 
واستواری در این زمینه  برداشته شده است زیرا 
رهبر معظم انقالب اسالمی می فرماید »سالمت 
قضات و پاکدامنی آنها شرط اول در دستگاه 

قضایی است«.

مدیـرکل امـور مالیاتی اسـتان 
کرمـان از اجـرای پـروژه ابـالغ مالیات

الکترونیکـی اوراق مالیاتی خبر 
داد.به گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امور 
مالیاتـی اسـتان کرمـان ، محمد سـلمانی ، با 
تاکید بر اینکـه، اداره پایدار و مطلوب کشـور 
فقط با تکیـه بر »نظـام مالیاتـی کارا، منصف 
و هوشـمند« امکان پذیر اسـت، خاطرنشـان 
کرد: یکی از اقدامات مهـم در خصوص مدرن 
سـازی نظـام مالیاتـی، اجـرای طـرح جامـع 
مالیاتـی بـوده کـه بـا تکیـه بـر آن، خدمات 

مالیاتـی بـه صـورت الکترونیکی بـه مودیان 
ارایـه مـی گـردد.وی با اشـاره بـه اینکـه هم 
اکنون بیش از 3۰ خدمـت مالیاتی به صورت 
الکترونیکی بـه مودیان ارایه می شـود، گفت: 
پروژه ابالغ الکترونیـک اوراق مالیاتـی از تازه 
تریـن اقدامات سـازمان اسـت که بـه منظور 
توسـعه دولت الکترونیک و پیشـبرد اهداف و 
برنامـه های سـازمان در حوزه مکانیزاسـیون 
فرایندهـا اجرایی شـده و هم اکنـون مودیان 
سراسـر کشـور بـا تاییـد و ارسـال فـرم 
الکترونیکی »درخواست اسـتفاده از خدمات 

الکترونیکـی ابالغ و مدیریت درخواسـت ها« 
کـه از کانـال هـای مختلـف الکترونیکـی 
سـازمان در دسـترس قـرار گرفتـه، از ایـن 

خدمت نوین بهره مند شده اند.
مدیرکل امـور مالیاتی اسـتان کرمـان اضافه 
کـرد: پیـش از ایـن ابـالغ اوراق مالیاتـی بـه 
صـورت فیزیکی و بـا مراجعه به محل کسـب 
و یـا اقامتـگاه قانونـی شـخص انجـام مـی 
گرفـت. در ایـن شـیوه گاهی بـه دلیـل نبود 
مـودی در محـل، مشـکالتی بـرای مودیـان 
و سـازمان بوجـود مـی آمـد; بعـالوه مـودی 
نیـز در مـواردی مجبـور می شـد بـه منظور 
پیگیـری وضعیـت ابـالغ اوراق مالیاتـی بـه 
ادارات مالیاتـی مراجعـه نمایـد کـه ایـن امر 
زمینـه ترددهـای غیرضـروری بـه ادارات را 

بوجـود مـی آورد.

حمایت قضائی از واحدهای اقتصادی استان

پاکسازی قوه قضاییه پیگیری می شود

گزارش
تسنیم

ارزش تولیدات کشاورزی 
و دامی کرمان ۴۵ هزار میلیارد 

تومان است
رییس سازمان جهادکشاورزی اســتان کرمان با اشاره به ظرفیت  و 
قابلیت های بخش کشاورزی و دامی این استان گفت: ارزش تولیدات 
کرمان در این حوزه 4۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.به گزارش 
ایرنا، عباس سعیدی روز دوشنبه در نشست کارگروه گیاه پزشکی استان 
کرمان با بیان اینکه کرم خراط، زنجره خرما، مگس میوه مدیترانه ای 
مهمترین آفات کشاورزی در استان هستند افزود: ۱7 هزار و ۱۰۰ هکتار 
از باغ های این استان زیر کشت گردو قرار دارد و آفت کرم خراط در سال 
۹8 در باغ های شهرستان بافت گزارش شد که افزایش سطح زیر کشت 
گردو و کاهش نزوالت جوی منجر به گسترش این آفت شده است. وی 
تصریح کرد: در سال ۹8 با مشارکت فرمانداری شهرستان بردسیر، مرکز 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و بسیج سازندگی، مبارزه 
با آفت کرم خراط در سطح 3۵ هکتار در بیدخوان بردسیر انجام شد و 
در سال جاری نیز در سطح ۱۱۰ هکتار در شهرستان رابر مبارزه اصولی 
انجام می شود.رییس سازمان جهادکشــاورزی استان کرمان اظهار 
داشت: هفت هزار هکتار از باغات خرمای این استان درگیر آفت زنجره 
هستند که برای مبارزه با این آفت هر منطقه بلوک بندی و در هر بلوک 
یک کارشناس مستقر شده که برنامه ریزی الزم برای مقابله آن در سال 
گذشته انجام شد.وی ادامه داد: عالوه بر موارد ذکر شده ملخ صحرایی 
نیز در 2 شهرستان ریگان و ارزوئیه در سال گذشته در سطح ۱2 هزار و 
۵۰۰ هکتار مشاهده و با آن مبارزه شده است.سعیدی بیان کرد: تاکنون 
در مجموع و در سطح 7۵ هزار هکتار از اراضی سطح استان ملخ ردیابی 

شده و در سطح 2 هزار و ۵۰۰ هکتار مبارزه صورت گرفته است.

ایسنا- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان گفت: نمایشگاه تابستانی صنایع دستی از امروز به مدت ۱۰ روز 
در هتل پارس کرمان برپا می شود.فریدون فعالی در جمع خبرنگاران 
با اشاره به اینکه نمایشگاه تابستانی صنایع دستی کرمان با 4۰ غرفه 
برپا می شود، افزود: در این نمایشگاه رشته های هنری همچون پته 
دوزی، قلم زنی روی مس، زیورآالت قیمتی و نیمه قیمتی، هنرهای 
چوبی، گلیم بافی و ... به معرض نمایش و فروش درمی آید.وی با بیان 
اینکه در این نمایشگاه تولید زنده برخی از هنرهای سنتی استان 
کرمان را خواهیم داشت، اظهار کرد: نمایشگاه مذکور فرصت مناسبی 
برای معرفی صنایع دستی و هنرهای سنتی این استان خواهد بود.

فعالی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی 
کرمان پیوند بین صنعت گردشگری و صنایع دستی و همچنین 
هم افزایی هرچه بیشتر این دو صنعت است، تصریح کرد: زمانی که 
صنایع دستی و زیرساخت های گردشگری مانند هتل ها در کنار 
هم قرار گیرند، این پیوند برقرار می شود و جذابیت های گردشگری 
و صنایع دستی دوچندان خواهد شد.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با بیان اینکه بازدید از 
نمایشگاه صنایع دستی کرمان هرروزه از ساعت ۱8 تا 23 خواهد 
بود، خاطرنشان کرد: از بازدیدکنندگان درخواست می شود با حفظ 

پروتکل های بهداشتی در نمایشگاه مذکور حضور یابند.

