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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   4 چهارشــنبه         765 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

فرماندار جیرفت به منظور مقابله با کرونا هشدار داد

باتهدیدکنندگانسالمتعمومی
برخوردقانونیمیشود

3

رنا
 ای

س:
عک

صلواتیانبا»تولدمننزدیکه«بهیاریجازمیآید

تمدید دفاتر بیمه سالمت در کرمان بدون مراجعه حضوری

* با هشتگ »تولد من نزدیکه« هدیه های تولد تبدیل به لوازم تحریر شده و در مهرماه بین کودکان جازموریان تقسیم می شوند
*کتابخانه فرهنگ با بیش از 14هزار جلد کتاب در روستای چاه مرید کهنوج به همت صلواتیان راه اندازی شد

بی آبی امان روستاییان 
رودبارجنوب را بریده است

به گفته فرماندار رودبارجنوب حدود سی درصد از 
روستاهای این منطقه از داشتن آب آشامیدنی سالم 

بی بهره هســتند..قانعی افزود: ۱۳ مجتمع آبرسانی در شهرستان در دستور 
کار داریم که تقریبا جزو پروژه های نیمه تمام ما هســتند. اگر بتوانیم اعتبار 
الزم را برای پروژه ها از مرکز استان تامین کنیم قادر خواهیم بود مشکل آب 

روستاهای منطقه را رفع کنیم.

بنا بر آمارهای غیررســمی که به کاغذ وطن رسیده 
است ، در 24 ساعت گذشته،۱47 ابتال جدید به کرونا 

در استان شناسایی شده است و همچنین در سراسر استان 22 بیمار جدید به 
دلیل کرونا بستری شدند و۳ مورد فوتی هم در سراسر استان به دلیل کرونا رخ 
داده است. ۱ مورد در حوزه علوم پزشکی کرمان، یکی در حوزه علوم پزشکی 
بم و یکی در حوزه علوم پزشکی جیرفت است. براساس گزارش علوم پزشکی 
جیرفت از این آمار، 2 بیمار جدید مبتال به کرونا بستری شده در جنوب حضور 
دارند و بدین ترتیب آمار کل بیماران کرونایی بستری شده در جنوب به ۱۶۰۶ 

نفر رسید که از این تعداد ۱۵۱2 نفر ترخیص شده اند .

استاندار کرمان با بیان این که متاسفانه با این ظرفیت ها ۶۰ 
درصد جمعیت استان جزو چهار دهک پایین کشور هستند 

گفت: نگاه سیاسی باعث شده که استان پیشرفت نکند، برخی اختالفات سیاسی 
ریشه ی عمیق دارد که مانع توسعه ی استان شده است. وی افزود: استان کرمان 
شرایط خاصی دارد، 4۰ درصد از ارزش افزوده معادن کشور در کرمان تولید می شود.

اختالفات سیاسی مانع 
توسعۀ استان شده است

افزایش آمار قربانیان 
کرونا   در استان

صفحه2را 
بخوانید

صفحه 1 را 
بخوانید
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ادامه مطلب رادر 
صفحه 3 بخوانید
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مهمتریندلیلرشدنرخ
ارزچیست؟

جمال رزاقی
یادداشت مهمان

افزایش نگرانی ها درباره شیوع موج دوم 
کرونا، تنش های بین چین و آمریکا و دو 
کره، سیاست ها حمایتی آمریکا و خوش 
بینی ها از تولید واکسن کرونا، در مجموع 
اثرات مثبت و منفی بر بازارهای جهانی 
داشته است. بازارهای داخلی نیز متاثر از 
تحریم های بین المللی و کاهش درامدهای 
ارزی، همسو با یکدیگر به صورت افزایشی 
رشد داشته است و پیش بینی ها بر تداوم 
این روند تاکید دارند.در هفته منتهی به ۳۰ 
خرداد نرخ دالر رشد ۳.2 درصدی را به ثبت 
رساند که از روز شنبه این افزایش قیمت با 
شیب بیشتری رخ داده است. با رسیدن نرخ 
دالر به مرز ۱۸۰۰۰ تومان برخی از معامله 
گران که به ادامه روند صعودی قیمت ها 
خوش بین نبوده اند، اقدام به فروش دالرهای 
خود نمودند و همین امر باعث کاهش اندک 
نرخ دالر گردید. به عالوه کاهش حواله 
درهم نیز در افت قیمت روز شنبه موثر بوده 
است. روز دوشنبه مجددا نرخ حواله درهم 
افزایش یافته و منجر به رشد همسوی 
دارایی های دیگر گردیده است. سکه نیز 
به تبعیت از دالر در روز شنبه با افت ۰.7 
درصدی مواجه شد اما در هفته مورد 
بررسی در مجموع رشد 2.۳ درصدی را به 
ثبت رساند. در انتهای هفته مورد بررسی 
سکه به باالترین نرخ خود، 7 میلیون و 
۶۸۳ هزار تومان، رسید. بازار سهام، سکه و 
ارز همسو با یکدیگر و متاثر از هم در حال 
پیشروی هستند و پیش بینی می شود با 
توجه به رشد نقدینگی سرمایه گذاری در 
این بازارها همچنان افزایشی باشد. یکی 
از مهم ترین دالیل افزایش نرخ ارز اعالم 
کاهش منابع ارزی کشور و ضعف عرضه ارز 
می باشد و ممکن است در روزهای آتی از 
مرز ۱۹۰۰۰ تومان نیز عبور کند.با افزایش 
نگرانی ها از شیوع موج جدید کرونا به ویژه 
در چین و ژاپن انتظار می رفت بهای طال به 
عنوان دارایی امن افزایش یابد اما با اعالم 
فدرال رزرو آمریکا مبنی بر اتخاذ سیاست 
پولی انبساطی، کاهش تقاضا و قیمت طال 

را به دنبال داشت.

استاندار:

اختالفاتسیاسیمانع
توسعۀاستانشدهاست

مدیرانگهرزمیندیدگاهتوسعهمحوردارند
معاون اداری و پشتیبانی گهرزمین:

سرپرستمدیریتآرامستانهایشهرداریکرمانمعرفیشد

نقشخانوادهدرپیشگیریازاعتیادفرزندان

ناشنوایانورزشکارکرمانیبهعنوانراهنمایسالمتشهروندی

استاندار کرمان با اشاره به قتل دو کودک توسط 
مادرشان در کرمان گفت: »گزارشاتی است که 
مادری که در هفته های گذشته دو دخترش 
را کشته است سال ها به دستگاه هایی برای 
استمداد مراجعه کرده است؛ با دستگاه هایی 
که پاسخ قابل قبول به این مادر نداده اند در 
کنند  حمایت  می توانستند  قانوناً  که  حالی  
باید برخورد شود.«به گزارش تسنیم کرمان، 
محمدجواد فدائی در نشست رئیس کل و مدیران 
قضائی استان کرمان با استاندار و معاونان وی با 
تبریک هفته قوه قضائیه اظهار کرد: »از طرح های 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان 
استقبال می کنیم«وی با بیان این که مشکالت 
اجتماعی زیادی در استان کرمان وجود دارد اما 
طرحی برای مقابله با این آسیب ها نیست افزود: 
»گزارشاتی است که مادری که در هفته های 
است سال ها  را کشته  دو دخترش  گذشته 
به دستگاه هایی برای استمداد مراجعه کرده 
است«استاندار کرمان با تاکید بر این که این 
دستگاه ها باید پاسخگو باشند که چه کارهایی 
برای پیشگیری از این اتفاق انجام داده اند و 
نحوه ی برخورد آن ها بررسی شود گفت: »با 
دستگاه هایی که پاسخ قابل قبول به این مادر 
نداده اند در حالی  که قانوناً می توانستند حمایت 
کنند باید برخورد شود«وی با بیان این که قبول 
داریم که ریشه ی بسیاری از آسیب های اجتماعی 
مشکالت اقتصادی است و ریشه ی حاشیه نشینی 
را بیکاری می دانم اضافه کرد: »اما این مسائل 
دلیل نمی شود که آسیب های اجتماعی رها 
شود«فدائی با اشاره به این که مقصران این حادثه 
را پیگیری می کنیم، گفت: »ادارات مرتبط با 
مسائل اجتماعی باید در ارتباط با مقابله با این 
مشکالت طرح داشته و با هم افزایی طرح های 
قابل توجیه و قانونی را اجرایی کنند« وی با بیان 
این که در اجرای این طرح ها حتما مشارکت مردم 
هم الزم است که باید نظر آن ها را جلب کرد افزود: 
»استان کرمان شرایط خاصی در بسیاری موارد 
دارد، 4۰ درصد از ارزش افزوده معادن کشور در 
کرمان تولید می شود«استاندار کرمان با اشاره 
به این که شرکت های مس و گل گهر در سال 
گذشته حدود پنج هزار میلیارد تومان سود خالص 
داشته اند خاطر نشان کرد: »22 هزار میلیارد 
تومان فروش مس سرچشمه در سال گذشته بوده 
است و در بخش کشاورزی رتبه ی نخست تولید 
کشور در تعداد زیادی از محصوالت را داریم« وی 
با بیان این که متاسفانه با این ظرفیت ها ۶۰ درصد 
جمعیت استان جزو چهار دهک پایین کشور 
هستند گفت: »نگاه سیاسی باعث شده که استان 
پیشرفت نکند، برخی اختالفات سیاسی ریشه ی 
عمیق دارد که مانع توسعه ی استان شده است.«

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
سنگ آهن گهرزمین جلسه هم اندیشی و تصمیم 
گیری در خصوص تمدید قرارداد زمین ۹۱۱ 
هکتاری گهرزمین عصر امروز با حضور مدیرکل 
اداره راه و شهرسازی استان، معاونین و رئیس اداره 
مسکن و شهرسازی سیرجان به میزبانی شرکت 
گهرزمین در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد. 
قبل از برگزاری این جلسه میهمانان ضمن بازدید 
از سایت شرکت در جریان پیشرفت های صورت 
گرفته و طرح های توسعه قرار گرفتند. در ابتدای 
جلسه، حسین دالوریان معاون اداری پشتیبانی 
شرکت ضمن خوش آمدگویی، حضور مدیرکل 
اداره راه و شهرسازی را در سایت گهرزمین ارزنده 
قلمداد کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری 
دوجانبه فی مابین شرکت گهرزمین و اداره 
مسکن و شهرسازی می توان طرح های توسعه 
را با سطح شهرستان و استان با سرعت و پیشرفت 
بیشتری دنبال کرد. دالوریان تاکید کرد مدیران 
شرکت گهرزمین دیدگاه توسعه محور در ارتباط با 
شهرستان و استان کرمان دارند و از هیچ اقدامی که 
در توان داشته باشند برای توسعه این شهرستان 

سیرجان و استان کرمان فروگذار نخواهند کرد.
در ادامه جلسه، مهندس افشاری مدیر امور عمرانی 
و زیرساخت شرکت گهرزمین شرح جامعی از 
اقدامات و ساخت و سازها و پروژه های در حال 
اجرای موجود در سایت گهرزمین را ارائه کرد 
و خاطر نشان کرد طرح های توسعه شرکت 
گهرزمین به گونه ای پیش رفته است که ما اکنون 
نیازمند زمین بیشتر در مجاورت سایت گهرزمین 
هستیم تا بتوانیم پروژه های شرکت را اجرایی کنیم 

و این همکاری حمایتی اداره راه و شهرسازی را نیاز 
دارد. چرا که توسعه شرکت هایی نظیر گهرزمین 
که عملکردشان در سطح کشور قابل دفاع است 
سبب توسعه و پیشرفت شهرستان، استان و 

کشور می شود.
در ادامه، مدیرکل اداره راه و شهرسازی از اقدامات 
صورت گرفته در شرکت گهرزمین تقدیر نمود و 
اظهار داشت: اداره راه و شهرسازی آماده همکاری 
با شرکت گهرزمین به منظور توافق برای تمدید 
قرارداد زمین ۹۱۱ هکتاری شرکت است. حاجی 
زاده در خصوص امکان همکاری متقابل اداره 
راه و شهرسازی و شرکت های بزرگ منطقه 
نیز گفت: تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ این 
امکان را فراهم آورده که بتوانیم از سرمایه گذاران 
خصوصی برای اجرای پروژه های ملی استفاده 
کنیم و پیگیری خواهیم کرد که از این بستر 
استفاده کنیم و شرکت هایی مانند شرکت های 
موجود در منطقه گل گهر را برای سرمایه گذاری 
در پروژه های این وزارت خانه ترغیب کنیم. 
در همین ارتباط برنامه ریزی خواهیم کرد که 
جلساتی با حضور استاندار و مدیران شرکت های 
منطقه برگزار شود و ظرفیت های موجود به بحث 

و بررسی گذاشته شود. 
دیگر موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار 
گرفت موضوع اختصاص زمین با موقعیت مناسب 
برای پروژه های مسکونی شرکت گهرزمین بود 
که مقرر شد هیاتی متشکل از نمایندگان شرکت 
گهرزمین و نمایندگان اداره مسکن و شهرسازی 
این امر را مورد بررسی قرار دهند و با هماهنگی اداره 
کل، تصمیمات نهایی در این خصوص اجرایی شود.

