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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   15 یکشــنبه         772 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

حداقل تا پایان تیرماه با بحران 
کرونا در استان درگیر هستیم

2
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چشم امید جنوبی ها به طرح 
»کشاورزی قراردادی«

ساعت کاری ادارات شهرستان جیرفت تغییر کرد

بهگفتهبرخوریمدیرکلجهادکشاورزیجنوب،برایاولینباردرکشور»کشاورزیقراردادی«برایمحصوالتجالیزی،درجنوباستاناجراییمیشود

استفاده از ماسک و دستکش 
در ناوگان مسافربری کرمان 

اجباری شد
رییسادارهحملونقلمسافرادارهکلراهداریو
حملونقلجادهایاستانکرمانگفت:استفادهاز

ماسکودستکشیکبارمصرفبرایمدیران،پرسنل،رانندگان،خدمهومسافران
درمحیطترمینال،دفاترفروشبلیطوداخلاتوبوسوخودروهایسواریکرایه

بینشهریاجباریشد.

بنابرگزارشدانشگاهعلومپزشــکیکرماندر24
ساعتگذشته،درسراسراستانتعدادمواردبستری

شدهبهدلیلابتالبهکرونابه36نفررســیدکهبهتفکیک،34نفردرحوزه
دانشــگاهعلومپزشــکیکرمانو2نفردرحوزهدانشــگاهعلومپزشــکی
رفسنجان،حضوردارندوهمچنیندر24ساعتگذشته5فوتشدهبهدلیل
کرونادراستانگزارششــدهکه3نفرازاینتعداددرشهرستانهایتحت
پوششدانشگاهعلومپزشکیکرمانویکنفردرحوزهدانشکدهعلومپزشکی

رفسنجانویکنفردرحوزهدانشگاهعلومپزشکیجیرفتفوتشدهاند.

درجلسهاخیرســتادمدیریتکرونایاستانکرمان
جزئیاتآخریــنمصوباتواعمــالمحدودیتهاو

نظارتهایکروناییدراســتانکرماناعالمشد.محمدصادقبصیریمعاون
سیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداربابیاناینکهاستفادهازماسکدرادارات
واماکنعمومیاجباریاستگفت:اگرفردیبدونماسکدراداراتواردشد
نبایدبهآنفردخدماتدادتااستفادهازماســکدرسطحجامعهوبهویژهدر

اماکنشلوغهمگانیشود.

ارائه خدمت در ادارات استان 
منوط به استفاده از ماسک

افزایش شمار قربانیان 
کرونا  در استان

صفحه3را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید
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ادامه مطلب رادر 
صفحه 2 بخوانید
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اندر احواالت 
چالش های تولید

سعید اشتیاقی
یادداشت مهمان

دراینیادداشتآمدهاست:دهمتیرماه
رابهتصویبشورایعالیانقالبفرهنگی
روزصنعتومعدننامیدهاندوکلیه
بخشهااعمازدولتیوخصوصیسعیبر
آندارندکهاینروزراباتشکرازفعاالن
حوزهصنعتومعدنواهدایلوحو
تندیسگرامیبدارند.کشورایرانبادارا
بودنحدود6۸نوعمادهمعدنیجزو۱5
کشوربرترازلحاظمادهمعدنیدرجهان
است،اماسوالمهمایناستچراازاین
ظرفیتبینظیرکهمیتواندنیروی
محرکهاقتصادباقابلیتایجادشغل،
رشد،جهشتولیدورفعفاصلهطبقاتی
درکشورباشداستفادهنمیشود؟درحال
حاضرصنایعمابامشکالتزیادیروبرو
هستند،کهباعثتعطیلشدنواحدهای
کوچکوبزرگصنعتیشدهاستکهرفع
اینمشکلتالشوهمتمضاعفسهقوه
رامیطلبد.ازجملهمسائلیکهعزیزان
حوزهصنعتومعدنباآنمواجههستند
میتوانبهمشکلنقدینگیواحدهای
صنعتیاشارهکرد.واحدهایتولیدیبرای
رفعمشکلنقدینگیوخریدمواداولیه
برایراهاندازیخطتولیددستبهدامن
بانکووامهایبانکیبابهرهباالمیشوند
کهاینخوددرآیندهمشکلجدیدی
بوجودمیآوردبهنامعدمتواناییدر
بازپرداختوامکهدرنهایتموجبپلمپ
واحدهایتولیدیوبیکاریکارگرانآن
واحدمیگرددوتولیدکنندهراازایجاد
کارتولیدیدلسردمیکند.دولتباید
مکانیزممناسببرایتامینسرمایههای
درگردشواحدهایتولیدیایجادکند
ومشکلنقدینگیاینواحدهاراحل
کند.راهکارپیشنهادیبندهبرایصنایع
ومعادن،داشتندیدگاههمهجانبهبه
بخشصنعت،معدنوتجارتمیباشد
ونقاطضعفوقدرت،فرصتهاوتهدید
هایاینسهبخشبایدباهمبررسی
گرددکهتصویبیکآییننامهبراییکی
ازبخشهابهبخشدیگریلطمهنزندو
قانونیکهتصویبمیشودباعثشکوفایی