رییس سـازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمـان گفـت: تولیـد 28 میلیـون تـن گندله، 
۱۰ میلیـون تـن آهـن اسـفنجی و ۱۰ میلیون 
تن شـمش بـرای اسـتان کرمـان برنامه ریـزی شـده و بیش 
از 28 ابرکارخانـه )واحدتولیدی بزرگ( با پیشـرفت فیزیکی 
باالی ۹۵ درصـد در اسـتان کرمان افتتـاح و یا در حـال بهره 
برداری اسـت.مهدی حسینی نژاد شـامگاه یکشـنبه اول تیر 
ماه در مراسـم افتتاح هشتمین نمایشـگاه بین المللی معدن، 
صنایع معدنی، فراوری و تجهیزات وابسـته در کرمان با اشاره 
به پیگیری هـای در حال انجـام در حـوزه ارتبـاط واحدهای 
معدنـی و سـرمایه گـذاران اظهـار کـرد: از ظرفیـت شـورای 
معـادن و معافیـت هـای ایـن شـورا مـی توانیم بـرای کمک 
بـه بهره بـرداران معـادن و سـرمایه گـذاران، صنایع فـراوری 
و صادرات ایـن محصوالت بـا ارزش افـزوده، اسـتفاده کنیم.
وی بیان کرد: سـال گذشـته با کمک شـرکت ملـی مس این 
تجربه به صـورت پایلوت اتفاق افتاد و مسـیری بـرای صنایع 
و معادن و سـرمایه گذاران فراهم شـده اسـت.رییس سازمان 
صنعت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمان بـا بیان ایـن مطلب 
که بخشـی از حقوق دولتی معادن را در قالب شـورای استانی 
برای اسـتان های معدنی می تـوان محقق کرد، خاطرنشـان 
کـرد: اسـتان کرمـان بـا 6 میلیارد تـن ذخایـر قطعـی اثبات 
شـده در قالب 42 مـاده معدنی، سـاالنه بیـش از 33 میلیون 
تن انواع مـواد معدنی از این اسـتان در حال اسـتخراج اسـت 
و بیـش از ۵۰ درصد حقوق دولتی کشـور از اسـتان کرمان به 
خزانه کشـور واریز می شود.حسـینی نژاد تصریح کرد: وجود 
منابع خدادادی معدنی در اسـتان کرمان، تالش های تمامی 
دلسـوزان کشـور موجـب شـده که بـا وجـود همه مسـائل و 
چالش ها و تحریم ها بتوانیم در جهـت تکمیل زنجیره ارزش 
افزوده اتفاقـات بزرگی را رقـم بزنیم.رییس سـازمان صنعت، 
معـدن و تجارت اسـتان کرمان افـزود: تولیـد 28 میلیون تن 
گندلـه، ۱۰ میلیـون تـن آهـن اسـفنجی و ۱۰ میلیـون تـن 
شـمش برای اسـتان کرمان برنامه ریزی شـده و بیـش از 28 
ابرکارخانه)واحدتولیـدی بـزرگ( با پیشـرفت فیزیکی باالی 
۹۵ درصد در اسـتان کرمان افتتـاح و یا در حال بهـره برداری 
اسـت که در سـال های گذشـته شـاهد افتتـاح بیـش از ۱۰ 
هـزار میلیـارد تومان در حـوزه صنایع فـراوری اسـتان بودیم 
که فرصتی برای خدمات و قطعه سـازی محسـوب می شـود.
حسـینی نژاد اضافه کرد: یکـی از راه های رسـیدن به جهش 
تولیـد ارتباط و پیوند بین شـرکت ها محسـوب می شـود که 
برگـزاری چنیـن نمایشـگاه هایـی با وجـود معـادن مختلف 
می توانـد این ارتبـاط بیـن قطعه سـازان و سـرمایه گـذاران 

را تقویـت کند.

استاندار کرمان گفت: در سال جاری حذف 
نقاط حادثه خیز در همه نقاط استان در اولویت 
کارهای مدیران و دستگاه های مربوطه باشد 
و دفتر فنی استانداری بر این کار نظارت الزم داشته باشد و 
انتظار داریم تا پایان سال ۹۹ در درون هیچ شهر و روستای 
بزرگی از استان نقطه حادثه خیزی نداشته باشیم همچنین 
برای شناسایی نقاط حادثه خیز برون شهری برنامه ریزی 
شود تا در راستای رفع آنها گام برداریم.دکتر محمدجواد 
فدایی غروب یکشنبه یکم تیرماه در جلسه شورای ترافیک 
استان کرمان گفت: فاصله بین خطوط طولی خیابان ها 
استاندارد نیست و این باعث عدم حرکت خودروها در بین 
خطوط شده است که باید با بررسی های الزم این مشکل را 
حتی االمکان حل کردوی با اشاره به نقش دوربین های پایش 
تصویری در پیشگیری از بروز تصادفات عنوان کرد: تا پایان 
مهرماه مسیر رفسنجان  سرچشمه  به دوربین پایش تصویری 
مجهز خواهد شد.استاندار کرمان گفت: با توجه به باال بودن 
حجم ترافیک در شهرستان جیرفت اما در سال گذشته تعداد 
تلفات درون شهری و برون شهری این شهرستان کاهش قابل 
توجه ای داشته به طوری که رتبه اول کاهش تلفات حوادث 
ترافیکی در بین شهرستان های استان را اخذ کرده است.وی 
کاهش تصادفات را از اهداف اصلی استان دانست و افزود: در 
سال جاری حذف نقاط حادثه خیز در همه نقاط استان در 
اولویت کارهای مدیران و دستگاه های مربوطه باشد و دفتر 
فنی استانداری بر این کار نظارت الزم داشته باشد و انتظار 
داریم تا پایان سال ۹۹ در درون هیچ شهر و روستای بزرگی 
از استان نقطه حادثه خیزی نداشته باشیم همچنین برای 
شناسایی نقاط حادثه خیز برون شهری برنامه ریزی شود تا 
در راستای رفع آنها گام برداریم.فدایی با بیان این مطلب که 
برای تحلیل های ترافیکی باید حوادث خسارتی نیز لحاظ شود، 
بیان کرد: باید مشخص شود چند درصد از جاده ها و شهرها 
تحت پوشش پایش تصویری هستند و چقدر با نرم استاندارد 
کشوری فاصله داریم.وی با اشاره به ارتفاع زیاد پل های عابر 
پیاده در شهر کرمان خطاب به شهرداری گفت: پل های عابر 
پیاده در شهر کرمان به پله برقی تبدیل شود و تا زمانی که این 

اتفاق رخ ندهد این پل ها بالستفاده خواهند بود.

 همت راهداران ســاردوئیه مانع از گســترش آتش سوزی عصر 
دیروز در مراتع ورودی بخش ساردوئیه جیرفت شد. رئیس اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای ســاردوئیه گفــت عصر دیروز با 
درخواست صورت گرفته به جهت بروز حریق در ورودی شهر درب 
بهشت درکمترین زمان ممکن یک دستگاه گریدر بهمراه سه نفر 

از راهداران راهداری و حمل و نقل ساردوئیه به محل بروز حریق اعزام شدند.محمد رضایی بیان 
کرد بجهت پوشش گیاهی پیوسته و بروز آتش سوزی با استفاده از یک دستگاه گریدر یک مسیر 
آتش بر در مسیر آتش سوزی ایجاد کردیم که از گسترش آتش به نواحی دیگر جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه این حادثه در محل آبادی جالل آباد) محدوده باغ بزرگ چند هکتاری حاشیه 
محور سربیژن _درب بهشت ( رخ داد خطر خودروهای عبوری در این محور را نیز تهدید می 

کرد اتفای حریق امری ضروری بود.

راهداری ساردوئیه 
ناجی طبیعت شد

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان 
کرمان گفت: پیش بینی می شود در سال تحصیلی آینده 
بیش از 6۱ هزار نوآموز کالس اولی در مدارس این استان 
ثبت نام کنند.به گزارش روز دوشنبه ایرنا، عباس ضیا در 
نشست مدیران و روســای آموزش و پرورش استان که در 

اردوگاه آموزش و پرورش استثنایی استان در کوهپایه برگزار شد با بیان اینکه ثبت نام 
کالس اولی ها در کرمان از اول خرداد ماه سال جاری آغاز شده است بر تسریع در روند 
ثبت نام دانش آموزان با رعایت کامل قراردادهای بهداشتی تاکید کرد.وی اظهار داشت: 
مدارس حق ندارند غیر از هزینه کتاب و بیمــه از دانش آموزان وجه دیگری از والدین 
دریافت کنند، ضمن این که ثبت نام دانش آموزان در مدارس بر اساس کروکی محل 

سکونت یا نزدیکی مدرسه به محل کار یکی از پدر یا مادر کارمند است.