طی حکمی ازسوی سیدمهران عالم زاده، 
شهردار کرمان، روح اهلل خواجویی به عنوان 
سرپرست مدیریت آرامستان های شهرداری 

کرمان معرفی شد.
به گزارش کرمان آنالین، شهردار کرمان 
در جلسۀ معارفه سرپرست جدید مدیریت 
آرامستان های شهرداری با اشاره به این که 
آرامستان، جدید یکی از پروژه های بزرگ و 
مهم شهر کرمان است، گفت: برطرف شدن 
مشکل معارض آرامستان، از دغدغه های 
شهرداری و شورای اسالمی شهر بود که به 

لطف خدا به سرانجام رسید.
عالم زاده با اشاره به این که موارد فنی، اجرایی، 
مالکیتی و حقوقی آرامستان در بخش های 
دیگر شهرداری در حال پیگیری است، تأکید 
کرد: دغدغۀ مدیرعامل جدید آرامستان، باید 

تکمیل آرامستان جدید باشد.
وی با بیان این که غسالخانۀ آرامستان باید 
تا پایان سال ساخته شود، گفت: در حال 
حاضر، مقرر شد بخشی از آرامستان به صورت 
امانی و حدود یک ششم در قالب کار پیمانی، 
ساخته و آماده شود.شهردار کرمان ممیزی 

آرامستان فعلی را ازجمله اقدامات ضروری 
دانست و افزود: قرار بود با برگزاری مزایده، 
اعتبارات آرمستان جدید از محل فروش قبور 
تأمین شود و حساب متمرکزی به این منظور 
اختصاص یابد؛ بنابراین، در این زمینه باید 

پیگیری های الزم صورت گیرد.
وی ضمن تشکر از معاونت خدمات شهری 
برای انتخاب فرد مناسب جهت مدیریت 
آرامستان گفت: از مهندس خواجویی که قبل 
از این در سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری فعال بوده، انتظار می رود تا نسبت به 

سیما، منظر و فضای سبز آرامستان حساسیت 
بیشتری داشته باشد.ایمان سیف الهی، 
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری 
نیز با اشاره به اهمیت تکمیل پروژۀ آرامستان 
جدید گفت: به سرانجام رسیدن این پروژه، 

مستلزم همکاری تمام مجموعه است .
وی ضمن تشکر از مدیران پیشین آرامستان 
افزود: پروژۀ آرامستان جدید، خدمت بزرگی 
است که باید با درایت مدیران شهری به 
سرانجام برسد.الزم به ذکر است؛ در پایان این 
جلسه ضمن معارفۀ سرپرست جدید سازمان 
مدیریت آرامستان های شهرداری کرمان، از 
محمدرضا احمدی، سرپرست پیشین این 

سازمان قدردانی شد.
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بی شک خانواده تاثیر عمیقی در رشد کودک 
دارد و شخصیت او را پی ریزی می کند. اگر 
محیط خانواده سالم باشد کودک مهر و 
محبت یاد میگیرد و دارای اعتماد به نفس 
و احساس مسئولیت می شود.بررسی های 
متعدد نشان از آن دارد که اگر کودک مورد 
توجه خانواده واقع نشود و از خانواده طرد 
شود و یا باالعکس، اگر بیش از حد مورد 
توجه و حمایت واقع شود، آماده ی کجروی، 
ناسازگاری و تجاوز به حقوق دیگران خواهد 
شد. کودکانی که در محیط خانه پذیرفته 
نشده اند و با محرومیت عاطفی و فقدان 
مهر مادری روبرو بوده اند، محبت و عواطف 
دیگران را احساس نمی کنند و با ترک خانه و 
مدرسه و ناسازگاری با جامعه، رفتار خصمانه 
بروز می دهند. این افراد فاقد قدرت سازش 
می شوند و سرنوشت خوبی در انتظار آنان 

نیست.حمایت بیش از اندازه و اغماض 
بی نهایت پدر و مادر نیز سبب می شود که 
کودک بسیار پرتوقع و به اصطالح لوس و 
نازپرورده بار آید و در نتیجه به تدریج در 

سازش با دیگران دچار اشکال شود. چنین 
فردی به عنوان یک موجود ضد اجتماعی 
طعمه خوبی برای قاچاقچیان مواد مخدر و 
جنایتکاران به شمار می آید. برقراری رابطه 

صحیح پدر و مادر با کودک سبب می شود 
که رشد شخصیت فرزند سیر طبیعی داشته 
باشد و از انحراف و کجروی در امان بماند. 
عواقب خطرناک اعتیاد ایجاب می کند که 
والدین از لحظه تولد، فرزند را موجودی 
قلمداد نمایند که به سرعت یاد می گیرد و 
رشد شخصیت او منوط به برقراری رابطه 
صحیح بین همه اعضای خانواده است.
مراقبت مادر و ایجاد رابطه عاطفی او با فرزند 
به شکلی که به حس استقالل طلبی فرزند 
لطمه نخورد و همچنین رفتار خردمندانه و 
همراه با مهربانی پدر به رشد و متعادل شدن 
شخصیت کودک کمک بسیار زیادی می کند. 
این روش تربیتی حتی در صورت بروز اعتیاد 
در دوره بلوغ، درمان را آسان می سازد و فرزند 
امکان بازگشت به زندگی سالم را مجدداً به 

دست می آورد.

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان با اشاره به شیوع ویروس کرونا طی 
چند ماه اخیر گفت: نیازی به حضور بیمه شدگان برای تعویض یا تمدید 

دفاتر بیمه  در دفاتر بیمه سالمت نیست.محمد جعفری افزود: افزون 
بر ۸۰ دفتر کارگزاری یا دفاتر پیشخوان برای افزایش سطح دسترسی 

بیمه شدگان به منظور تعویض دفاتر بیمه در استان کرمان راه اندازی 
شده است.

ایرنا - رئیس هیات ناشنوایان استان کرمان 
دستی  صنایع  تابستانی  نمایشگاه  گفت: 
کرمان در 4۰ غرفه به مدت ۱۰ روز در محل 
هتل پارس کرمان برپا است و این در حالی 
است که سه نفر از ناشنوایان تحصیل کرده 
کرمان در کنار افراد شنوا به عنوان راهنمای 

سالمت شهروندی ایفای نقش می کنند.
حسین موال روز سه شنبه در گفت  و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: این راهنمایان خدمات 
اطالع رسانی در غرفه ها را به کم شنواها و 
افرادی که به زبان اشاره ناشنوایان آشنایی 

دارند، ارائه می دهند.
وی تصریح کرد: هر ساله در میان گردشگران 
و مسافرانی که به کرمان سفر می کنند، 
گردشگران ناشنوا نیز به چشم می خورند 

که خوشبختانه از نوروز۹۶ ارائه اطالعات 
گردشگری توسط راهنمایان گردشگری 

ناشنوا به این عزیزان آغاز شد .
موال گفت: با توجه به اینکه استان کرمان 

دارای ظرفیت ها و قابلیت های گردشگری 
متنوعی است، مطمئنا قشرهای مختلف 
گردشگران و مسافران را می تواند به سوی 

خود جلب کند.
رییس هیئت ناشنوایان استان کرمان تاکید 
کرد : در تالشیم از حضور این افراد توانمند 
در میادین مختلف شغلی استفاده کرده تا 
هم باعث رشد آنها شده و هم شهروندان به 
توانمندی آنها اعتماد کنند و فاصله اندکی که 
بین آنها و جامعه ایجاد شده است را کم کنیم .
موال افزود : بازدید کنندگان از ساعت ۱۸ 
تا 2۳ با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

می توانند از این  نمایشگاه بازدید کنند.
وی گفت : این افراد دوره های راهنمای 

گردشگری را در سال های گذشته دیده اند.

جنابسرهنگعليسلطانی
ــی،  ــه جــا وشایســته جنابعال انتصــاب ب
پاســدار انقالبــی وســرباز واليــت رابعنــوان 
فرمانــده ســپاه محمــد رســول هللا کرمــان 
وازخداونــد  نمــوده.  عــرض  تبریــک 
ــان رادر راه  متعــال توفیــق وســربلندی ت
عــزت وســرافرازی کشــور عزیزمــان ایــران 

اســالمی خواســتاریم.

محمدجعفرحمیدی.حسینمیرزایی.سعیدنجفیزاده
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کارگران معدن مس چهارگنبد 
در انتظار حقوق

کارگـران معـدن مـس چهارگنبـد بـه دنبـال پرداخـت نشـدن 
دو مـاه حقوقشـان از طریـق مجـرای قانونـی بـه دنبـال احقـاق 

حقوقشـان هسـتند
خبرگـزاری مهـر -  کارخانـه معـدن مس چهـار گنبـد چندین 
سـال اسـت که در زمینه فـراوری مس فعالیـت می کنـد. اما این 
روزهـا کارگـران شـرکت معـدن مس چهـار گنبـد بـه پرداخت 
نشـدن دو ماه حقـوق و سـایر مزایای غیرنقـدی اعتـراض دارند؛ 
بـه گونـه ای کـه روز گذشـته قریـب بـه ۱۰۰ نفـر از کارگـران 
معـدن مـس منطقه چهـار گنبـد بخش بلـورد بـا تجمـع مقابل 
اداره کار شهرسـتان سـیرجان خواسـتار رسـیدگی به مشکالت 
کارگـری شـدند. ایـن در حالیسـت که چنـدی پیش هم شـاهد 
تجمع چندیـن نفری کارگـران این شـرکت در برابر اسـتانداری 
کرمان بودیم.در سـال جهش تولیـد حمایت از کارگـران باید به 
صورت ویژه توسـط مسـئوالن و بخـش خصوصی انجام شـود تا 
سـربازان این عرصـه بتوانند با امیـد و توانی مضاعف در راسـتای 
تحقـق شـعار امسـال گام برداشـته و پایه هـای اقتصادی کشـور 
را مسـتحکم تر از همیشـه کننـد. ایـن در حالیسـت کـه بـه نظر 
می رسـد مسـئوالن باید عزمـی جدی تـر در ایـن زمینه داشـته 
باشـند به ویژه در شـرایط کنونی کـه گرانی های لجام گسـیخته 
زندگـی کارگران را دشـوارتر از گذشـته کـرده اسـت.کارگران با 
این اوضاع تورم و خـرج و مخـارج زندگی، دو ماه حقـوق نگرفته 
و معوقه دسـتمزد و حقـوق داریم.امیـر یکی از کارگران شـرکت 
معدن مـس چهارگنبـد به مهر گفـت: ما کارگـران با ایـن اوضاع 
تـورم و خـرج و مخـارج زندگی، دو مـاه حقـوق نگرفتـه و معوقه 
دسـتمزد و حقوق داریم که متأسـفانه شـرکت مورد قـرارداد ما 
پرداخـت نکرده اسـت.حمید هم گفت: بـا این شـرایط اقتصادی 
زندگی برای قشـر کارگر دشـوار شـده و نیـاز اسـت مطالبات ما 
مـورد توجه جـدی قـرار گیـرد. مسـئله طبقـه بندی مشـاغل و 
حقوق معوقه اردیبهشـت و خرداد از مهم ترین مطالبات ماسـت.
رضا هـم در گفتگو با مهـر چنین بیـان کـرد: کارگران سـربازان 
میدان جهش تولید هسـتند و مـا در چارچوب قانـون و پایبندی 
به نظـام، مطالباتمـان را پی گیـری می کنیـم. روا نیسـت که در 
این شـرایط که تـورم و گرانی بیـداد می کند چندین مـاه حقوق 
مـا پرداخـت نشـود.فرماندار سـیرجان روز گذشـته در گفتگـو 
بـا مهـر در خصـوص تجمـع کارگـران معدن مـس چهـار گنبد 
گفت: مشـکل ایـن کارگران عـدم پرداخـت حقوق اردیبهشـت 
و خرداد مـاه بوده کـه با مسـئوالن شـرکت مذاکره شـد و ما هم 
به دنبال پی گیری این مطالبات هسـتیم و خواسـته آنـان انجام 
می شـود.این مسـاله به دلیل بـه تعویق افتـادن فـروش چند ماه 
شـرکت معادن مس چهارگنبد سـیرجان رخ داده است.سـهراب 
بهاءالدینی افـزود: همچنین در زمینه مشـکالت صندوق ذخیره 

کارکنـان شـرکت نیز درخواسـت بازنگری شـد.