صنعتومعدنوحتیتجارتشود.

یک حفار غیرمجاز 
در بردسیر

 دستگیر شد

حفاظت از کمربند سبز سیرجان با همکاری شهرداری 
نجف شهر و منابع طبیعی شهرستان

آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به شهرک بارگاه 
 کهنوج با مشارکت خیریه امیر المومنین )ع(

کمپ ماده 16 در شهرستان بم راه اندازی می شود

در شرایطی هستیم که با تعطیلی، مشکل کرونا حل نمی شود

برپایی جشنواره بزرگ فرهنگی و هنری »مرز پُرگهر« در سال  جاری
شهردار کرمان خبر داد:

یگان فرماندهی سرپرست
میراث کل اداره حفاظت
و گردشگری فرهنگی،
صنایعدستیاستانکرماناز
دستگیرییکحفارغیرمجازدر
شهرستانبردسیرخبرداد.سید
هادیجعفریافزود:»براساس
محلی منابع های گزارش
مبنیبرحفاریغیرمجازدر
قدیمی های محله از یکی
نیروهای بردسیر، شهرستان
حوزهحفاظتیاینشهرستان
باهمراهیوهمکاریپلیس
اطالعاتوامنیتعمومیناجا
بهمحلاعزامشدندکهدراین
عملیاتفردمتهمباکلیهادوات
حفاریدرمحلدستگیروبرای
سیرمراحلقانونیبهمراجع
دادهشد.«او تحویل قضایی
ادامهداد:»اینفردسودجوبا
طمعکشفاشیایزیرخاکی
بهحفرگودالیعمیق اقدام
درداخلیکیازاتاقهاییک
خانهقدیمیکردهبودکهبا
اداری الزم هماهنگیهای
ورود حکم و دستور اخذ و
بهمنزلنهایتابارعایتتمام
شهروندی حقوق و ضوابط
بیان شد.«جعفری دستگیر
کرد:»ازمردمفرهنگدوست
استانکرماندرخواستداریم
درراستایحفظوصیانتاز
ارزشهایتاریخیوفرهنگی
کههویتملیکشورماناست
مسوولیت احساس همواره
کردهوهرگونهخبریدراین
زمینهرابهیگانحفاظتاداره
میراثفرهنگیاستانکرمان
وسایرضابطینقضاییاطالع
دهند.«اودرادامهازکشف
۱۱قلمشیعتیقهازطریقجلب
مشارکتهایاجتماعیدرهفته
گذشتهخبردادواظهارکرد:»
۸قلمازایناشیادرشهرستان
مابقیدربخش قلعهگنجو
ماهانبدستآمدهاند.«جعفری
کوزه کرد:»دو خاطرنشان
مفرغی خنجر یک و سفالی
دربخشماهانوهشتکوزه
سفالینیزدرشهرستانقلعه

گنجکشفشدهاست.«

بمنظورحفظکمربندسبزسیرجانوبا
همکاریشهردارینجفشهر،راههای
فرعیدربینجنگلهایتاغبمنظور
جلوگیریازتخلیهغیرقانونینخالههای
ساختمانیوجلوگیریازدسترسیو
ایجادآتشسوزیدراینجنگلهاایجاد

میگردد.

بهگزارشواحداطالعرسانیاداره
منابعطبیعیوآبخیزداریشهرستان
سیرجان،براساستوافقصورت
گرفتهبینشهردارنجفشهرومیر
شاهیرئیسادارهمنابعطبیعیو
با ، شهرستان این  آبخیزداری
بکارگیرییکدستگاهلودرکهاز

سویشهرداریفراهمگردیدهوبا
نظارتمستمریگانحفاظتمنابع
طبیعیسیرجان،راههایدسترسی
بهجنگلهایتاغمسدودگردیدهو
درصورتمشاهدهتخلیهنخالههای
ساختمانی،بامتخلفینبرخوردقانونی

صورتخواهدگرفت.