بیش از ۶۱ هزار کالس اولی در مدارس استان 
نام نویسی می کنند

ــن  ــذ وط ــه کاغ ــه ب ــمی ک ــای غیررس ــر آماره ــا ب بن
ــال  ــته،238 ابت ــاعت گذش ــت ، در 24 س ــیده اس رس
ــت  ــده اس ــایی ش ــتان شناس ــا در اس ــه کرون ــد ب جدی
ــه  ــد ب ــار جدی ــن در سراســر اســتان 67 بیم و همچنی
دلیــل کرونــا بســتری شــدند و 4 مــورد فوتــی هــم در 

سراســر اســتان بــه دلیــل کرونــا رخ داده اســت. 2 مــورد در حــوزه علــوم پزشــکی 
کرمــان، یکــی در حــوزه علوم پزشــکی رفســنجان و یکــی در حــوزه علوم پزشــکی 
ســیرجان اســت. براســاس گزارش علــوم پزشــکی جیرفــت از ایــن آمــار، 3۵ بیمار 
جدیــد مبتــال بــه کرونــا بســتری شــده در جنــوب حضــور دارنــد و بدیــن ترتیــب 
آمــار کل بیمــاران کرونایــی بســتری شــده در جنــوب بــه ۱۵64 نفــر رســید که از 

ــد . ایــن تعــداد ۱464 نفــر ترخیــص شــده ان

فاجعه کرونا در یک قدمی 
جنوب استان

افتتاح و بهره برداری از 2۸ 
کارخانه در استان کرمان 

در آینده نزدیک

نقاط حادثه خیز درون شهری در 
استان تا پایان سال حذف می شوند

صمت

خبر

برپایی نمایشگاه تابستانی 
صنایع دستی در کرمان

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد: 
ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه قوه قضاییه در مقاطع مختلف تحوالت بزرگی را به خود دیده 
است، گفت: اما امروز هم قوه قضاییه نیازمند تحول است و بر اساس فرمان رهبری مبنی بر اینکه قوه باید گام های 
تحولی بزرگی را بردارد، قوه قضاییه در این زمینه گام هایی را برداشته است.موحد ادامه داد: مقام معظم رهبری در 
اسفند ماه سال ۹۷ حکم انتصاب آیت اهلل رئیسی را به عنوان رئیس جدید قوه صادر فرمودند و برای اولین بار بود که از 
خانواده دستگاه قضا یک قاضی به عنوان رییس قوه قضاییه انتخاب شد که به پیدا و پنهان و نقاط ضعف و قوت دستگاه 

قضا آشناست و به کاستی های این دستگاه اشراف دارد و می داند در این دستگاه چگونه می توان تحول ایجاد کرد.

خبرخبرخبر

ــی  ــگاه بین المللـ ــتمین نمایشـ هشـ
معـــدن، صنایـــع معدنـــی، فـــرآوری 
ـــته  ـــزات وابس ـــی و تجهی ـــواد معدن م
ــی  ــگاه بین المللـ ــمین نمایشـ و ششـ
ماشـــین آالت معدنـــی و راهســـازی بـــه 
ـــس  ـــع م ـــی صنای ـــرکت مل ـــت ش هم
ایـــران و شـــرکت نمایشـــگاه های 
ــان  ــرق کرمـ ــی جنوب شـ بین المللـ
ــا  ــدار و بـ ــطح هشـ ــن سـ در باالتریـ
ـــتی  ـــتورالعمل های بهداش ـــظ دس حف
ــا  ــارزه بـ ــتاد ملـــی مبـ مصـــوب سـ
کرونـــا، عصـــر اول تیرمـــاه افتتـــاح 
شـــد.به گـــزارش خبرنـــگار فـــردای 
کرمـــان، مدیرعامـــل نمایشـــگاه 
ــان  ــرق کرمـ ــی جنوب شـ بین المللـ
در مراســـم افتتـــاح ایـــن نمایشـــگاه 
ــد  ــران ارشـ ــور مدیـ ــا حضـ ــه بـ کـ
ــران  ــور، مدیـ ــس کشـ ــت مـ صنعـ
اســـتانی، فعـــاالن صنعـــت، معـــدن 
ــادن در  ــای معـ ــازی و روسـ و راهسـ
ئمـــی نمایشـــگاه های  محـــل دا
ر  جنوب شـــرق کرمـــان برگـــزا
ــاکریم  ــدا را شـ ــت: »خـ ــد، گفـ شـ
بعـــد از چهـــار مـــاه تعطیلـــی و 
ــاره توانســـتیم  ــا دوبـ بحـــران کرونـ
بـــا تـــالش همکارانـــم میزبـــان 
تخصصی تریـــن رویـــداد معدنـــی 
میرحســـین  ا باشیم. کشـــور 
ســـعید ســـپس بیـــان کـــرد: 
ــرک  ــوان محـ ــه عنـ ــگاه بـ »نمایشـ
نقـــش  نـــد  می توا قتصـــادی  ا
بســـزایی در توســـعه ی اقتصـــادی 
بـــدون وابســـتگی بـــه نفـــت را 
داشـــته باشـــد و نمایشـــگاه های 
جنوب شـــرق  لمللـــی  بین ا
در نظـــر دارد بـــا فراهـــم کـــردن 
ــگاهی  ــر نمایشـ ــورد نظـ ــای مـ فضـ
نمایشـــگاه های  ری  برگـــزا و 
تخصصـــی در راســـتای توســـعه 
ــدم  ــان قـ ــتان کرمـ ــی اسـ و آبادانـ

بـــردارد.

کشاورزی جنوب نیازمند 
اصالح الگوی کشت

نماینده مـردم جیرفـت و عنبرآباد در 
مجلـس، گفـت: اجـرای طـرح الگوی 
کشـت نیاز بـه اهرم هـای بسـیار مهم 
و تاثیر گـذار دارد، کشـاورزان با توجه 
بـه سـودآوری برخـی محصـوالت بـه 
دنبـال کشـت بیشـتر آنهـا هسـتند.
ذبیـح اهلل اعظمـی سـاردویی نماینـده 
مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلس 
شـورای اسـالمی در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت، در 
خصـوص اجـرای الگـوی کشـت در 
کشـور، گفـت: یکـی از اولویت هـای 
کمیسـیون کشـاورزی، آب و منابـع 
طبیعـی مجلـس شـورای اسـالمی در 
دوره یازدهـم اجـرای طـرح الگـوی 
کشـت اسـت.این نماینـده مـردم در 
مجلـس شـورای اسـالمی بـا اشـاره 
بـه اینکـه بایـد دیـد دولـت از چـه 
الگـوی  بـرای اجـرای  اهرم هایـی 
کشـت اسـتفاده می کنـد، ادامـه داد: 
در جنـوب اسـتان کرمـان و سراسـر 
کشـور بـه هـر نحـوی الگـوی کشـت 
اجرا شـود کشـاورزان به دنبال کشـت 
محصـوالت با درآمـد بیشـتر می روند.

باغداری مزرعه کشاورزی
وی بـا تاکید بـر اینکه اجـرای الگوی 
هرم هـای بسـیار  ز بـه ا کشـت نیـا
رد، عنـوان  ر دا ثیـر گـذا مهـم و تا
کـرد: کمیسـیون کشـاورزی، آب 
بـع طبیعـی مجلـس شـورای  و منا
لگـوی  اسـالمی موضـوع اصـالح ا
کشـت را به صـورت تخصصـی مورد 
بحـث و بررسـی قـرار می دهـد و در 
صـورت نیـاز پیشـنهادات و طرحـی 
یـن زمینـه بـه وزارت جهـاد  در ا
ئـه می شـود.نماینده  را کشـاورزی ا
مـردم جیرفت و عنبرآبـاد در مجلس 
ینکـه  شـورای اسـالمی بـا بیـان ا
لگـوی کشـت در صورتـی  اصـالح ا
یـی  اجرا کشـور  سراسـر  در  کـه 
شـود در حـوزه کشـاورزی تاثیـرات 
بسـیار مثبتـی دارد، تصریـح کـرد: 
کشـاورزان بـا توجـه بـه سـودآوری 
دنبـال  بـه  محصـوالت  برخـی 
کشـت بیشـتر آنهـا هسـتند.اعظمی 
سـاردویی در پایـان، عنـوان کـرد: 
در شـرایطی کـه اجـاره هـر هکتـار 
زمیـن کشـاورزی ۵۰ میلیـون و هـر 
هکتـار گلخانـه ۱۰۰میلیـون تومـان 
اسـت اقـدام بـه کشـت محصوالتـی 
ننـد گنـدم، کلـزا و محصوالتـی  ما
که از سـوی وزارت جهاد کشـاورزی 
عـالم می شـود بـرای کشـاورزان  ا

سـود چندانـی نـدارد.