 درخــت انــار شــیطان یکــی از 
بومــی کشاورزی گیاهــی  گونه هــای 

ــق  ــا مناط ــازگار ب ــمند و س ارزش
ــن  ــت و ای ــران اس ــک ای ــه خش ــک و نیم خش
درخــت بــه عنــوان گونــه ای مهــم بــرای 
ــت شــن در  حفاظــت از مناطــق خشــک، تثبی
مناطق مســتعد فرســایش و همچنیــن پناهگاه 
ــات وحــش اســت.انقراض  ــرای حی مناســبی ب
ــه  ــان ب ــا انس ــوده، ام ــی ب ــده طبیع ــک پدی ی
ــا در جهــان ســرعت بیشــتری  ــراض گونه ه انق
بخشــیده اســت و بــا اینــکار گونه هــا در معرض 
خطــر بیشــتری قــرار گرفته انــد. ایــن 
ــادی  ــای زی ــراض، مزای ــال انق ــای در ح گونه ه
دارنــد کــه از جملــه می تــوان بــه منبــع 
ژن هــای حیاتــی، اهمیــت اکولوژیکــی و خواص 
ارزشــمند دارویــی آن هــا اشــاره کرد.درختــان 
نــه تنهــا از لحــاظ اقتصــادی، محیطــی و 
صنعتــی بــرای بشــر مهــم هســتند بلکــه از نظر 
ــه  ــد. ب زیبایــی، تاریخــی و معنــوی نیــز مفیدان
هرحــال، تعریــف درخــت همیشــه آســان 
ــزرگ و  ــی ب ــاه چوب ــک گی ــت ی ــت. درخ نیس
پایــدار اســت کــه در مرحلــه بلــوغ یــک ارتفــاع 
ــور  ــی آورد و به ط ــت م ــر را بدس ــل ۶ مت حداق
معمــول )نــه همیشــه( دارای یــک ســاقه 
نگهدارنــده اصلی بنــام تنه اســت که انشــعابات 
و شــاخ و بــرگ ایجــاد شــده روی آن یــک تــاج 
تولیــد می کنند.دشــت گلپرکــی دلفــار 
جیرفــت در اســتان کرمــان بزرگتریــن ذخیــره 
ــار شــیطان در خاورمیانه  گاه ژنتیکــی درخت ان
 Tecomella اســت.درخت انــار شــیطان
ــره پیچ  undulata(Sm.) Seem.  از تی
انــاری )انــار شــیطان یــا جــوال دوزی 
(Bignoniaceae) درختــی برگ ریــز یــا 
ــان  بطــور تقریبــی همیشــه ســبز اســت. در زب
ــوک و گل  ــار شــیطان، ســمنگ، پری فارســی ان
ــت در  ــن درخ ــود. ای ــده می ش ــز نامی ــرک نی پ
مناطق جنوبی کشــور و در اســتان های بوشــهر، 
ــه  ــالوه اینک ــد. به ع ــزگان می روی ــارس و هرم ف
بــه پراکنــش آن در افغانســتان، غرب پاکســتان 
و جنوب شــرقی عربســتان اشــاره شــده اســت. 
به دلیــل اهمیــت رویــش ایــن گیــاه در مناطــق 
ــن  ــاالی آن در ای ــی، مقاومــت ب خشــک و بیابان

شــرایط، نقــش آن در احیــاء خــاک، ایجــاد 
ــا و جــذاب به طــوری کــه  گل هــای بســیار زیب
می تــوان در پارک هــا و فضــای ســبز از آن 
اســتفاده نمــود. چــوب مقــاوم بــا رنــگ پذیری 
ــی اجزاء  ــاالی آن و خــواص داروی و جالپذیری ب
مختلــف آن، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
ــتان  ــت در اس ــار جیرف ــی دلف ــت گلپرک دش
ــن  ــی ای ــره گاه ژنتیک ــن ذخی ــان بزرگتری کرم

درخت درایران و خاورمیانه است.
انار شیطان، فواید دارویی بسیار مهمی 

دارد
اســتفاده ایــن گونــه، در درمــان برخــی 
ــورم، ســوزنک،  ــد ســفلیس، ت ــا مانن بیماری ه
لوکودرمــا، اگزامــا، درمــان بیماری هــای 
ــزارش  ــدز و... گ ــت، ای ــان، هپاتی ــال، یرق طح
ــی ســاقه  شــده اســت. الپاکــول پوســت داخل
یــک نفتوکوئینــون بــا فعالیــت ضــد ســرطان، 
ــروس و  ــد وی ــارچ، ض ــد ق ــری، ض ــد باکت ض
ــود  ــا وج ــیطان، ب ــت.انار ش ــه اس ــد موریان ض
ــه  ــل ن ــه دالی ــا ب ــوه گل، بن ــیار انب ــد بس تولی
چنــدان روشــن به نــدرت غــالف بــذری و بــذر 
ــاه به صــورت  ــن گی ــر ای ــد. تکثی ــد می کن تولی
دســت کاشــت تــا کنــون دیــده نشــده اســت. 
بســیار ســخت ریشــه زا بــودن قلمــه ایــن 
ــدان  ــاد آن را دوچن ــواری ازدی ــز دش ــه نی گون
ــوم  ــای ل ــه در خاک ه ــت.این گون ــرده اس ک
ــی و  ــی قلیای ــا کم ــی ت ــی اچ خنث ــا پ ــنی ب ش

خاک هــای غیرشــور بــا فشــار اســمزی پاییــن 
محلــول خــاک می توانــد رشــد داشــته باشــد. 
ــود در  ــدیم موج ــیم و س ــاالی پتاس ــر ب مقادی
ــن  ــازگاری ای ــان از س ــه نش ــن گون ــرگ ای ب
ــی و جــذب آب  ــا کم آب ــه ب ــت مقابل ــاه جه گی

ــل اســتفاده کــم  ــت قاب ــا رطوب از خاک هــای ب
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــی م ــط بارندگ را دارد. متوس
ــت و  ــر اس ــاه ۱۵۰ میلی مت ــن گی ــش ای روی
ــر  ــن )کمت ــای پایی ــد درجــه حرارت ه می توان
ــاالی ۵۰  ــای ب ــه حرارت ه ــه( و درج از ۵ درج
ــار شــیطان  درجــه را تحمــل کنــد، درخــت ان
درگذشــته گیــاه بســیار مهــم جامعــه اوج 
ــت  ــوده اس ــی ب ــش گیاه ــس( پوش )کلیماک
ــر اســتفاده نادرســت از آن،  ــون در اث ــی اکن ول

ایــن گیــاه جــزو گیاهــان در معــرض انقــراض 
ــار شــیطان دارای تیــپ  ــرار دارد.ان ــران ق در ای
ــاج  ــه ارتفــاع معمــول ۵-۸ متــر و ت درختــی ب
ــه طوری  پوشــش آن وســیع و متراکم اســت. ب
ــا زیبایی ویژه ای ســبب  ــه در دوره گل دهی ب ک

ــا  ــود. گل آذین ه ــاه می ش ــذاب گی ــره ج منظ
ــی  ــه کل ــه در خوش ــت ک ــرزن اس ــه گ خوش
ــت  ــر اس ــوی س ــا بس ــکوفایی گل ه ــم ش نظ
امــا هــر یــک از انشــعابات خوشــه دارای نظــم 
ــی و  ــد گل ــا چن ــک از گرزن ه ــر ی ــرزن و ه گ
به طــور معمــول دارای ســه گل اســت کــه 
ــتند  ــل هس ــدودی متقاب ــا ح ــن ت دو گل زیری
و به طــور غالــب بــه مراحــل پایانــی بلــوغ 
نمی رســند و قبــل از آن می ریزنــد امــا در 
ــی  ــور کل ــه ط ــی می مانند.ب ــم باق ــواردی ه م
ایــن گیــاه یکــی از گونه هــای بومــی ارزشــمند 
و ســازگار بــا مناطــق خشــک و نیمــه خشــک 
ایــران اســت. ایــن درخــت بــه عنــوان گونه ای 
مهــم بــرای حفاظــت از مناطــق خشــک، 
ــایش  ــتعد فرس ــق مس ــن در مناط ــت ش تثبی
ــات  ــرای حی ــبی ب ــگاه مناس ــن پناه و همچنی
ــد  ــتفاده چن ــه اس ــه ب ــت. باتوج ــش اس وح
منظــوره ایــن گیــاه از نظــر حفاظتــی، دارویی، 
ــوز در  ــبز، هن ــه ای و فضــای س ــی، علوف صنعت
ــر روی ایــن گیــاه  ــران تحقیقــات جامعــی ب ای
ــه  ــران ب ــفانه در ای ــت. متاس ــده اس ــام نش انج
دالیــل متعــددی ماننــد تخریــب انســانی 
ــا ارزش را در  ــادر و ب ــه ن ــن گون ــی ای و طبیع
ــرار داده اســت. در نتیجــه  ــراض ق ــرض انق مع
آگاهــی از ویژگی هــای اکولوژیکــی و نیازهــای 
رویشــگاهی ایــن گونــه بــرای احیا و گســترش 

ــادی دارد. ــت زی آن اهمی

ایرنا-مدیـرکل بیمـه سـالمت 
بیمه

اسـتان کرمان با اشـاره به شیوع سالمت
ویـروس کرونـا طـی چنـد مـاه 
اخیـر گفـت: نیـازی بـه حضـور بیمه شـدگان 
برای تعویـض یا تمدیـد دفاتـر بیمـه  در دفاتر 

بیمه سالمت نیست.
محمـد جعفـری روز سـه شـنبه در جمـع 
خبرنـگاران افـزود: افـزون بـر ۸۰ دفتـر 
کارگـزاری یـا دفاتـر پیشـخوان بـرای افزایش 
سـطح دسترسـی بیمـه شـدگان بـه منظـور 
تعویـض دفاتـر بیمـه در اسـتان کرمـان راه 

انـدازی شـده اسـت.
وی اظهـار داشـت: دفاتـر بیمه در دوره شـیوع 
کرونـا بـه صورت نـرم افـزاری و بـدون نیـاز به 
وجود الشـه دفترچـه تمدیـد اعتبار می شـود 
و بیمـاران بـرای دریافـت خدمـات بیمـه ای، 
نیازی به مراجعـه به دفاتـر کارگـزاری ندارند.
مدیرکل بیمه سـالمت اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه اینکه زمـان اجـرای طـرح تمدیـد اعتبار و 
تعویض دفترچه بیمه سـالمت تـا پایان خرداد 
ماه اعـالم شـده بـود ادامـه داد: سـازمان بیمه 
سـالمت این روال را همچنان ادامـه می دهد و 
بیمه شـدگان بـرای دریافت خدمـات بیمه ای 

نیـازی به مراجعـه حضـوری ندارند.
وی ادامـه داد: طـرح تعویـض و تمدیـد دفاتـر 
بیمـه بـدون مراجعـه حضـوری در راسـتای 
اجـرای طـرح نسـخه الکترونیـک در بیمـه 

سـالمت در حـال اجرا بـود اما بـا شـیوع کرونا 
ایـن رونـد تسـریع پیـدا کـرد.

وی تاکید کـرد: افزون بـر یک میلیـون و ۸۵۰ 
هـزار نفـر از جمعیـت اسـتان کرمـان تحـت 
پوشـش بیمـه سـالمت قـرار دارنـد و بـرای 
ارائـه خدمـت بـه ایـن جمعیـت بیـش از هزار 
و ۳۰۰ موسسـه درمانـی فعالیـت مـی کننـد.
جعفری گفـت: بیمه سـالمت به منظور سـهل 
کردن تـوان بیمه شـدگان در پرداخـت هزینه 
هـا، ماهانـه بیـش از ۵۵ میلیـارد تومـان تعهد 
درمانـی در قبـال ارائـه خدمـات بـه بیمـاران 
در سـطح اسـتان دارد.وی اظهار داشـت: بیمه 
شـدگان برای اطـالع از وضعیت بیمـه ای خود 
می توانند کـد دسـتوری #۱۶۶۶* را شـماره 

گیـری کنند.
مدیـرکل بیمه سـالمت اسـتان کرمـان گفت: 
قواعـد و دسـتورالعمل هـای طـرح نسـخه 
الکترونیـک بـه نفـع بیمـه شـدگان در حـال 
تغییـر اسـت و بروکراسـی هـای اداری بـرای 
ارائـه خدمـات بیمـه ای بـه حداقـل ممکـن 

رسـیده اسـت.
۹ هزار مطب کشـور به سـامانه نسـخه نویسی 

الکترونیک متصل اسـت 
دبیر پروژه اسـتقرار نسـخه الکترونیک کشـور 
همچنیـن گفـت: ۹ هـزار مطـب از ۱7 هـزار 
مطـب موجـود در 4۰۰ شهرسـتان کشـور 
تاکنون به سـامانه نسـخه نویسـی الکترونیک 

متصل شـده اند که معادل ۵۰ درصـد از مطب 
های خصوصی پزشـکان سراسـر کشـور است.
وی تاکیـد کـرد: مطـب پزشـکان در بخـش 
خصوصـی امسـال در سراسـر کشـور بـه طور 
کامـل بـه سـامانه نسـخه نویسـی الکترونیک 
متصـل مـی شـود و در ایـن راسـتا تفاهمنامه 
هایـی بـا بیمـه سـالمت و وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی امضـا شـده و قرار 
اسـت ایـن طـرح تـا هفتـه دولـت بـه طـور 
کامـل اجرایـی شـود.جعفری تصریـح کـرد: 
طـرح نسـخه نویسـی الکترونیـک در اسـتان 
هـای کرمـان و کردسـتان بـه صـورت ۱۰۰ 

درصـد اجرایـی شـده و مطالبـات داروخانـه 
هـا بـه منظـور تقدیـر از موسسـات درمانـی 
ایـن 2 اسـتان بـه روز رسـانی و تسـویه شـده 
اسـت در حالی کـه سـایر اسـتان های کشـور 
حداقل پنج مـاه عقب هسـتند.وی با اشـاره به 
شـیوع ویـروس کرونـا طی چنـد ماه گذشـته 
افزود: آمـار مراجعه مردمـی به مراکـز درمانی 
ایـن اسـتان کرمـان در بخـش هـای بسـتری 
و سـرپایی کاهـش پیـدا کـرده بـه طـوری که 
در سـه ماهه نخسـت سـال جـاری نسـبت به 
مدت مشـابه سـال قبـل این آمـار حـدود 4۰ 

درصـد اسـت.