کمبود فضای آموزشی یکی از دغدغه های 
که گزارش دغدغه ای  است،  کرمان  استان 

طرح های زیادی برای آن در نظر گرفته 
شده است، متولیان ساخت مدارس همیشه به دنبال این 
موضوع هستند که به نوعی سرانه فضای آموزشی را 
افزایش دهند، سرانه ای که با افزایش آن قطعا کیفیت 
آموزش نیز بهبود پیدا می کند، جدیدا خبری از اجرای 
طرح جدیدی به نام »آجر به آجر« برای ساخت مدارس به 
گوش می رسد، برای دانستن جزییات این طرح و وضعیت 
سرانه آموزشی در استان با واعظی نژاد مدیر کل نوسازی 
مدارس استان به گفتگو نشستیم.واعظی نژاد در مورد 
طرح »آجر به آجر« گفت: این طرح از طرف وزیر آموزش 
و پرورش و در ابتدای سال مطرح شد، طرحی است برای 
استفاده از کمک های کوچک افراد برای مدرسه سازی و 
در آن برای هر آجر یک قیمت مشخص شده است  و هر 
کس می تواند  یک تعداد خریداری کند و به نوعی در 
ساخت مدرسه مشارکت کند. یک سری خیر وجود دارد 
که دوست دارند در امر مدرسه سازی شرکت کنند  اما 
توان ساخت یک مدرسه کامل یا درصد باالیی از مدرسه را 
ندارند با این طرح در مدرسه سازی شریک می شوند.

واعظی نژاد خاطر نشان کرد: یک سامانه ای را هم مشخص 
کردیم که خیرین می توانند در آن کمک های خود را 
دنبال کرده که در کدام مدرسه از آن استفاده  شده است. 
وی گفت: سال گذشته  قبل از تصویب این طرح هم، این 
شکل مدرسه سازی را در استان داشتیم مثال در منطقه 
نوق رفسنجان ۹۵  نفر از اهالی یک روستا با هم کمک 
کرده و یک مدرسه ای را ساختند اما  برای این طرح که از 
سوی وزیر مطرح شده هم برنامه ویژه ای داریم و در سال 

جاری انجام می شود.
حضور خیرین در 3۰ درصد ساخت و سازهای 

مدارس
 واعظی نژاد با اشاره به این نکته که از این طرح برای 
بازسازی مدارس تخریبی استان هم استفاده می شود، 
گفت: ما برای بازسازی این نوع مدارس، هم از این طرح و 
هم از کمک خیرین  عمده و هم اعتبارات دولتی استفاده 
می کنیم. در استان در 2 سال اخیر جذب خیرین به 
صورت ویژه ای بوده است  و 3۰ درصد ساخت و ساز 
های سال گذشته که در استان انجام شد مربوط به 

خیرین است. به گفته مدیرکل نوسازی مدارس استان 
هم در شهر کرمان و هم در سایر شهرستان های استان 
نیاز به احداث مدارس جدید وجود دارد.وی گفت: دلیل 
وجود این نیاز، افزایش جمعیت در حاشیه شهرها است 
که البته وجود مدارس فرسوده هم دلیل دیگری برای 
این موضوع است. واعظی نژاد در مورد وضعیت  مدارس 
در جنوب استان گفت: بعضی از مناطق جنوب استان با 
توجه به جمعیتشان خیلی نیاز به احداث مدرسه ندارد، 
هر شهرستان یک سرانه فضای آموزشی دارد در بعضی 
شهرستان ها وضعیت خوب است این سرانه از نسبت تعداد 
دانش آموز به مقدار فضای آموزشی ای که وجود دارد، به 
دست می آید. واعظی نژاد گفت: بعضی از شهرستان ها که 
رشد جمعیتی  زیاد و محرومیت هم باال بوده است، شرایط 
خوبی در بحث سرانه آموزشی ندارند که ما پروژه ها را به 

آن سمت هدایت می کنیم.
  مکان یابی صحیح برای ساخت مدارس

واعظی گفت: بر اساس پاالیشی که انجام دادیم بیشترین 
نیاز برای مدرسه سازی در جنوب و شرق استان  وجود 
دارد شهرستان های ریگان، فهرج در شرق و فاریاب، 
رودبار جنوب، کهنوج و عنبرآباد در جنوب، شرایط 
مناسبی را از لحاظ فضای آموزشی ندارند.  یکی از دغدغه 
هایی که جدیدا مطرح شده است مکان یابی درست برای 
ساخت مدرسه  است، واعظی نژاد در این مورد گفت:در  
توافقی که بین سازمان آموزش و پرورش و سازمان برنامه و 
بودجه کشور انجام شد، قرار است  که یک سری اطالعات 
را در اختیار ما قرار بدهند  که بدانیم کدام منطقه نیاز 
بیشتری به مدرسه سازی دارد و حتی چند کالس نیاز 
دارد، یا چند دانش آموز داشته و در ۵ سال آینده وضعیت 
دانش آموزانش چه طور است، این اطالعات از مراکز 
مختلف مانند مراکزبهداشت تهیه می شود تا وضعیت 
جمعیت دانش آموزی مشخص شود باید به رشد جمعیت 
و مهاجرت آن منطقه توجه شود. در  اداره ی نوسازی  در 
حال بررسی  طرح هستیم .واعظی ادامه داد:  تشخیص 
مکان درست برای ساخت مدرسه اهمیت باالیی دارد، 
زیرا باید هزینه ای که برای ساخت مدرسه می کنیم 
توجیه  داشته باشد، گاهی اتفاق افتاده است یک مدرسه 
در مکانی ساخته شده و بعد از دو سال خالی مانده ، در 
حالی که در شهرستان یا روستای مجاور نیاز به مدرسه 
وجود داشته است به زودی این طرح اجرایی می شود.
مدیر کل نوسازی مدارس استان در مورد مدارس تخریبی 
استان گفت: بعد از زلزله ای که در هرجوند و راور و بعد 

در منطقه فاریاب رخ داد،در سال ۹6 یک ارزیابی برای 
بررسی مدارس تخریبی انجام دادیم ،مدارس براساس 
وضعیت استحکام به چند دسته  تقسیم می شوند یکی 
مدارس نوساز  که مقاوم هستند  و 4۰  درصد مدارس 
استان را  تشکیل می دهند،  دسته بعدی مدارسی هستند 
که نیاز به مقاوم سازی دارند یعنی ساختمان و سازه اش 
مشکلی اساسی ندارد و باید مقاوم سازی  شود  که 37 در 
صد مدارس هم  در این دسته اند  و دسته آخر مدارس 
فرسوده هستند که  سازه قدیمی و تخریبی است و 23 
درصد مدارس هم در این گروه اند.   واعظی نژاد در پایان 
از امضا تفاهم نامه ای با سازمان نوسازی کشور خبر داد 
و گفت: این تفاهم نامه با مشارکت اتاق بازرگانی کرمان 
انجام می شود و قرار است بر اساس آن ۱2۰ مدرسه در 
استان ساخته شود که اگر اتفاق بیفتد قسمت عمده ای از 

نیاز فضای آموزشی  استان حل می شود.
اعتبار طرح های خیرین به سه هزار و 3۰۰ میلیارد 

تومان رسید
چند  روز پیش مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با 
بیان اینکه پروژه های خیرین مدرسه ساز این استان هزار 
میلیارد تومان بوده است به ایرنا گفت: اعتبار این طرح ها 
طی سال جاری به سه هزار و 3۰۰ میلیارد تومان رسیده 
است.احمد اسکندری نسب با بیان اینکه حدود ۱6۰ هزار 

دانش  آموز کرمانی به صورت 2 شیفته درس می خوانند 
که امسال با توجه به افزایش آمار دانش آموزان این تعداد 
بیشتر خواهد شد، گفت: سازمان نوسازی مدارس استان 
کرمان طبق توافقات انجام شده قرار است یک هزار کالس 
درس را طی سال جاری به آموزش و پرورش این استان 

تحویل دهد.
 تحویل ۱۰۰ مدرسه تا پایان سال جاری

 همچنین سید مهدی طبیب زاده، رییس اتاق بازرگانی 
استان هم با اشاره به اینکه اتاق و فعالین اقتصادی همیشه 
در مسئولیت های اجتماعی حاضر بودند و در کرونا 
فعالیت های گسترده ای انجام دادند که شاید در سطح 
کشور بی نظیر بود؛ افزود: اولین مدرسه پس از زلزله 
کرمانشاه توسط اتاق کرمان ساخته شد  و یک مدرسه 
را هم در کنارک اول مهر تحویل اموزش و پرورش می 

دهیم. 
وی با بیان اینکه هیچ رسالتی در مجموعه فعالیت های 
اجتماعی اتاق باالتر از این نیست که سرانه فیزیکی 
مدارس را باال ببرد؛ احداث ۱۰۰ مدرسه توسط اتاق و 
فعاالن اقتصادی کشور را مورد اشاره قرار داد و اظهار 
داشت: رساندن کرمان به میانگین سرانه فضاهای 
آموزشی را دنبال می کنیم.طبیب زاده پیشنهاد داد: 

پنجره واحد توسط خیرین مدرسه ساز ایجاد شود.