جیرفت،بزرگترینذخیرهگاهژنتیکی
»انارشیطان«درخاورمیانه

تمدیددفاتربیمهسالمتدرکرمان
بدونمراجعهحضوری

گزارش
ایسنا

آتش یادگار گردشگران 
در دامن طبیعت

ایرنـا - بـا گـرم شـدن هـوا و تمایـل مـردم بـه حضـور در مناطـق 
طبیعی و خـوش آب و هوا،گاها با غفلـت و کاهلی کام خـود را برای 
سـاعاتی شـیرین می کنند اما آنچه کـه از آنـان به یـادگار می ماند 
آتشـی افروختـه، دودی بـر گلـوی طبیعت رفتـه و خاکسـتری به 
جا مانده اسـت.بارش هـای بهاری امسـال دامن طبیعـت را نوازش 
کـرد و پـروردگار دیگر بـار رخسـار زمینش را بهشـت گونـه زینت 
بخشـید و دل هـر بیننـده ای را خیـره و محو تماشـایش سـاخت، 
ولی شـیوع ویـروس کرونـا در ابتدای بهـار رخصت بـه دل طبیعت 
زدن را بـه مـردم و گردشـگران نـداد و زمیـن فرصتی دوبـاره برای 
نفـس کشـیدن پیـدا کرد.امـا رفتـه رفتـه و بـا گذشـت زمـان و با 
کمتر اهمیـت دادن به ویـروس کرونـا، گردشـگرانی که بـرای دل 
خوشـی چند سـاعته و گذراندن اوقات فراغت خـود دامن طبیعت 
را برگزیدنـد، گاهـی بـا سـهل انـگاری و برافروختن آتش بـر جان 
مراتـع و علفزارها، نقاشـی سرسـبز و دلربـای طبیعت را به دشـتی 
از دود و خاکسـتر بدل می کننـد و روح دوسـتداران طبیعت را می 
خراشـند و مسـئوالن و مولیان امر را بـه زحمت مـی اندازند.رئیس 
اداره منابع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتان شـهربابک در گفت و 
گو با خبرنـگار ایرنـا گفت: امسـال قریب بـه 2۰ فقره آتش سـوزی 
در مراتـع شـهربابک رخ داده اسـت.محمد مومنی با بیـان اینکه در 
این آتش سـوزی ها بیـش از ۳۰ هکتـار از مراتـع و مناطق حفاظت 
شـده شـهربابک طعمه حریق گردیـده اسـت، اظهار داشـت: دلیل 
۹۸ درصـد از ایـن آتش سـوزی هـا عامـل انسـانی و سـهل انگاری 

گردشـگران و عشـایر بوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بارندگی هـای خـوب امسـال باعث رشـد 
و گسـترش پوشـش گیاهـی بـوده اسـت، افـزود: گونه هـای گون، 
درمنـه، ارژن و بـادام کوهـی بیشـترین گیاهـان در آتش سـوخته 
هسـتند.مومنی تأکید کرد: مردم در طبیعت آتش درسـت نکنند و 
در صـورت ایجاد آتش تا شـعاع دو متری هیچ گونـه گیاهی نزدیک 
آن نباشـد و بعـد از تـرک محـل از خاموش شـدن آتـش اطمینان 
حاصل کنند.وی بیان داشت: از کشـاورزان درخواست داریم علوفه 
های خشـک اراضی خود را ریشـه کن کنند زیرا در گسـترش آتش 
بسـیار تآثیرگـذار اسـت.رئیس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
شهرسـتان شـهربابک تصریح کـرد: بیشـترین آتش سـوزی مراتع 

در روسـتاهای اطـراف خبر، جـوزم، دهـج و پاقلعه رخ داده اسـت.

فرمانـده انتظامی شهرسـتان کرمان از کشـف 2 
تن چـوب درختچـه طـاق در عملیـات ماموران 

انتظامـی پاسـگاه باقرآباد خبـر داد.
سـرهنگ محمدرضا فداء گفت: با کسـب خبری مبنی بر قطع 
و قاچاق درختچه هـای طاق از گونه هـای تحت حمایت محیط 
زیسـت توسـط فردی سـودجوء در کرمـان موضوع بـه صورت 
ویژه در دسـتور کار تیمی از ماموران این فرماندهی قرار گرفت.
او افـزود: مامـوران انتظامی پاسـگاه باقرآبـاد با افزایش گشـت 
زنی هـای هدفمند و نامحسـوس در محدوده هایـی که احتمال 
سـرقت در آن هـا می رفت موفق شـدند متهـم را در حـال قطع 
درختان مشـاهده کنند.سـرهنگ فـداء تصریح کـرد: متهم با 
دیدن پلیـس بـا اسـتفاده از پوشـش گیاهـی منطقه اقـدام به 
فرار کرد کـه تالش پلیس بـرای دسـتگیری متهم ادامـه دارد.
او با اشـاره به کشـف 2 تـن چوب قطـع شـده درختان گـز، در 
محل یـادآور شد:کارشناسـان ارزش ریال این چوب هـا را 2۰۰ 

میلیون ریـال بـر آورد کردند.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کرمـان در پایـان گفـت: 
درختچه هـای طـاق و گـز از نـوع درختـان بیابانـی و کویـری 
است که نقشـی مهم در تثبیت شـن های روان و پیشـگیری از 
توده های گـرد و غبـار دارند کـه متاسـفانه این روز هـا با هجوم 
گسـترده قاچاقیان چـوب، در معـرض تخریـب و نابـودی قرار 

گرفته انـد.

ــذ  ــه کاغ ــه ب ــمی ک ــای غیررس ــر آماره ــا ب بن
وطــن رســیده اســت ، در 24 ســاعت گذشــته، 
۱47 ابتــال جدیــد بــه کرونــا در اســتان 
شناســایی شــده اســت و همچنین در سراسر اســتان 22 بیمار 
جدیــد بــه دلیــل کرونــا بســتری شــدند و۳ مــورد فوتــی هــم 
در سراســر اســتان بــه دلیــل کرونــا رخ داده اســت. ۱ مــورد در 
حــوزه علــوم پزشــکی کرمــان، یکــی در حــوزه علوم پزشــکی 
بــم و یکــی در حــوزه علــوم پزشــکی جیرفت اســت. براســاس 
گــزارش علــوم پزشــکی جیرفــت از ایــن آمــار، 2 بیمــار جدید 
ــد و  ــوب حضــور دارن ــا بســتری شــده در جن ــه کرون ــال ب مبت
بدیــن ترتیــب آمــار کل بیمــاران کرونایــی بســتری شــده در 
ــه ۱۶۰۶ نفــر رســید کــه از ایــن تعــداد ۱۵۱2 نفــر  جنــوب ب

ــد . ترخیــص شــده ان

ایرنـا - بعثه مقام معظـم رهبری در امـور حج و 
زیارت و سـازمان حج و زیـارت لحظاتی پیش با 
صدور بیانیه مشـترکی با اشـاره به اعالم وزارت 
حج و عمره عربسـتان مبنی بر برگزاری مناسـک حج امسال 
به صـورت محـدود و داخلی بـرای آن کشـور، اعالم داشـتند 
حـج تمتـع امسـال برگـزار نخواهـد شـد.به گـزارش روابـط 
عمومـی بعثـه مقـام معظـم رهبـری در امور حـج و زیـارت ، 
در ایـن بیانیـه تاکید شـده اسـت کـه زائـران ایرانی امسـال 
به سـرزمین وحـی اعـزام نخواهنـد شـد.در ادامه ایـن بیانیه 
تصریح شـده اسـت: به اطالع ملـت عزیـز و مشـتاقان زیارت 
بیـت اهلل الحـرام و حرم شـریف نبـوی و ائمـه بقیـع و زائرین 
ثبت نام شـده حـج تمتع سـال ۱۳۹۹ می رسـاند کـه وزارت 
حـج و عمـره عربسـتان سـعودی روز دوشـنبه مـورخ 2 / 4 / 
۹۹، اعالم نمود که مناسـک حـج ۱۳۹۹ به صـورت محدود و 
داخلی و بدون پذیرش حجاج سـایر کشـورها برگـزار خواهد 
شـد. از ایـن رو ، عمـاًل اعـزام حجـاج ایرانی و سـایر کشـورها 
برای مناسـک حج سـال جاری بـه کشـور عربسـتان منتفی 
 گردید.همچنیـن در ادامـه ایـن بیانیـه تاکیـد شـده اسـت: 
همان گونـه کـه در اطالع  رسـانی های قبلـی اعالم شـد، بعثه 
مقام معظم رهبری و سـازمان حج و زیارت، پس از حج سـال 
قبل، برنامه ریـزی هـای الزم، تمهیـد و کلیه مقدمـات اعزام 
زائـران، اعـم از امـور پزشـکی، آمـوزش و فرهنگی، اسـکان، 
تغذیـه و تـدارکات، حمـل  و نقـل و ... را مطابـق سـال هـای 
قبل انجـام داده انـد. افزون بـر این، به سـبب شـیوع ویروس 
کرونـا، نشسـت های تخصصـی متعـددی را بـرای تهیـه 
دسـتورالعمل های بهداشـتی جهـت کلیـه مراحـل اجرایـی 
حج بـا متولیـان و متخصصـان امر بهداشـت و درمـان برگزار 
نمود کـه نتیجـه آن تدویـن دسـتورالعمل های بهداشـتی و 
اجرائی گردیـد. همچنیـن ، نمایندگی ولی فقیـه در امور حج 
با اسـتفتاء از مراجـع عظـام تقلید ، نظرشـان را جهـت انجام 
مناسـک حـج در شـرایط اضطـراری شـیوع بحـران کرونا در 
مواقف و مشـاعر دریافـت نمودند .بعثـه مقام معظـم رهبری 
در امـور حج و زیـارت و سـازمان حج و زیـارت در ایـن بیانیه 
تصریح کـرده اسـت: در هـر صورت بـا توجـه به عـدم امکان 
برگـزاری حـج بـرای زائـران ایرانـی، ضمـن محفـوظ ماندن 
نوبـت و اولویـت اعـزام حجـاج محتـرم ثبت نـام شـده، کلیه 
برنامه ریزی هـای حـج نیـز بـه سـال بعد موکـول می شـود و 
ان شـاءاهلل در اطالعیه هـای بعـدی جزئیـات بیشـتری از آن 

اعـالم خواهد شـد.

خانـواده  شـهید محمـد رودبـاری مشـایخی در جیرفـت، ضمن 
مشـارکت در سـاخت صحن عقیله بنی هاشـم در کربال، بـا اهداء 
مقادیری طال، ۱۱ خشـت طـالی گنبد مطهـر سیدالشـهدا را به 
نام خـود ثبـت کردند.بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از کرمان، 
این بار خانواده ای از نسـل شـهدای ۸ سـال دفاع مقـدس با اهداء 

مقادیـری طـال بـه ارزش تقریبـی 4۹4 میلیـون و ۵۰ هـزار ریـال، هزینه  ۱۱ خشـت طالی 
گنبد جدید حـرم مطهـر امام حسـین )ع( و مشـارکت در سـاخت صحـن عقیله  بنی هاشـم 
در کربـال را در کارنامـه ی خـود ثبـت کردند.بخشـی از ایـن طالها متعلـق به دختـر نوجوان 
مرحومه فاطمـه کریمی افشـار نوه  شـهید محمد رودباری مشـایخی و بخشـی نیـز متعلق به 
مادر ایشـان بوده کـه جهت نذِر مـورد نظـر در اختیار سـتاد بازسـازی عتبات عالیات اسـتان 

کرمان قـرار گرفته اسـت.