»آجر به آجر« تا جبران کمبود مدرسه
واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس استان: در طرح »آجر به آجر« خیرین با  هر توان مالی می توانند در مدرسه سازی شریک شوند

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

سرپرسـت هیئـت باسـتان 
باستان
شناسـی از ثبـت ۱4۵ اثـر شناسی

باسـتانی در پـروژه بررسـی 
باسـتان شناسـی بخش مرکزی شهرستان 
قلعه گنج اسـتان کرمان با مجوز پژوهشگاه 
میـراث فرهنگی و گردشـگری، شناسـایی 
خبـر داد.بـه گـزارش روابـط عمومـی 
پژوهشـگاه میـراث فرهنگی و گردشـگری، 
فاطمـه علیـزاده با اعـالم ایـن خبـر گفت: 
تاکنون و طـی پانـزده روز کاری در شـرایط 
آب و هوایی خیلی سـخت و دمای باالی ۵۰ 
درجـه، بخشـی از محـدوده مورد بررسـی، 
پیمایش و نتایج بسیار قابل توجهی از آن به 
دسـت آمـده اسـت.این باسـتان شـناس 
تصریـح کـرد: روش بررسـی بـه صـورت 
پیمایشـی نیمه فشرده اسـت، بدین صورت 
کـه عـالوه بـر کسـب اطالعـات از ریـش 
سـفیدان و دهیاران و مردمان محلی، بخش 
هایـی کـه شـک آن مـی رود دارای آثـار و 
شـواهد فرهنگـی باشـند، به صـورت دقیق 
مـورد پیمایش قـرار مـی گیرند کـه در پی 
این روش محوطه های بسـیاری شناسـایی 
شـده اسـت.به گفته علیزاده، تـا این لحظه 
از کار،  ۱4۵ اثر باسـتانی، شناسـایی و ثبت 
شـده که این آثـار بسـیار متنوع شـامل تپه 
هـای باسـتانی، محوطه هـا، گورسـتان ها، 
قنات ها، زیارتگاه ها، سـنگ نـگاره ها، کوره 
هـا، کاروانسـرا و قلعـه هـا هسـتند.او 
خاطرنشان سـاخت: درواقع این خروجی ها 
تـا کنـون بـه نظـر یـک توالـی فرهنگـی 
طوالنـی مـدت از دوران سـنگ و پیـش از 
تاریـخ تـا قـرون متاخـر اسـالمی ارائـه می 
دهند.سرپرسـت هیئـت باسـتان شناسـی 
گفت: قدیمی ترین محوطه های شناسـایی 

شده به شـکل محوطه های دارای پراکنش 
بسـیار زیاد ابزارهای سـنگی هسـتند که به 
فراوانـی در بخش های مـورد نظـر و به ویژه 
در حاشـیه هلیل رود و همچنین با فاصله از 
آن شناسـایی شـده اند.به گفته وی، بخشی 
از این دسـت افزار هـای احتمـاال مربوط به 
پارینـه سـنگی متاخر هسـتند و بخشـی از 
آنها بـه شـکل روبـاز در پایین دسـت دامنه 
کوه ها و مخـروط افکنه های مجاور دشـت 
هلیل رود بررسـی شـده اند.او با بیـان اینکه 
تپه هـای متعددی نیز شناسـایی شـده که 
حجم پراکنش آنها در حاشـیه هلیـل رود و 
احتمـاال بـا فاصلـه ای در حاشـیه بسـتر 
گذشـته هلیل رود واقع شـده اند افزود: این 
تپه های باسـتانی با فاصله نزدیـک به هم و 
دارای شـواهد سـفالی بسـیار قوی از دوران 
پیش از تاریخ تا اسـالمی هسـتند.علیزاده با 
اشـاره به این نکته که بیشـتر این تپـه ها در 
بررسـی های کلـی ابتدایـی بنظر بـه هزاره 
چهـارم و هزاره سـوم پیـش از میـالد برمی 
گردند اظهار داشـت : سـفال ها بـه احتمال 
زیـاد بـا اسـتقرارهای حاشـیه شـرقی 
جازموریان در بلوچسـتان )فرهنگ مپور( از 

نظر گونه شناسـی هـم پوشـانی دارنـد. در 
دوره اسـالمی تـا کنون پراکندگـی محوطه 
ها بسـیار کمتر و در دوران تاریخـی نیز تپه 
های بسـیار غنـی اما محـدودی ثبت شـده 
انـد.او افـزود: در حاشـیه هلیـل رود بنظـر 
تجمع اسـتقرار ها در دوران مس و سـنگ و 
مفـرغ زیـاد و هرچـه رفتـه رفته از حاشـیه 
هلیـل رود فاصله می گیریـم در بخش های 
جنوبی تـر در حاشـیه غربـی جازموریان به 
تعداد محوطه هـای دوره تاریخی اضافه می 
شود.سرپرسـت هیئت باسـتان شناسـی با 
اشـاره بـه بررسـی و ثبـت گورسـتان هـای 
سـنگ چیـن مربـوط بـه دوران تاریخـی و 
متاخـر کـه بـه فراوانـی در میـان بخـش 
کوهسـتانی منطقه قـرار دارند،  نکتـه قابل 
توجـه و مهـم در ایـن خصـوص را تخریـب 
بسـیاری از این آثار در اثر شـخم زدن زمین 
های کشـاورزی و پیـش روی مـردم محلی 
برای کشاورزی و ساخت و سـاز عنوان کرد.
علیـزاده در پایـان تصریح کـرد: بـا توجه به 
اینکـه تنهـا بخشـی از منطقـه تـا کنـون 
بررسـی شـده اسـت، انتظار مـی رود تعداد 

آثار این منطقه بسیار بیشتر باشد.

بنیانگذار یکی از استارتاپ های مستقر در مرکز رشد 
رویش جهاد دانشــگاهی که در زمینه کشاورزی 
مشارکتی فعال است درباره فعالیت های این مجموعه 
گفت: در فرآیندی که در این اســتارتاپ طراحی 
شده است، تقریبا تمام واسطه ها حذف می شوند و 
منابع مالی مورد نیاز کشاورزان نیز مستقیما تامین 
می شود.ســام صفوی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
این استارتاپ مســتقر در مرکز رشد رویش جهاد 
دانشگاهی گفت: این شرکت دانش بنیان به عنوان 
سامانه کشاورزی مشارکتی، یک شرکت نوپا است 
که موفق به دریافت عنوان شــرکت خالق  از سوی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده است.

وی اظهار کرد: کشاورزها و باغدارها در مراحل کاشت، 
داشت و برداشت و پس از برداشت به مشارکت مردم 
نیاز دارند؛ مثال وقتی کشاورزی در زابل می خواهد 
انگورش را برداشــت کند، باید بــرای انگورهایش 
جعبه های مناســب و کاغذهایی برای بسته بندی 
تهیه کرده و فکری به حال حمل و نقل اســتاندارد 
و تامین هزینه های کارگری اش بکند. معموال پول 
کشاورزها در طی دوره تمام می شود و در حوالی زمان 
برداشت، برای موارد گفته شده بودجه ای برایشان 
باقی نمی ماند. به همین دلیل اغلب مجبور می شوند 
محصول خود را به قیمت خیلی کم به دالل های میوه 
بفروشند.وی ادامه داد: برای جلوگیری از این اتفاق، به 
کمک این استارتاپ، مردم بخشی از محصول کشاورز 
را پیش خرید می کنند. مثال اگر کشاورزان منطقه ای 
۱۰۰ تن انگور دارند 2۰ تــن از آن را به مردم پیش 
فروش می کنند و با مبلغ آن، به نوعی تامین نقدینگی 
سریع و آسان انجام می دهند.صفوی با بیان این که 
در این فرآیند، تقریبا تمام واسطه ها حذف می شوند 
و منابع مالی مورد نیاز کشاورزان نیز مستقیما تامین 

می شود، گفت: این استارتاپ از استارتاپ های مرکز 
رشــد رویش جهاد دانشگاهی به شــمار می رود و 
فعالیت خود را از ســال ۱3۹6 آغاز کرده است.وی 
درباره یکی از طرح های مطالعاتی این اســتارتاپ 
در سال های گذشــته گفت: ما در گذشته در چند 
استان کشور مطالعاتی درباره طرح کشاورزی شهری 
داشــتیم. طی این طرح خانوارها می توانستند در 
شهرستان ها مزرعه های مشارکتی ایجاد کنند. البته 
این طرح بنا به دالیلی اجرایی نشد اگر چه پشتوانه ی 
آن، تجارب تیم باغ بازار در ایجاد مزارع مشارکتی بود.

بنیانگذار این شرکت درباره طرح کشاورزی مشارکتی 
گفت: در طرح کشاورزی مشارکتی که اکنون اجرا 
می شود، خانواده ها می توانند محصول کشاورزان را 
پیش خرید کنند و هنگامی که محصول فروش رفت، 
در منفعتش سهیم باشند. وقتی محصول به فروش 
رسید کشاورز و اســتارتاپ و مردمی که مشارکت 
کرده اند سهم خود را دریافت می کنند.صفوی ادامه 
داد: یکی دیگر از فعالیت های این شرکت، برگزاری 

رویدادهای آنالین برای فروش مستقیم محصول به 
خانواده هاست. در این شکل، در واقع، قبل از این که 
کشاورز محصول را از درخت بچیند، توسط خانواده 
ها خریداری می شود و مستقیماً به دست مردمی 
که خریده اند می رســد. تمامی این فرآیند تحت 
نظر استارتاپ است . حمل ونقل استاندارد است، به 
محصول نگهدارنده های غیرمجاز زده نشــده و اگر 
سمپاشی شده باشد دوره احتیاطش گذشته است. 
عالوه بر آن، محصول قیمت مناسب تری دارد چون 
داللی ها را از میان برداشته است. در واقع هم کشاورز 
و هم مصرف کننــده نهایی محصــول را با قیمت 
منصفانه ای می فروشــند و می خرند.وی با بیان 
این که این استارتاپ مبدع کشاورزی مشارکتی در 
ایران است، افزود: در سال های ۱3۹۵ و ۱3۹6 اولین 
مزرعه زیستی مشارکتی ایران را در جیرفت ایجاد 
کردیم. تاکنون حدوداً در 3۰ منطقه کشــاورزی 
کشور، رویداد باغ بازار برگزار شده است و تعداد این 

مناطق در حال افزایش است.

شناسایی و ثبت 1۴5 اثر باستانی در قلعه گنجکشاورزی مشارکتی راهی برای حذف دالل ها

مدیرکل ثبت اسـناد اسـتان کرمـان از واریـز 4۵ میلیـارد تومان 
درآمـد ثبت اسـناد اسـتان بـه خزانـه خبـر داد و گفـت: ۹۵ هزار 
جلد سـند مالکیت در اسـتان صـادر شـد.به گـزارش خبرگزاری 
تسـنیم از کرمـان، علی محمـودی ظهر امـروز در نشسـت رئیس 
کل و مدیـران قضائـی اسـتان بـا اسـتاندار کرمـان و معاونان وی 
به مناسـبت هفته قـوه قضائیه بـا بیان اینکه سـال گذشـته حدود 
۹۵ هزار جلد سـند مالکیت در اسـتان کرمـان صادر شـده اظهار 
داشـت: 4۵ میلیـارد تومـان درآمـد اداره ثبـت اسـناد اسـتان به 
خزانه کشـور واریز شـده اسـت.وی با بیان اینکه ۱۱6 هـزار فقره 
پاسخ اسـتعالم در سـال ۹8 توسـط اداره ثبت اسناد اسـتان بوده 
کـه آمـار قابـل توجهـی اسـت گفـت: 23 واحد ثبتـی در اسـتان 
داریـم کـه سـاختمان ادارات زرنـد بردسـیر و جیرفـت فرسـوده 
هسـتند.مدیرکل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان با اشـاره به 
اینکـه ۹8 درصد از فعالیت هـای اداره ثبت به صـورت الکترونیکی 
انجـام می شـود کـه نیازمنـد سیسـتم های کامپیوتـری جدیـد 
هسـتیم افـزود: سـاختمان ادارات ثبـت در شهرسـتان های انار و 
ارزوئیـه در حال سـاخت اسـت کـه امیدواریم بـا تامیـن اعتبار تا 
هفته دولت به بهره برداری برسـد.عباس آمیان مدیرکل پزشـکی 
قانونـی اسـتان کرمـان در ایـن نشسـت اظهـار داشـت: بـا توجه 
اینکه شـیوع ویروس کرونا را در استان کرمان داشـتیم و تعدادی 
به این دلیل جـان خود را از دسـت دادند امـا آمار مـرگ و میر در 
اسـتان کرمان نسـبت به سـال های قبل کاهش پیدا کرده اسـت.

وی بـا بیـان اینکه آمـار مـرگ و میرهـا در اسـتان کرمـان بعد از 
سال گذشـته نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل مقداری افزایش 
پیـدا کـرده اسـت گفـت: از پزشـکان قانونـی اسـتان به جـز یک 
مورد در سـیرجان مورد دیگـر ابتال به ویـروس کرونا را نداشـتیم 
کـه جـای خوشـحالی دارد و امیدواریم پزشـکان ما کـه درگیر با 
افـراد و متوفیـان مبتـال بـه کرونا هسـتند به ایـن بیمـاری مبتال 
نشـوند.مدیرکل پزشـکی قانونی اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه 
بـا کمبـود اعتبـارات در پزشـکی قانونـی روبـه رو هسـتیم ادامـه 
داد: همیـن امـر منجـر بـه تعطیلـی کشـیک پزشـکی قانونی در 
برخی موارد شـده که مشـکالتی هـم برای مـردم به وجـود آورده 
اسـت.وی از کاهـش تلفات ناشـی از تصادفـات در اسـتان کرمان 
در سـال جاری خبـر داد و عنـوان کرد: آمـار تلفـات تصادفات در 
اسـتان کرمـان در ابتـدای امسـال 6۰ درصـد کاهـش نسـبت به 
سـال گذشـته داشـته اسـت.مهدی تقـی زاده معـاون رئیس کل 
دادگسـتری اسـتان کرمـان در امـور شـوراهای حل اختـالف در 
این جلسـه با اشـاره به اینکـه 47 هزار پرونـده در شـوراهای حل 
اختالف اسـتان بـا صلـح و سـازش مختومه شـده اظهار داشـت: 
بـا مداخله شـورای حـل اختـالف از 2۹ مـورد قصاص در اسـتان 

جلوگیری شـده اسـت.