خانواده جیرفتی هزینه 11 خشت طالی گنبد 
حرم مطهر حسینی را هدیه کرد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درگفت وگوی تلفنی با امام 
جمعه جیرفت از سفر قریب الوقوع خود به جنوب کرمان خبرداد.

سفر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در آینده ای نزدیک 
به جنوب کرمان به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان ، حجت االسالم سعادت فر امام جمعه 

شهرستان جیرفت طی گفتگوی تلفنی با رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم، ضمن 
تبریک انتخاب وی به ریاست کمیسیون کشاورزی گفت: امیدوارم با مدیریت انقالبی شما و تجربه 
خوبی که دارید و همکاری صمیمانه با نماینده شهرستان جیرفت وضعیت مشکالت کشاورزی 
جنوب کرمان مورد توجه جدی قرار گیرد. وی افزود: این فقر غیرطبیعی درکنار استعداد های 
طبیعی ویژه منطقه جنوب کرمان، قطعا با مدیریت و نظارت جدی مجلس انقالبی، خصوصا 

رسیدگی به بخش کشاورزی که از اهم مشاغل در این منطقه است، قابل بررسی و پاسخ است.

سفر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
 به جنوب کرمان

جواد حاجبی گفت:از آنجایی که به دلیل شیوع کرونا امکان 
برگزاری جشن دهه کرامت نیست بنابراین قصد داریم ویژه برنامه 
تکریم دختران آفتاب را اجرا کنیم به همین منظور دختران هم 
نام حضرت معصومه )س( که ساکن محله مسجد امام حسین )ع( 
هستند شناسایی شده اند.جواد حاجبی در گفت و گو با خبرنگار 

خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، گفت: از آنجایی که به دلیل شیوع کرونا امکان برگزاری جشن 
دهه کرامت نیست بنابراین قصد داریم ویژه برنامه تکریم دختران آفتاب را اجرا کنیم به همین 
منظور دختران هم نام حضرت معصومه )س( که ساکن محله مسجد امام حسین علیه السالم 
هستند شناسایی شده و از آنها تجلیل می شود. وی عنوان کرد: هدف ما از اجرای این برنامه، از یک 
سو تشویق دختران در پیروی از سیره حضرت معصومه )س( و از سوی دیگر گسترش فرهنگ نام 

گذاری فرزندان ایران اسالمی متناسب با نام های ائمه معصومین علیهم السالم است.

تکریم دختران آفتاب در جنوب 
هم زمان با دهه کرامت

کشف 2 تن چوب قاچاق 
در کرمان

افزایش آمار قربانیان 
کرونا در استان

حج تمتع ۹۹ برگزار نمی شود

نیروی
انتظامی

کرونا

حج و 
زیارت

خبرخبرخبر

ــدار رودبارجنــوب حدود  ــه گفتــه فرمان ب
ســی درصــد از روســتاهای ایــن منطقــه 
از داشــتن آب آشــامیدنی ســالم بــی 
ــی از  ــابکی یک ــتند.عصمت س ــره هس به
ــا  ــد: م ــی گوی ــوب م ــار جن ــی رودب اهال
ــوت زندگی  در روســتاهای اطــراف زهکل
ــز و  ــت و پ ــرای پخ ــد ب ــم و بای ــی کنی م
نوشــیدن آب آن هــم درفصــل تابســتان 
و فصــل گرمــا مســافت زیــادی را تــا 
موتورهــای کشــاورزی پیــاده برویــم.وی 
ــل  ــه دلی ــتاییان ب ــی از روس ــزود: خیل اف
ــای  ــاری ه ــه بیم ــالم ب ــرف آب ناس مص
ــد  ــده ان ــار ش ــی و …دچ روده ای، عفون
ــه  ــط ب ــم فق ــووالن ه ــفانه مس و متاس
مــا وعــده مــی دهند.احمــدی هــم مــی 
ــتاهای  ــی از روس ــل یک ــن اه ــد م گوی
زهکلــوت هســتم تــا مرکــز شــهر فاصلــه 
ــن فصــل  ــی در ای ــی آب ــا ب ــم ام ای نداری
امــان مــردم مــا را بریــده اســت.وی کــه 
دهیــار یکــی از روســتاهای منطقــه 
اســت تصریــح کــرد: چنــدروز قبــل 
ــداری  ــه بخش ــده، ب ــی ش ــردم عصبان م
رفتنــد و اقــدام بــه شکســتن دروپنجــره 
ــه داد:  ــد.وی ادام ــاد کردن ــن نه ــای ای ه
ــه  ــط ب ــیده فق ــب رس ــه ل ــان ب ــان م ج
ــته  ــن خس ــد و ای ــی دهن ــده م ــا وع م
ــو«  کننــده اســت.به گــزارش »کرمــان ن
فرمانــدار شهرســتان رودبــار گفــت: 
حــدود ســی درصــد از روســتاهای 
ــامیدنی  ــتن آب آش ــه از داش ــن منطق ای
ــزود:  ــتند.قانعی اف ــره هس ــی به ــالم ب س
ــتان در  ــانی در شهرس ــع آبرس ۱۳ مجتم
ــه تقریبا جــزو پروژه  دســتور کار داریم ک
هــای نیمــه تمــام مــا هســتند.وی اضافه 
ــرای  ــه ب ــن منطق ــرح در ای ــرد: ۸ ط ک
ــه  ــه ب ــی دارد ک ــت بســیار باالی ــا اولوی م
ســرعت دنبال مــی کنیــم.وی ادامــه داد: 
اگــر بتوانیــم اعتبــار الزم را بــرای پــروژه 
هــا از مرکــز اســتان تامیــن کنیــم قــادر 
خواهیــم بــود تــا مشــکل آب روســتاهای 

ــم. ــع کنی ــه را رف منطق

ضرورت استقرار تیم 
پزشکان متخصص در 

جنوب برای مقابله با کرونا
نماینــده مــردم کهنــوج، منوجــان، 
رودبــار جنــوب، فاریــاب و قلعــه 
ــتقرار  ــتار اس ــس خواس ــج در مجل گن
ــرای  ــص ب ــکان متخص ــی از پزش تیم
مقابلــه بــا کرونــا در ایــن منطقــه 
شــد.به گــزارش »کرمــان نــو« منصــور 
شــکرالهی بــا اشــاره بــه اینکــه جنــوب 
ــیوع  ــی ش ــت بحران ــان در وضعی کرم
کرونــا قــرار دارد گفت:رفــع ایــن 
ــدام ســریع وزارت  ــد اق مشــکل نیازمن
بهداشــت، درمــان و علــوم پزشــکی 
است.شــکرالهی افــزود: شــیوع ویروس 
کرونــا وضعیــت وخیمــی را در جنــوب 
اســتان کرمــان ایجــاد کــرده، تــا جایی 
کــه بــه وضعیــت قرمــز رســیده اســت.

وی اضافــه کــرد: از وزیــر بهداشــت 
درخواســت می کنیــم تیمــی متشــکل 
از پزشــکان متخصــص را در ایــن 
ــاره  ــا اش ــد.وی ب ــتقر کن ــه مس منطق
ــروس  ــترده وی ــیوع گس ــل ش ــه دالی ب
کرونــا در جنــوب اســتان کرمــان، 
ادامــه داد: عــدم رعایــت فاصله گــذاری 
اجتماعــی توســط مــردم از یــک ســو و 
هم مــرز بــودن کرمــان بــا اســتان های 
ــتان و هرمزگان که  ــتان و بلوچس سیس
ــروس  ــا مشــکل شــیوع گســترده وی ب
کرونــا مواجــه هســتند از ســوی 
ــکل در  ــن مش ــروز ای ــث ب ــر باع دیگ
ــح  ــن اســتان شــده اســت.وی تصری ای
ــه  ــکالتی ک ــر از مش ــی دیگ ــرد: یک ک
ــا در  ــروس کرون ــرل وی ــه کنت در زمین
ــا آن مواجــه  ــان ب ــوب اســتان کرم جن
هســتیم، کمبــود تجهیــزات الزم در 
ــت،  ــه اس ــن منطق ــی ای ــز درمان مراک
ــکان  ــی از پزش ــتقرار تیم ــن اس بنابرای
ــد به  متخصــص در ایــن مراکــز می توان
ــع بخــش گســترده ای از مشــکالت  رف
ــی  ــتان منته ــن اس ــی ای ــوزه درمان ح
ــتاد  ــرد: س ــد ک ــکرالهی تاکی شود.ش
ملــی مقابلــه بــا کرونــا نیــز بایــد 
ــتن  ــاز گذاش ــرای ب ــتورات الزم ب دس
ــت  ــتانی در جه ــووالن اس ــت مس دس
در  الزم  محدودیت هــای  اعمــال 
شــرایط بحرانــی در ایــن منطقــه را 
ــردد  ــطح ت ــه س ــرا ک ــد، چ ــادر کن ص
از ســمت اســتان های سیســتان و 
ــان  ــه کرم ــزگان ب ــتان و هرم بلوچس
بســیار گســترده بــوده و همیــن عامــل 
باعث عــدم موفقیــت در کنترل شــیوع 
ــت. ــده اس ــتان ش ــن اس ــا در ای کرون

خبره های باغداری بر این باورند؛ ساخت 
جهاد

و پرداخت یک باغ پُرمحصول، لوازمی کشاورزی
دارد که یکی از آن ها تهیه درختچه های 
با اصالت و شناسنامه دار است و توجه به این مهم 
می تواند مسیر توسعه باغداری در جنوب کشور را هموار 
کند.در این رابطه با منصور شریف، مدیر امور باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت و گو 
کردیم، او بر آگاه سازی مردم به ویژه باغداران در زمینه 
خرید نهال از نهالستان های مجاز تاکید کرد.شریف، 
خرید از نهالستان های مجاز را نوعی خرید تضمینی 
دانست  و گفت: با خرید از نهالستان های مجاز، مردم 
فاکتور خرید دریافت کرده و در صورتی که نهال 
خریداری شده آلوده یا بی کیفیت باشد می توانند از 
نهالستان مربوطه شکایت و غرامت دریافت کند ولی 
نقطه مقابل این موضوع خرید از نهالستان های غیرمجاز 
و نبود هیچ تضمینی برای نهال خریداری شده است.وی 
به اتالف وقت مردم برای به ثمر نشستن یک درخت 
بی کیفیت اشاره کرد و گفت: طی این مدت باغدار 
می توانست با خرید از یک نهالستان مجاز شاهد به بار 
نشستن یک درخت سالم و پُرمحصول باشد.» به طور 
مثال ممکن است شما یک نهال پرتقال خریداری کنید 
و در نهایت شاهد درخت نارنگی باشید چون 
نهالستان های غیرمجاز روند برچسب گذاری دقیقی 
ندارند و درواقع وقت و سرمایه خود را صرف تولید نهالی 

دیگر کرده اید.«
دومین باغ مادری مرکبات کشور در جیرفت

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان با بیان اینکه دومین باغ مادری مرکبات کشور 
در جیرفت واقع شده است، گفت: این باغ با مشارکت 
بخش خصوصی در این شهرستان راه اندازی شده 
است.وی از آغاز فعالیت نه چندان دوِر باغ مادری 
روستای نراب جیرفت نیز خبر داد و افزود: با توسعه 
و تجهیز این باغ، جنوب کشور در زمینه تولید نهال 
مرکبات تامین می شود چرا که در سطح کشور تنها 2 
باغ مادری وجود دارد که یکی در شمال و دیگری )باغ 
جیرفت( در جنوب کشور احداث شده است.شریف، 
سطح زیر کشت مرکبات جنوب کرمان را ۳۳ هزار و 
4۰۰ هکتار اعالم کرد و گفت: ساالنه از این میزان باغ 

حدود ۵۰۰ هزار تُن محصول تولید می شود از این رو 
این منطقه رتبه سوم کشور در تولید مرکبات را به 
خود اختصاص داده است.شریف، سطح زیر کشت 
مرکبات جنوب کرمان را ۳۳ هزار و 4۰۰ هکتار اعالم 
کرد و گفت: ساالنه از این میزان باغ حدود ۵۰۰ هزار 
تُن محصول تولید می شود از این رو این منطقه رتبه 
سوم کشور در تولید مرکبات را به خود اختصاص داده 
است.او مهمترین خصوصیت مرکبات منطقه جنوب 
کرمان را اُرگانیک بودن )بدون مصرف کودهای 
شیمیایی( عنوان کرد و افزود: این خصوصیت موجب 
صادرات مجصوالت این منطقه به خارج از کشور 
شده است.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان تعداد نهالستان های مجاز منطقه 
جنوب کرمان را چهار مجموعه عنوان و از باغداران 
و مردم خواست تا با خرید از این نهالستان ها آینده 