گزارش
ایسنا

۴۵ میلیارد تومان درآمد ثبت 
اسناد استان به خزانه کشور 

واریز شد

افتتاح نمایشگاه بین المللی 
معدن در کرمان

استان کرمان کمبود فضای آموزشی دارد

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: جامعه در صورتی به رفاه، آسایش عمومی و رشد اقتصادی 
دست پیدا می کند که حمایت از صنایع مولد و مصنوعات داخلی به عنوان یک فرهنگ و از جمله الزامات 

عمومی در جامعه نهادینه شود.
مسعود امیرمیجانی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز با اشاره به اینکه دومین روز هفته 
قوه قضائیه امسال به نام حمایت قضائی از تولید و کارآفرینی نامگذاری شده است اظهار داشت: قوه قضائیه 
برای سال جاری براساس ماموریت هایی که به این قوه محول شده اولویت هایی را در نظر دارد که در راس 

آنها حفظ کرامت انسانی، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید 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 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره 139860319012003452-هیـات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم حشـمت حسـن پور جـال ابادی 
فرزند رمضان بشـماره شناسـنامه 39 صادره از بردسـیر در ششـدانگ 
یـک قطعـه باغ بـه مسـاحت 1524/40 مترمربع پـاک 3059 اصلی 
واقـع در بخـش 36 کرمان به ادرس سـیرجان جاده اکبر اباد نسـیده 
به سـلیمانیه علی اباد خواجه خریداری از مالک رسـمی آقای محمد 
آب روش   محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . م الف 730
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/3/19 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/4/3

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
موضـوع  دوم  هیـات   139960319008000274 شـماره  رای  برابـر 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرند 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای حسـین رحمانی نعیم 
آبـادی فرزنـد محمـد بـه شـماره شناسـنامه 5938 در یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 265/5مترمربع از پـاک 7672 اصلـی واقع در 
زرنـد خیابـان صیـاد شـیرازی کوچـه 7 خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای احمدامیـر ناصـر امینیـان محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 51
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/3

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/17
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت 
خصـوص  در  احترامـا 
تقدیمـی  دادخواسـت 
ناروئـی  بلقیـس  خواهـان 
داده  توضیـح  خواسـته حصروراثـت  بـه 
فرزندالهیاربـه  سـابقی  جـال  شـادروان 
تاریـخ  ش5369378150در  ش 
1395/10/29درعبـاس ابـاد مارضـا فـوت 
: از  عبارتنـد  فـوق  حیـن  ووارث  نمـوده 

 -2 الهیـار  فرزنـد  سـابقی  1-رسـول 
منصورسـابقی فرزنـد الهیـار3- فرخنـده 
سـابقی  الهیار4-طاهـره  فرزنـد  سـابقی 
فرزنـد الهیـار5- فرشـته سـابقی فرزنـد 
الهیـار6-  فرزانه سـابقی فرزنـد الهیار7- 
فاطمـه  سـابقی فرزنـد الهیار)_فرزنـدان 
همسـر  ناروئـی  بلقیـس   -8) متوفـی 
دائمی متوفی وفاطمه سـابقی مادرمتوفی 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر 
االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه 
نامـه  وصیـت  یـا  دارد  اعتـراض  کسـی 
ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه 
از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهـد شـد .
رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز 
عربی .م الف :903

آگهی حصر وراثت-قلعه گنج  
حسـین غامـی فرزنـد محمـد 
شناسـنامه10793  دارای 
شـماره  دادخوسـت  بشـرح 
 1399/04/01 مـورخ   9809983888100152
غامـی  جعفـر  شـادروان   داده  توضیـح 
فرزند  حسـین بشناسـنامه ----  در تاریخ   
1396/1/16 در شـهر کهنـوج فـوت شـده و 
وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ 
فرزنـد  غامـی  حسـین   -1 از:  عبارتسـت 
محمـد بـه شـماره ملـی 3160107681تاریـخ 
صفیـه  متوفـی(2-  تولـد 1338/5/4)پـدر 
ملـی  شـماره  بـه  حمـد  فرزنـد  غامـی 
3161038312تاریـخ تولـد 1344/7/2)مـادر 
متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه 
هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهی می شـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه 
ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف 
مـدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شـد و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری 
کـه بعـد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار 

سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک 
شهرستان قلعه گنج 

آگهی فقدان سند مالکیت   
چراغـی  سـروش  خانم/آقـای 
بـرگ  دو  ارائـه  بـا  نسـب 
اسـناد  دفتـر  از  استشـهادیه 
رسـمی شـماره 93 سـیرجان مدعـی اسـت 
که سـند مالکیت ششـدانگ پـاک 21672 
فرعـی مفـروزی از 21645 فرعـی از 5087 
اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه نـام 
خانم/آقـای سـروش چراغـی نسـب ثبـت 
و سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم گردیـده 
مفقـود  جایـی  جابـه  بعلـت  کـه  اسـت 
گردیـده لـذا بدسـتور تبصـره یـک اصاحی 
مـاده 120آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب 
جهـت اطـاع مـردم آگهـی مـی شـود تـا 
هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود 
سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف 
مـدت 10 روز از تاریخ انتشـار روزنامه گواهی 
اعتراض خود را به این اداره تسـلیم دارد در 
غیـر اینصـورت پس از سـپری شـدن مدت 
مالکیـت  سـند  واخواهـی  عـدم  و  قانونـی 
المثنـی بـه نـام مالـک صـادر خواهـد شـد.

تاریخ انتشار :99/3/3
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سیرجان 
از طرف غالمرضا افشون 



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 . 
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سنا
 ای

س:
عک

» سالخ خانه شماره پنج « 
یک رمان علمی تخیلی و ضد جنگ می باشد که توسط نویسنده 
آمریکایی » کرت وانه گت « نوشته شده است. » سالخ خانه 
شماره پنج « یکی از مشهورترین آثار پست مدرن قلمداد می 
شود که داستان آن در زمان جنگ جهانی دوم و روایت کننده 
ماجراهای سربازی آمریکایی به نام » بیلی پیلگریم « و سفرهای 
عجیب و غریب او در زمان است. یکی از مهم ترین وقایع رمان، 
بمباران » درسدن « است، که این خود بر اساس تجربه » وانه 
گت « و حضورش در آن زمان می باشد. » سالخ خانه شماره 
پنج « تا حدودی خودزندگی نامه و از تاثیرگذارترین و محبوب 
ترین آثار » وانه گت « به شمار می رود.از سال ۱۹6۹ تاکنون، 
تمام نقدها و بازخوردهای » سالخ خانه شماره پنج « مثبت بوده 
است. » سالخ خانه شماره پنج « نخستین رمان » وانه گت « بود 
که به موفقیت تجاری رسید و به مدت شانزده هفته در جایگاه 
چهارم فهرست پر فروش های » نیویورک تایمز « قرار گرفت. 
همچنین، این رمان فینالیست جوایز معتبر و پرآوازه » نبیوال « 
و » هوگو « شد که با اندکی اختالف رقابت را به اثر قابل ستایش 
» دست چپ تاریکی « اثر » اورسوال لوگویین « واگذار کرد. در 
سال ۱۹88، » کتابخانه مدرن «، رمان » سالخ خانه شماره پنج 
« را در جایگاه یازدهم فهرست صد کتاب برتر انگلیسی زبان 
قرن بیستم جای داد. همچنین، » سالخ خانه شماره پنج « 
در فهرست صد کتاب برتر انگلیسی زبان نوشته شده از سال 
۱۹23 تا به امروز، مجله تایم قرار گرفت.این کتاب به عنوان یک 

اثر برجسته پست مدرن و متافیکشن طبقه بندی شده است. 

کارتن در جست وجوی نمو/دوری: “فقط به شنا کردن ادامه بده. فقط به شنا 
کردن ادامه بده. فقط به شنا کردن ادامه بده. فقط به شنا کردن ادامه بده. چه کار 

می کنیم؟ شنا می کنیم، شنا می کنیم.”

دیالوگ
عشق و جنون

فیلم عشــق و جنون فیلمی به کارگردانی و نویسندگی حسن نجفی محصول 
سال ۱3۹4 است.

فیلم
سرنوشت

همایون شجریان تصنیف »سرنوشت« را با آهنگی از انوشیروان روحانی، به مردم 
ایران هدیه کرد.

موسیقی

این روزها
رنگین کمان، فقط

یک خاطره ست
َو بال های روشن پروانه

َو عشق کودکانه و بی پروا
دنیا به سمت الغری روح می رود.

سیدعلی میرافضلی

عکس: نجمه وحیدی
دادستان عمومی و انقالب اسالمی جیرفت خبر داد

پرونده 1۰ هزار میلیارد زمین خواری 
در جیرفت در حال بررسی است

حسین ســالمی دادســتان عمومی و انقالب اسالمی جیرفت گفت: اســناد و مدارک 
مربوط به پرونده های زمین خواری 24۰ هکتاری و 3 هــزار و 2۰۰ هکتاری به ارزش 
۱۰ هزار میلیارد ریال با همکاری ســربازان گمنام امام زمان )عــج( و معاون اقتصادی 
اداره اطالعات شهرستان جیرفت جمع آوری شــده و در حال بررسی است.به گزارش 
خبرنگار خبرگــزاری شبســتان از کرمان جنوب، 2 تیر نشســت خبری دادســتان 
دادگستری شهرستان جیرفت در محل ســالن اجتماعات دادگستری این شهرستان 
برگزار شد.»حسین سالمی« در این نشست، گفت: در اواخر سال ۹8 و ابتدای سال ۹۹ 
با همکاری سربازان گمنام امام زمان )عج( و معاون اقتصادی اداره اطالعات شهرستان، 
اسناد و مدارک پرونده های زمین خواری 24۰ هکتاری اراضی ملی در قالب چند شهرک 
و اراضی موسوم به زیر ســد که 3 هزار و 2۰۰ هکتار می باشد، جمع آوری شده است، 
24۰ هکتاری اسناد و مدارک آن در بازپرسی شعبه اول مطرح است و پرونده 3 هزار و 
2۰۰ هکتاری نیز بعد از این نشست با اداره اطالعات جمع بندی می شود البته با بررسی 
کارشناسان ما، ارزش این اراضی ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.دادستان عمومی 
و انقالب اسالمی جیرفت تصریح کرد: با همکاری اداره اطالعات شهرستان جیرفت باند 
قاچاق سوخت که 6 ماه تحت نظر بوده متالشی شد، این باند بالغ بر یک و نیم میلیون 
لیتر سوخت قاچاق به خارج از مرزها ارسال کرده و اکنون پرونده آن در حال رسیدگی 
است و در این رابطه 2 نفر متهم که با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شدند.وی ادامه 
داد: همچنین با همکاری ســربازان گمنام امام زمان )عج( در این شهرستان، 2 کارگاه 
تولید مشروبات الکلی دست ساز پلمب شده و در مجموع 8 هزار لیتر مشروبات الکلی از 
این کارگاه ها جمع آوری و متهمین نیز دستگیر شدند.سالمی ابراز کرد: از آنجایی که 
طبق قانون آئین دادرسی کیفری، امر رسیدگی به تخلفات مدیران عالی باید در مرکز 
استان انجام شود بنابراین پرونده اختالس مربوط به اداره های کل امور عشایری و سازمان 
تعاون روستایی، برای رسیدگی به مرکز اســتان ارجاع داده شد.این مقام قضایی تاکید 
کرد: پرونده اختالس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در جریان است، رای محکومیت برای 
متهمین صادر شده و حکم آنها در حال اجرا می باشد.وی عنوان کرد: از سال ۹6 که در 
کسوت دادستانی در این شهرستان خدمت می کنم، در حوزه رسیدگی به امور زندانیان 
کمیته صلح و ســازش را راه اندازی کردیم و در این مدت زمان با برگزاری 6۰ جلســه 
توانستیم برای ۱6 نفر از زندانیان محکوم به قصاص، از اولیای دم رضایت بگیریم.سالمی 
اضافه کرد: از این تعداد تاکنون 6 نفر آزاد شده و ۱۰ نفر دیگر نیز پس از انجام شروطی 
که اولیای دم گذاشــته اند آزاد می شوند.دادســتان عمومی و انقالب اسالمی جیرفت 
اظهار کرد: در سال جدید از طریق کمیته صلح و سازش با جلب رضایت اولیای دم، 4 نفر 
دیگر از زندانیان محکوم به قصاص آزاد شــدند.وی اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه های 
ما در راستای رسیدگی به زندانیان، راه اندازی انجمن حمایت از زندانیان است که کار 
رسیدگی به امور خانواده زندانیان را بر عهده دارد و در همین راستا در ایام کرونایی 82۰ 
سبد غذایی در بین خانوارهای زندانیان در کل جنوب توزیع شد.سالمی بیان کرد: عالوه 
بر این ۱7۰ میلیون تومان وجه نقد در قالب کارت هدیه 2۰۰ هزار تومانی به ازای هر یک 
از اعضای خانواده های زندانیان توزیع شــداین مقام قضایی خاطرنشان کرد: همچنین 
جشن گلریزان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد و زندانیان مالی برگزار شد که 
با مشارکت خیرین ۱6۰ میلیون تومان وجه نقد جمع آوری شده و 28۵ میلیون تومان 
نیز خیرین تعهد مالی دادند که پس از برداشت محصوالت خود برای آزادی این دست 
از زندانیان پرداخت کنند.وی عنوان کرد: امســال با برگزاری جشن گلریزان 24 نفر از 
زندانیان جرایم غیر عمد آزاد شدند.سالمی ابراز کرد: با شیوع کرونا در راستای سیاست 
های قوه قضائیه از ۱/ ۱2/ ۱3۹8 در محاکم تجدید نظر حبس 7 نفر از زندانیان با آزادی 
مشروط تعلیق شده و به ۱7 نفر از زندانیان تخفیف مجازات داده شد و به طور کلی در این 
بازه زمانی 4 ماهه ۱22 نفر از زندانیان با آزادی مشروط از حبس تعلیقی برخوردار شدند.

دادستان عمومی و انقالب اسالمی جیرفت افزود: همچنین در پی نگرانی خانواده های 
زندانیان از ابتالی زندانیان به کرونا، در شورای طبقه بندی زندان 8۹۹ نفر از زندانیان 
به مرخصی رفتند و مرخصی 2 هزار و 84۱ نفر نیز تمدید شده و 222 نفر رای باز شدند 
یعنی به جای این که دوران محکومیت را در زندان سپری کنند در مراکز اشتغال زندان 
مشغول به کار شدند و با انتقالی 3۰ نفر از زندانیان موافقت شد که دوران محکومیت خود 
را در شهر زادگاهشان سپری کنند.وی اظهار کرد: شهرستان جیرفت در حوزه امنیت 
در بین 473 شهرستان کشور، حائز رتبه ۱۹ شد.سالمی عنوان کرد: 2 روز قبل 2 قتل 
در جیرفت رخ داد که قاتل کمتر از 48 ساعت در مخفیگاه خود در شهرستان بم دستگیر 
شده و قرار بازداشت موقت آنها صادر و پرونده در حال رسیدگی می باشد.این مقام قضایی 
تاکید کرد: بالفاصله پس از اطالع از وقوع قتل بازپرس و تیمی از آگاهی برای بررســی 
نحوه قتل و علل وقوع آن در محل جرم حاضر شدند، قاتل از اتباع افغانی است که پس از 

دستگیری اقرار به قتل کرده است.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

میل فرهاد
میل فرهاد در شهر زهکلوت از توابع شهرستان 
رودبارجنوب قرار دارد. فاصله شهر زهکلوت تا 

رودبار جنوب در حدود 6۵ کیلومتر می باشد و فاصله زهکلوت تا میل فرهاد 
نیز چیزی در حدود 3۵کیلومتر است.

سکمه دوزی
سکمه دوزی هنری است که در آن با عبور 

نخ های رنگین از ال به الی تار و پود پارچه و 
دوختن این الیاف به یکدیگر پارچه ساده حالتی 

رنگین و مشبک به خود می گیرد.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن از 
قاچاق گندم در استان نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

پارک ملی ژانک جیاجیه در چین
khabaronlineeاز صفحه

مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید در خاطراتش از ترامپ نوشت.
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

نَه َوی تیبا نه َوی َهشَبک نیایی

نََهم ُرم ُرم نََهم تَک تَک نَیایی

یه عیدی ِدل نََببدی سوَن کهنو

زه و َسهالور و کوتَک نَیایی

شاعر : اسماعیل جالئی

ُشوی که زلزله یَه در نکفتوم

ُخروجی ُخونم اصال سر نکفتوم

مون ای تِرس ُکرونا مثل ُکنگی

که موهکاموهک ای سر بر نکفتوم

شاعر : ایرج انصاری فرد

عجب شیخ محلمون دل ُشلی ِک

خودي خوردي و ماَشم اَلکلی  ِک

اخواستم  تا  ببوسم  ُکهتوِن  یار

کرونای  بی  صحابی  ُخ  ُگلی  ِک

شاعر : محمد پای بست

         در توییتر چه می گویند؟

تحویل بیــش از 8 هزار واحد مســکونی به خانوارهای تمدید دو ماهه ارایه اظهارنامه های مالیاتی
دارای بیش از دو معلول

آغاز ســال تحصیلی دانشــجویان نوورود قبل از پایان 
مهرماه