باغدارای خود را تضمین کنند.
احداث گلخانه پیشرفته تولید نهال مرکبات 

در جیرفت
رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز برای 
باغداران و عالقه مندان به باغداری خبر خوشی دارد، 
سعید برخوری در این خصوص عنوان کرد: احداث 
گلخانه مدرن تولید نهال مرکبات در مجموعه کشت و 
صنعت جیرفت مراحل پایانی را طی می کند. به گفته 
او، بیش از ۳۰ درصد درختان مرکبات جنوب کرمان 
به علت کهولت سن، غیر اقتصادی بودن ارقام و شیوع 
بیماری های نو ظهور ناشی از خشکسالی های متوالی 
نیاز به حذف و جایگزینی با نهال های استاندارد و 
اقتصادی دارند.برخوری با بیان اینکه ساالنه به کاشت 
حدود ۳۰۰ هزار اصله نهال استاندارد از انواع مرکبات 
نیاز داریم اظهار داشت: هم اکنون در حال تولید حدود 
۱۰۰ هزار اصله نهال در گلخانه های استاندارد منطقه 
هستیم.برخوری با بیان اینکه ساالنه به کاشت حدود 
۳۰۰ هزار اصله نهال استاندارد از انواع مرکبات نیاز 
داریم اظهار داشت: هم اکنون در حال تولید حدود 
۱۰۰ هزار اصله نهال در گلخانه های استاندارد منطقه 
هستیم.در همین راستا با سیدعبدالرضا موسوی 
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت جیرفت نیز گفت 
و گو کردیم. او اظهار داشت: این شرکت با دارا بودن 
سطح زیر کشتی بیش از یکهزار و 4۰۰ هکتار، به عنوان 
بزرگترین باغ مرکبات کشور شناخته می شود که از 
دیرباز نقش مهمی در پشتیبانی و حمایت از کشاورزان 

هفت شهرستان جنوبی کرمان را بر عهده داشته است.
موسوی افزود: با توجه به نیاز باغداران جنوب کرمان به 
نهال استاندارد، در سال جهش تولید احداث گلخانه 
هوشمند تولید نهال در سطح یازده هزار مترمربع با 
ظرفیت تولید 2۰۰ هزار اصله نهال در سال با اعتباری 
حدود ۸۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت در 
دستور کار قرار گرفت. پیش بینی می شود طی یک 
ماه آینده عملیات احداث این واحد به اتمام برسد. 
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت جیرفت بیان داشت: 
از آنجا که در احداث این گلخانه از مدرن ترین تجهیزات 
گلخانه ای استفاده شده است، پیش بینی می شود 
در این نهالستان، نهال گواهی شده عاری از ویروس 
)با لیبل آبی( تولید و به کشاوزان تحویل داده شود تا 
شاهد تحولی در صنعت باغداری مرکبات جنوب کشور 
باشیم. معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان و رییس کمیته نهال این منطقه هم در 
خصوص صدور مجوز تولید نهال اظهار داشت: به زودی 
مجوزهای الزم صادر و شاهد آغاز فعالیت گلخانه تولید 
نهال جیرفت خواهیم بود. محمدرضا ساردوئی در 
خصوص باغ مادری نراب جیرفت هم گفت: همزمان 
در حال پیگیری برای احداث باغ مادری در روستای 
نراب هستیم تا بتوانیم چرخه تولید نهال استاندارد و 

گواهی شده، از تامین پیوندک عاری از ویروس تا تولید 
نهال گواهی شده را در منطقه ایجاد و تکمیل کنیم تا 
عالوه بر رفع نیاز باغداران جنوب کرمان، نهال مورد نیاز 
استان های همجوار را هم تامین کنیم.رییس کمیته 
نهال جنوب کرمان از مسووالن قضایی و انتظامی 
درخواست کرد برای حفظ و حراست از باغ ها که 
سرمایه های ملی محسوب می شوند، با نهالستان های 
غیرمجاز که در حال تولید و عرضه نهال بدون شناسه 
هستند، برخورد کرده و مانع فعالیت واحدهای غیرمجاز 
شوند.  ساردوئی به کشاورزانی که قصد احداث باغ را 
دارند توصیه کرد: از کاشت نهال های غیر استاندارد 
و بدون شناسه خودداری و نهال مورد نیاز خود را از 
نهالستان های استاندارد که تحت نظارت سازمان جهاد 
کشاورزی هستند تهیه کنند.متاسفانه نهالستان های 
غیرمجاز با تولید نهال های بی کیفیت و گاها آلوده ضربه 
سنگین و ُمهلکی بر پیکره باغداری کشور وارد می کنند 
که تبعات آن تا چندین سال گریبان گیر باغداران 
خواهد بود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که 
نهالستان های غیرمجاز با عرضه نهال های آلوده مانع 
توسعه باغداری کشور شده اند و در این راستا افزایش 
آگاهی باغداران و نظارت بر عملکرد نهالستان ها از 

اهمیت زیادی برخوردار است.

باغسازیدرجنوببادرختچههایشناسنامهدار
دومین باغ مادری مرکبات کشور در جیرفت

گزارش
ایرنا

دادگسـتری  رئیـس کل   
اسـتان کرمـان از تشـکیل دادگستری

مفاسـد  پرونده هـای 
اقتصادی بـا تـالش شـبانه روزی اطالعات 

سپاه استان کرمان خبر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از کرمان، 
یداهلل موحد در دیـدار فرمانده سـپاه ثاراهلل 
اسـتان کرمـان با وی به مناسـب هفتـه قوه 
قضائیه بـا گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدا 
و بـا تبریک میالد کریمـه اهل بیت حضرت 
معصومـه)س( اظهـار داشـت: قـوه قضائیه 
یکی از ارکان اساسـی نظام جمهوری است.

وی اشـاره به جایـگاه ممتاز قـوه قضائیه در 
کشـور گفت: دوام و قوام حاکمیت سیاسی 
نظـام جمهـوری اسـالمی بسـتگی تـام به 
اقتـدار و کارآمدی قـوه قضائیه بـرای اقامه 
قسـط و عـدل و پاسـداری از ارزش هـای 
دینی، کرامت انسـانی، آزادی های مشـروع 
و صیانـت از حقـوق عامـه دارد. رئیـس کل 
دادگستری استان کرمان بازرترین مصداق 
حقوق عامه را سـالمت نظام و سالمت نظام 
قضائـی و اداری کشـور دانسـت و تصریـح 
کرد: صیانـت از اعتمـاد عمومی به نظـام از 
مهمترین وظایف قـوه قضائیه اسـت.وی با 
بیـان اینکه با اقدامات ریاسـت قـوه قضائیه 
به سـرعت اعتمـاد عمومی جامعه بـه نظام 
و قـوه قضائیه تغییـر زیادی و چشـمگیری 
داشته است افزود: این مسـئله خود گویای 
جایگاه و اهمیت فوق العاده مهـم و اثرگذار 
دسـتگاه قضـا در نظـام جمهوری اسـالمی 
اسـت.موحد ادامـه داد: امـروز اگـر بحـث 
شـفافیت به عنـوان یـک برنامـه تحولـی از 
زبـان ریاسـت قـوه قضائیه مطرح می شـود 
بنـای آن را شـهید بهشـتی در سـال ۶۰ 

گذاشـته اسـت و ایـن وظیفـه ماسـت کـه 
بـه آرمان هـای انقـالب و نظـام نزدیک تـر 
شـویم.وی مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی را 
یکی از مباحـث اصلی دوره جدید دسـتگاه 
قضا دانسـت و تصریـح کـرد: در اول راه قرار 
داریـم و قـوه قضائیه بـه تنهایـی نمی تواند 
همـه امـور را پیـش ببـرد و نیـاز اسـت در 
این مسـیر همـه باید دسـت به دسـت هم 
بدهیم.رئیس کل دادگستری استان کرمان 
سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی را یکی از 
ارکان مهـم نظـام برشـمرد و افـزود: سـپاه 
پاسـداران و دسـتگاه قضـا وظیفـه صیانت 
از دسـتاوردهای ارزشـمند انقالب اسالمی 
به عهده دارند و باید با شناسـایی اشـکاالت 
و نواقص راهکارهای اساسی برای برداشتن 
گام هایی بلنـد پیدا کـرد.وی با بیـان اینکه 
سـپاه پاسـداران چهره برجسـته ای از خود 
در دنیـا نشـان داده اسـت گفـت: نقـش 
سـپاه در صحنه تثبیت انقالب اسـالمی بر 
کسی پوشـیده نیسـت و در حوزه تمامیت 

ارضی حقیقتا سـپاه را پیش گام و پیشـتاز 
می دانیم.موحـد عـزت سـپاه پاسـداران را 
عزت ملت و نظام دانسـت و افزود: در استان 
کرمان نیـز ظرفیت هـا و توانمندی هایی در 
سـپاه و قوه قضائی وجـود دارد کـه می توان 
برای کاهش آسـیب های اجتماعی، امنیت 
و مبـارزه جـدی بـا فسـاد اقتصـادی از آن 
اسـتفاده کرد.وی با بیان اینکـه با همکاری 
سـپاه و تالش شـبانه روزی اطالعات سـپاه 
پاسـداران پرونده هـای خوبـی در راسـتای 
مقابله بـا فسـاد اقتصـادی در دادگسـتری 
اسـتان کرمان تشـکیل شـده اسـت گفت: 
گام های مشـترک بلنـدی برداشـته ایم که 
امیدواریـم ایـن کار در حوزه هـای مختلف 
ادامه داشـته باشـد. رئیس کل دادگستری 
اسـتان کرمـان گفت: بـا تعامل خـوب بین 
مجموعه قضایی و سپاه پاسـداران اقدامات 
خوبی برای مبارزه با فسـاد، نفـوذ و مقابله با 
عناصـر معانـد و گروهک های تکفیـری در 

اسـتان کرمان برداشـته شـده است.

بـداع کننـده هشـتگ  تیـان ا سـروش صلوا
»جازموریـان تنها نیسـت«. هشـتگی کـه برای 
حمایت از مـردم حاشـیه  تـاالب جازموریان به 
کار گرفته شـد، مـردم محرومی که در بسـیاری 
از مواقع حتـی از ابتدایی ترین نیازهای انسـانی 
محروم هسـتند ، گسـتره فعالیت های صلواتیان 
از کمـک بـرای گرفتـن شناسـنامه تـا فراهـم 
کـردن شـرایط درمـان بـرای سـاکنین محروم 
جازموریـان اسـت ، مـردی کـه در ایـن چنـد 
سـالی که  بـه یـاری اهالـی جـاز آمده و بیشـتر 
از آنچـه حـرف بزنـد، عمـل کـرده اسـت، وی 
بارها یادآور شـده اسـت کـه تمام کمـک هایی 
کـه تحـت ایـن هشـتگ بـه مـردم شـده، هیچ 
ربطـی بـه سـازمان و ارگان دولتـی ای نداشـته 
و تنهـا از مـردم و خیریـن جمـع آوری شـده 
اسـت، او اکنون بـا هشـتگ جدیدی قرار اسـت 
دل اهالـی جازموریـان را شـاد کنـد، هشـتگ 
»تولـد مـن نزدیکـه«. بـرای دانسـتن جزییات 
فعالیت جدید سـروش صلواتیان بـا او به گفتگو 

. نشسـتیم
»تولد من نزدیکه«

  صلواتیـان در مـورد هشـتگ » تولـد مـن 
نزدیکـه« گفـت: این هشـتگ بـرای تولـد همه 
ی آدم هـا اسـت، هر کـس مـی تواند بـه صفحه  
فروشـگاه اینترنتـی» one day off« برود، 
در این سـامانه یـک گزینـه در نوار منـو تعریف 
شـده اسـت بـه نـام » تولـد مـن نزدیکـه«،  در 
آن قسـمت تاریـخ تولـد خـودش یـا هـر کـس 

دیگـری را که دوسـت داشـته، ثبت کنـد و بعد 
دوسـتان و آشـنایان او مـی تواننـد بـه عنـوان 
هدیـه از کادوهـای تعریـف شـده ایـن سـامانه 
انتخـاب کـرده و هزینـه را بپردازنـد، پولـی که 
پرداخـت می شـود صـرف خریـد لـوازم تحریر 
بـرای کودکانی می شـود کـه در حاشـیه  تاالب 
جازموریان زندگی مـی کنند،صلواتیـان یادآور 
شـد: در این سـامانه چنـد نـوع کادو ، ۱۰، ۳۰ ، 
۵۰ ،۱۰۰ ، 2۰۰ و ۵۰۰هـزار تومانی وجود دارد. 
هر کسـی بعد از ثبـت تاریـخ تولدش مـی تواند 
کادو را بخـرد، بـه طـور مثـال  کادو ۱۰  هـزار 
تومانـی   یـک بسـته شـامل ۵  مـداد، 4 پـاک 
کـن و 2 خـودکار اسـت ،ایـن اقـالم و اجنـاس 
جمع شـده و در ابتدای مهـر ماه  بیـن  کودکان 
حاشـیه جازموریان تقسیم می شـود. صلواتیان 
ادامه داد: ما بـه زودی صفحه دیگری نیز شـبیه 
صفحـه ی »تولد مـن نزدیکـه« را بـرای  یادبود 
فـوت راه انـدازی مـی کنیـم، تـا افـراد بتواننـد 

هدیـه هـای یادبـود و ترحیـم نزدیـکان خـود، 
نیز بـه همین شـکل برای مـردم حاشـیه تاالب 
جازموریان هزینه کنند. به گفتـه صلواتیان بعد 
از هر خریـدی در ایـن صفحه یـک پیامک برای 
فـرد مـی آید کـه نوعـی حکـم رسـید پرداخت 
را هـم دارد. وی ادامـه داد: بـه زودی کارت های 
هدیـه الکترونیکی نیـز طراحی می شـود و بعد 
از خرید  ایـن کارت به فرد ارسـال شـده و آن را 
می توان برای کسـی کـه  تولدش است،ارسـال 
کنیـم. در حقیقـت کادو  هـر فـرد تبدیـل بـه 
کمـک بـه بچـه هـای حاشـیه جازموریـان می 
شـود.  یکـی از جدیدترین کارهایی که سـروش 
صلواتیان بـرای مـردم جازموریـان انجـام داده 
اسـت، راه اندازی کتابخانه فرهنگ در روسـتای  
چـاه مریـد کهنـوج اسـت کـه بـه گفتـه خـود 
صلواتیـان، حـدود ۱4 هـزار جلـد کتـاب برای 
ایـن کتابخانـه  تهیـه شـده  و یـک کتابخانـه  

خصوصـی اسـت.

شناساییباندهایفساداقتصادیدرکرمانصلواتیانبا»تولدمننزدیکه«بهیاریجازمیآید

ــدگان  ــه تهدیدکنن ــدار ب ــن هش ــت ضم ــدار جیرف ــنا/ فرمان ایس
ســالمت عمومــی از تعطیلــی تاالرهــای این شهرســتان تــا اطالع 
ــا ایســنا  ــو ب ــری در گفت وگ ــور وزی ــوذر عطاپ ــر داد.اب ــوی خب ثان
رعایــت هــر چــه بیشــتر پروتکل هــای بهداشــتی را جهــت 
ــا را یــک ضــرورت اجتنــاب  قطــع زنجیــره انتقــال  ویــروس کرون
ناپذیــر دانســت و گفــت: همــکاری مــردم در رعایــت هشــدارهای 
ــره انتقــال  ــر قطــع زنجی ــر ب ــن عوامــل موث بهداشــتی از مهمتری
ــوند. وی  ــی ش ــوب م ــه محس ــطح جامع ــا در س ــروس کرون وی
تعییــن تکلیــف وضعیــت حضــور کارمنــدان دســتگاهای اجرایی 
ــر  ــران ادارات اعــالم کــرد و افــزود: ب را مســتلزم صــالح دیــد مدی
ــی در  ــه خلل ــی ک ــای ادارات در صورت ــد روس ــالح  دی ــاس ص اس
خدمــات رســانی بــه مــردم ایجــاد نشــود، یــک ســوم کارمنــدان 
ــورای  ــس ش ــد. ریی ــدا کنن ــد در محــل کار حضــور پی ــی توانن م
ــه  ــانی ک ــا کس ــی ب ــورد قضای ــورد از برخ ــت برخ ــن جیرف تامی
ــر  ــد خب ــده میگیرن ــا را نادی ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــات س مصوب
ــتانی  ــتاد شهرس ــه س ــات جلس ــق مصوب ــرد: طب ــار ک داد و اظه
ــه  ــانی ک ــت کس ــه تس ــه نتیج ــی ک ــا در صورت ــا کرون ــه ب مقابل
ــدون توجــه  ــا ب ــالم شــود و آنه ــت اع ــا مثب ــش آنه جــواب آزمای
بــه هشــدارهای بهداشــتی در مکان هــای عمومــی حضــور یابنــد، 
بــه مراجــع قضایــی معرفــی و بــا آنهــا برخــورد قانونــی می شــود. 
عطاپــور وزیــری بــا تاکید بــر ایــن هشــدار کــه بــا تهدیدکنندگان 
ــد  ــد ش ــه ای خواه ــخت و قاطعان ــورد س ــی برخ ــالمت عموم س
افــزود: بــا تهدیدکننــدگان ســالمت عمومــی بــرای جلوگیــری از 
انتشــار ویــروس کرونــا برخــورد قانونــی خواهــد شــد. وی برخورد 
و معرفــی ادارات دولتــی کــه نســبت بــه مصوبــات ســتاد مبــارزه 
بــا کرونــا بیتوجهــی میکننــد بــه تخلفــات اداری را مــورد تاکیــد 
ــت  ــز بهداش ــزارش مرک ــق گ ــه طب ــی ک ــزود: ادارات ــرار داد و اف ق
ــت  ــتی را رعای ــای بهداش ــان پروتکل ه ــار، همچن ــد از ۳ اخط بع
نکنند بــه دلیــل اقــدام علیــه ســالمت عمومی بــه تخلفــات اداری 
معرفی می شــوند. فرمانــدار جیرفــت اســتفاده از ماســک و رعایت 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی در ادارات دولتــی شهرســتان جیرفــت 
ــت  ــک و رعای ــتفاده از ماس ــت: اس ــرد و گف ــالم ک ــاری اع را اجب
فاصلــه گــذاری فیزیکــی و اجتماعــی در ادارات دولتی شهرســتان 
جیرفــت اجبــاری اســت.عطاپور وزیــری از توقیــف تاکســی هــای 
متخلفــی کــه بیشــتر از ظرفیــت اعــالم شــده اقــدام بــه جابجایی 
مســافر مــی کننــد و اقدامــات قاطعانــه در برخــورد بــا متخلفیــن 
حــوزه حمــل ونقــل عمومــی ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: 
اگــر نــاوگان حمــل و نقل شــهری طبــق مصوبــات ســتاد مبــارزه 
بــا کرونــا و بــا رعایــت پروتکل هــای فعالیــت نکننــد، خودروهــای 
ــف  ــی توقی ــی و رانندگ ــیرانی و راهنمای ــط تاکس ــف توس متخل

ــد. ــد ش خواهن

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

 با تهدیدکنندگان 
سالمت عمومی برخورد 

قانونی می شود

بی آبی امان روستاییان 
رودبارجنوب را 

بریده است

هدیه  های تولد شما، هدیه به کودکان جازموریان

متوسط بارندگی مورد نیاز برای رویش این گیاه 1۵۰ میلی متر است و می تواند درجه حرارت های پایین 
)کمتر از ۵ درجه( و درجه حرارت های باالی ۵۰ درجه را تحمل کند، درخت انار شــیطان درگذشته گیاه 
بسیار مهم جامعه اوج )کلیماکس( پوشش گیاهی بوده است ولی اکنون در اثر استفاده نادرست از آن، این 
گیاه جزو گیاهان در معرض انقراض در ایران قرار دارد.انار شــیطان دارای تیپ درختی به ارتفاع معمول 
۵-۸ متر و تاج پوشش آن وسیع و متراکم است. به طوری که در دوره گل دهی با زیبایی ویژه ای سبب منظره 
جذاب گیاه می شود. گل آذین ها خوشه گرزن است که در خوشه کلی نظم شکوفایی گل ها بسوی سر است 
اما هر یک از انشعابات خوشه دارای نظم گرزن و هر یک از گرزن ها چند گلی و به طور معمول دارای سه گل 
است که دو گل زیرین تا حدودی متقابل هستند و به طور غالب به مراحل پایانی بلوغ نمی رسند و قبل از آن 
می ریزند اما در مواردی هم باقی می مانند.به طور کلی این گیاه یکی از گونه های بومی ارزشمند و سازگار با 

مناطق خشک و نیمه خشک ایران است.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد 

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 139960319005000049مـورخ 1399/2/16 هیات اول 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد 
اسـمعیلی  حمیـد  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 146 صادره از شـهداد در ششـدانگ 
یکبابخانـه بـه مسـاحت 660مترمربـع پـالک 1591 فرعـی مفـروز و 
مجـزی از 273 فرعـی از 47- اصلـی واقـع در بخـش 26کرمـان بـه 
آدرس سـیرچ- بعـد از پـل ابگرم کوچه اول سـمت راسـت خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای ابوالقاسـم وزیـرزاده سـیرچی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 309
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/21-تاریخ انتشار نوبت دوم :99/4/4

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره139960319091000187-99/02/27هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مظفر محمـودی فرزند 
اسـکندر بشـماره شناسـنامه 91صادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب 
خانـه به مسـاحت 539متر مربع پالک - فرعـی از49- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 49- اصلـی قطعـه یـک واقـع درعنبرآبـاد 
اراضـی محمـد آبـاد بـی بـی شـهری بخش45کرمـان خریـداری از 
مالک رسـمی اقـای /عباس امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع 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 به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2435- تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:99/03/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/04/04
 مصیب حیدریان - 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 تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره13986031909100001293-98/05/8هیات  برابـررای 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای علی سـاالری فرزند 
ناصـر بشـماره شناسـنامه 584صـادره ازمردهـک درششـدانگ یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 394/37متـر مربع پـالک - فرعـی از46- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 46- اصلی قطعـه یک بخش 
45کرمـان واقـع درعنبرآباد شـهرک نارنـج خریداری از مالک رسـمی 
اقـای علـی سـاالری (خود مالـک ) محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع 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 به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2436- تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:99/03/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/04/04
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره13996031907900075-99/03/03هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مرضیـه خـدا 
مرادپـور فرزنـد عـزت هللا بشـماره شناسـنامه  1674صـادره ازکهنـوج 
دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 312متـر مربـع پـالک 1586فرعـی 
از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188اصلـی قطعـه 
سـه واقـع در رودبـار جنـوب –بلـوار شـهید پیکان-کوچـه اندیشـه 3 
خریـداری از مالکیـن رسـمی آقـای عبدالمهدی مهیمـی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:890-   تاریـخ 
انتشـار نوبـت اول: 99/03/21 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/4/4
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره139960319079000074-99/03/03هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب 
تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم لیالسـنجری مقدم فرزند 
عبـاس بشـماره شناسـنامه  21642صـادره ازکهنـوج دریک بـاب مغازه 
تجـاری به مسـاحت 340متر مربع پـالک 1585فرعـی از188- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار 
جنـوب –بلـوار امـام روبـروی سـتاد فرماندهـی انتظامی  خریـداری از 
مالکیـن رسـمی آقـای عبدالمهدی،عبدالحسـین مهیمـی ،خانـم ایران 
دخـت خـدادادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:891-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول: 99/03/21 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/4/4
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره139860319079000725-98/10/10هیات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم صدیقه سـنجری 
فرزنـد دادمـراد بشـماره شناسـنامه 8380صـادره ازکهنـوج دریـک باب 
خانـه بـه مسـاحت 308متـر مربـع پـالک 1578فرعـی از188- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار 
جنـوب –بلـوار والیـت –کوچـه والیـت 12 خریـداری از مالکیـن رسـمی 
آقـای عبدالحسـین ،محمدمهدی ومهسـا مهیمـی وخانـم فاطمه بیگ 
مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:905-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/04/04 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/04/18
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی فقدان سند مالکیت  
ــد  ــی فرزن ــرا ســرکوهی مهن ــم زه ــه خان ــه اینک نظــر ب
از  صــادره   805 شناســنامه  شــماره  بــه  عیســی 
ــالک  ــه دارای پ ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــک شش ــوب مال رودبارجن
ــوب - روســتای  ــار جن ــع در رودب ــی  واق ــی از 183 اصل 123 فرع
علــی ابــاد علیــا قطعــه ســه  بخــش 46 کرمــان کــه ســند مالکیــت 
آن ذیــل ثبــت 23333صفحــه 349 دفتــر118 بــه شــماره چاپــی 
ــه  ــب نام ــه موج ــلیم وب ــادر و تس ــف 85 ص ــری ال 210276 س
شــماره 940137-21/04/94معــاون محتــرم دادســتان کهنــوج 
ــال  ــون ری ــاه میلی ــد وپنج ــارد وهفتص ــک میلی ــغ ی ــال مبل در قب
بازداشــت گردیــده ،اعــالم نمــوده کــه ســند مالکیــت پــالک فــوق 
مفقــود  گردیــده و درخواســت ســند المثنــی را نمــوده اســت. لــذا 
باســتناد تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت 
ــی  ــا چنانچــه کســی مدع ــی میشــود ت ــت آگه ــک  نوب ــب ی مرات
ــند  ــود س ــا وج ــر ی ــوق الذک ــک ف ــه مل ــه نســبت ب ــام معامل انج
ــخ  ــدت ده روز از تاری ــرف م ــد ظ ــی باش ــود م ــزد خ ــت ن مالکی
ــار جنــوب مراجعــه  ــه اداره ثبــت شهرســتان رودب انتشــار آگهــی ب
ــا ســند  ــت ی ــه اصــل ســند مالکی ــراض خــود را ضمــن ارائ و اعت
ــه  ــبت ب ــور نس ــدت مذک ــس از م ــد و اال پ ــلیم نمای ــه تس معامل

ــد. ــد گردی ــدام خواه ــی اق ــت المثن صــدور ســند مالکی
علی رحمانی  خالص–رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان رودبار 
جنوب –م الف :904

* با هشتگ »تولد من نزدیکه« هدیه های تولد تبدیل به لوازم تحریر شده و در مهرماه بین کودکان جازموریان تقسیم می شوند
*کتابخانه فرهنگ با بیش از 14هزار جلد کتاب در روستای چاه مرید کهنوج به همت صلواتیان راه اندازی شد
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»کودکی« 
نوشته ژاک پرور)۱۹77-۱۹۰۰( نمایشنامه نویس و شاعر 
فرانسوی است.»کودکی« روایت خاطرات دوران کودکی 
و نوجوانی پرور است که او در دهه ششم زندگی اش آغاز به 
نوشتنشان کرد و در سال 72 سالگی برای نخستین بار به 
چاپ رساند.در این کتاب، همۀ شخصیت ها اشخاص واقعی 
هستند. همۀ اتفاقات هم اتفاقات زندگی است. اما خود کتاب 
واقعاً رمان است نه کتاب خاطرات. تکنیک روایت و بعضی 
شخصیت پردازی هایی که خودبه خود در نقل خاطره ها 
صورت می گیرد، و تحولی که آخرسر در شخصیت ژاک ُرخ 

می دهد، این کتاب را به رمان تبدیل می کند.
در بخشی از کتاب می خوانیم:

برادرم، داداش بزرگه ام بود. دو سال بیشتر از من داشت. 
خیلی خوشگل اما جدی بود و حاال دیگر به مدرسه می رفت. 
بلد بود بخواند و بنویسد. اما من دلم هوای این چیزها را 
نمی کرد.من او را، چون برادرم بود، دوست داشتم. هیچ وقت 
هردومان به یک چیز نمی خندیدیم. شاید اصاًل هیچ وقت 
باهم نمی خندیدیم.و جشن باز برمی گشت. همه اش هم به 
دوقدمی خانه مان برمی گشت.از مهتابی کوچۀ لویی فیلیپ، 
که خانه مان آنجا بود، آدم می شنید جشن دارد خودش را با 

ضربه های سنگین چکش مستقر می کند.

فیلم روز تعطیل فریس بولر
فریس: “عمر بسیار سریع می گذرد. اگر هرازگاه یک بار نایستی و به اطراف نگاه 

نکنی، آن را از دست می دهی.”

دیالوگ
دوباره زندگی/ نخســتین فیلم رضا فهیمی در مقام کارگردان محصول ســال 
۱۳۹۶ است. اولین نمایش این فیلم سینمایی در سی و ششمین جشنواره ملی 

فیلم فجر بود.

فیلم
»نام دیوانه تر شدم«

ترانه ی »نام دیوانه تر شدم« از ساخته های پرواز همای

موسیقی

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

ابوسعید

عکس: صمد علیزاده
طرحجمعآوریمعتادانمتجاهرازهفته
آیندهدراستانکرماناجراییمیشود

محمدرضـا انارکی محمـدی در گفت و گو با خبرنگار تسـنیم در کرمان، با گرامیداشـت 
هفته جهانی مبـارزه با مواد مخدر اظهار داشـت: اسـتان کرمان در همسـایگی کشـور 
افغانسـتان قرار گرفته و تولید مواد مخدر در این کشـور در سـال 2۰۰۱ از 2۰۰ تن در 

سـال در حال حاضر به بیش از ۹ هزار تن در سـال رسـیده اسـت.
دبیـر شـورای هماهنگی مبـارزه با مـواد مخدر اسـتان کرمـان با بیـان اینکه عـالوه بر 
تولید مواد مخدر سـنتی تولید مواد مخـدر صنعتی مانند شیشـه نیز در افغانسـتان رو 
به افزایش اسـت گفت: با ورود غـرب و آمریکا در این کشـور تولید مـواد مخدر صنعتی 

شیشـه در این کشـور بسـیار افزایش پیدا کرده اسـت.
وی با اشـاره بـه اینکـه اسـتان کرمـان در مسـیر ترانزیت مـواد مخـدر قـرار دارد و هر 
چقـدر هـم مقابله می شـود بـاز هـم در معـرض عبـور قاچـاق مـواد مخـدر از اسـتان 
هسـتیم افزود: ایـران علمـدار مبارزه با مـواد مخـدر در دنیا اسـت اما همـکاری الزم با 

مـا نمی شـود و فقـط در شـعار مبـارزه بـه مـواد مخـدر را دنبـال می کنند.
انارکی محمدی بـا بیان اینکـه تحریم هـای ظالمانه علیه کشـور باعث شـده که برخی 
امکانـات الزم بـرای شناسـایی مواد مخـدر جدیـد در مرزهـا را در دسـترس نداشـته 
باشـیم تصریـح کرد: ایـن مهـم در حالی اسـت که وظیفـه جامعـه جهانی بـوده که در 
امـر مبارزه بـا مواد مخـدر باید بـا ما همـکاری کنند.وی شـیوع مـواد مخدر در کشـور 
را توطئـه بزرگ دشـمن دانسـت و گفت: باید در کشـور فرهنگ سـازی شـود تـا مردم 
و جوانان مـا به سـمت مواد مخـدر نرونـد، خانواده های مـا باید بـه این موضـوع اذعان 
داشـته باشـند که سـال 2۰۰۹ تعداد مواد مخـدر تولیـد شـده در دنیا ۱۶۶ نـوع بوده 
اسـت اما امـروز ۸۰۳ نـوع مـواد مخـدر  در سـال 2۰۱7 تولید می شـود.دبیر شـورای 
هماهنگـی مبارزه با مـواد مخدر اسـتان کرمـان با اشـاره به اینکـه بایـد زمینه هایی را 
فراهم کرد که مردم به سـمت اعتیاد مـواد مخدر گرایش پیـدا نکنند افزود: متاسـفانه 
مصـرف قلیـان نیـز در کشـور افزایش پیـدا کرده کـه آسـیب بزرگی اسـت، امـروز در 
پارک هـا که می بایسـت فضایی بـرای تفریح و شـادابی باشـد، می بینیم کـه خانواده ها 

برای مصـرف قلیـان آمدند و زندگـی خـود و فرزندان را بـه مخاطـره انداختند.
وی با بیان عملکرد شـورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اسـتان کرمان خاطر نشـان 
کـرد: بعضـی از دسـتگاه های در امـر پیشـگیری از مـواد مخدر در سـال های گذشـته 
غفلـت کردند کـه در شـورای هماهنگی مبارزه بـا مواد مخـدر در حال پیگیری اسـت.

انارکی محمـدی اولویـت شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان کرمـان 
را پیشـگیری از اعتیـاد عنـوان کـرد و افـزود: در ایـن راسـتا طـرح یاریگـران زندگـی 
بـا همـکاری آمـوزش و پـرورش اسـتان در حـال اجـرا اسـت و 2۰ درصـد از مـدارس 
اسـتان تحـت پوشـش طـرح یاریگـران زندگـی قـرار گرفتنـد و آموزش هـای الزم به 

دانش آمـوزان داده می شـود.
وی با اشـاره بـه اینکه بـا شـیوع کرونا بـا تعطیلی مـدارس روبه رو شـدیم و مشـکالتی 
در ادامـه طرح به وجـود آمد اظهار داشـت: در حـال حاضـر در فضای مجـازی و برنامه 
شـاد این طرح پیگیری می شـود. دبیر شـورای هماهنگی مبـارزه با مواد مخدر اسـتان 
کرمان با بیـان اینکه جمـع آوری معتـادان متجاهـر از اولویت های شـورا اسـت یادآور 
شـد: سـال گذشـته کمپ ماده ۱۶ زنان در کرمان راه اندازی شـد و سـپاه ثاراهلل استان 
کرمـان نیز یـک مرکز تـرک اعتیاد راه انـدازی کرده اسـت.وی با اشـاره بـه اینکه طرح 
جمع آوری معتـادان متجاهر با هـدف جمع آوری، نگهـداری، درمان و صیانـت از هفته 
آینـده در کرمـان اجرایی می شـود گفت: سـتاد مبارزه بـا مواد مخـدر کشـور به دنبال 
آن اسـت که قانون مبارزه با مواد مخـدر اصالح و بازنگـری و میزان نگهـداری معتادان 

از سـه ماه به دو سـال افزایش پیـدا کند.
انارکی محمدی بـا بیان اینکـه در بحث جمـع آوری معتـادان اقدامات خوبی می شـود 
امـا از آنجـا کـه مـدت زمـان نگهـداری افراد کـم اسـت چرخـه تـرک اعتیـاد تکمیل 
نمی شـود افزود: متاسـفانه ۸۰ درصد این افـراد مجددا بـه چرخه اعتیاد بـر می گردند.
وی افـزود: معتـادان متجاهـر لزومـا بیـکار نبودنـد بلکـه اعتیـاد باعـث شـده شـغل 
خودشـان را در طـول زمان از دسـت بدهنـد و نمی شـود قاطع بیـان کرد کـه بیکاری 

عامـل روی آوردن ایـن افـراد بـه اعتیـاد بوده اسـت.
دبیر شـورای هماهنگی مبـارزه با مـواد مخدر اسـتان کرمـان با تاکیـد بر اینکـه انواع 
مـواد مخـدر در دنیا رشـد بسـیار زیادی داشـته اسـت که تعـداد زیـادی از آنهـا هنوز 
ناشـناخته اسـت گفت: شـعار امسـال هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر دانش بیشـتر، 

مراقبـت بهتر اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه خانواده ها باید سـطح آگاهـی خود در راسـتای مـواد مخـدر را باال 
ببرنـد و از فرزنـدان خـود مراقبت کننـد افـزود: خانـواده باید دوسـتان فرزنـد خود را 
مـورد بررسـی قـرار داده و اجـازه ندهنـد فرزندشـان با هـر فردی بـه راحتی دوسـتی 

برقـرار کند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

بازار سنتی کرمان
قطعا بازارهای سنتی شهرهای قدیمی ایران را 

می توان یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری 
آن شهر دانست. این بازار طوالنی ترین بازار در تمام کرمان به شمار می آید و 

تماما مسقف است.

َپپیه َمشه 
یکی از صنایع دستی است که در لغت معنای 

کاغْذجویده یا کاغِذ جویده شده می دهد و 
موادی ترکیبی از تکه های کاغذ یا خمیر کاغذ است، که گاهی با پارچه ها 

توسط ماده ای چسباننده تقویت  می شود.

در سال گذشته  کاغذوطن از صدور 

مجوز 45 کارخانه فرآوری 
محصوالت کشاورزی در جنوب 

نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

پلیس فتا برای مقابله  با دانشجویان وارد میدان می شود.
isna .newsاز صفحه

ترانه علیدوستی به اتهام توهین به نیروی انتظامی محکوم شد.
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

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

دِل مو بوده َعشو ایِکرَکک

بَی تو بوده ُخو َگنو ایِکرَکک

تو ولی دوست نداری بی مو

َکِد پِنجی تو بگو ایِکرَکک

شاعر : منصور رئیسی

خدا  دونه   دلُم  تنگن  فالنی

تماِم   کاُرونُم    لنگن   فالنی

اَسوُزم روز و شو پاِی بخاری

ندیمم دوِت سیخ َسنِگن فالنی

شاعر : نامجو

         در توییتر چه می گویند؟

جریمه بیــش از 4۰ میلیونی در انتظــار مبلغان مواد نسخه کاغذی مطب ها حذف می شود.
دخانی

برچســب راســتی آزمایی به بخش عکس های گوگل 
اضافه شد.