به آبرسانی اجراییطرح عملیات
مشارکت با کهنوج بارگاه شهرک
خیریهامیرالمومنین)ع(آغازشد.
خبرنگارآبفاکرمان-باحضورشکرالهی
نمایندهمردمپنجگنججنوبیدر
رضایی ، اسالمی، مجلسشورای
بخشدارمرکزی،یوسفزادهسرپرست
امورآبفاکهنوجوتنیچندازمسئولین
کلنگطرحآبرسانیبهشهرکبارگاه

بامشارکتخیریهامیرالمومنین)ع(
وامورآبفاکهنوجبهزمینزدهشد.
سرپرستامورآبفاکهنوجبابیان
اینکهدردوماهگذشتهایندومین
پروژهاستکهبامشارکتخیریهامیر
المومنین)ع(آغازمیشود،گفت:این
پروژهشامل35۰۰مترلولهگذاری
استکهازاینمقدار2۰۰۰مترلوله
توسطموسسهخیریهامیرالمومنین

)ع(،و۱5۰۰مترلولهتوسطامور
آبوفاضالبخریداریشدهاست.
ویهزینهکلیاجرایاینپروژه
عنوان تومان میلیون 22۰ را
بااجرایاینپروژه کردوافزود:
۸۰خانوارازنعمتآبآشامیدنی
شد. خواهند مند بهره سالم
الزمبهذکراستزماناجرایاین

پروژهیکماهبرآوردشدهاست.

مدیرکلبهزیستیاستانکدرسفربه
شهرستانبمبههمراهمعاونمشارکت
هاومشاورعالیبعدازبازدیدازمحل
پیشنهادیبرایراهاندازیکمپماده۱6
باحضوردرفرمانداریدرجلسهشورای
مبارزهباموادمخدرشرکتکرد.بهگزارش
روابطعمومیبهزیستیاستانکرمانبه
نقلازبم،عباسصادقزادهمدیرکلبا
اشارهبهپیچیدگیهایموجوددرمراحل
درماناعتیاد،اظهارداشت:بهلحاظ
روحیوروانی،وابستگیطوالنیمدتبه
مصرفموادمخدروجودداردکهدرمسیر
درمانافرادمبتالبهاعتیاد،بایددرمان
همزماندرجنبههایمختلفجسمی
-روانیواجتماعیانجامشود.ویاز
ضرورتوجودیکبستهکاملدرمانیخبر

دادوافزود:درطرحکارشناسیوجامع
درماناعتیادحداقلدورهیکسالهدرمان
برایافرادمبتالبهاعتیادپیشبینیشده
است.صادقزادهدرتشریحاینطرحاظهار
داشت:سمزدایی،درمانهایروحی-
روانی،حرفهآموزی،ارتقاءسطحمهارت
زندگی،متصلشدنبهبودیافتگانبهبه
بنگاههایاقتصادینیازمندافرادماهر
وبازپیوندبهجامعهازمراحلاصلیاین
طرحاستکهبرایاجراییشدنآنباید
همهسازمانهایمسئولهمکاریکنند
.حجهاالسالمقاسمدانشیامامجمعهبم
باقدردانیازخدماتبهزیستیدرحوزه
پیشگیریودرماناعتیاد،راهاندازی
خانهموقتبرایمدیریتونظارتافراد
بهبودیافتهبعدازدرمانراضروریدانست

واظهارامیدواریکردبااجرایطرح
هایکارشناسیاینمعضلاجتماعی
کاهشودرنتیجهرفعشود.شهسوارپور
فرمانداربمنیزهمکارهایبینبخشیرا
ضروریدانستوافزود:فرمانداریبا
تمامتوانخودبرایکاهشآسیبهای
اجتماعیودرمانافرادمبتالبهاعتیاد
بااداراتسطحشهرستانهمکاری
کردهاست.مجیدیمعاوندادستان
شهرستانبمبااشارهبهاینکه9۸درصد
دالیلآسیبهایاجتماعیدرگیرشدن
خانوادههابااعتیاداست؛گفت:مرکز
اجباریدرماناعتیاد"کمپماده۱6"
ومراقبتهایپسازخروجمیتواند
تاثیرزیادیبرکاهشجرائموناامنی

داشتهباشد.

استاندارکرمانگفت:اکنوندرشرایطی
هستیمکهباتعطیلیمشکلحلنمی
شود،بهویژهبافرضاینکهبیماری
کرونابرایمدتیادامهخواهدداشت.
دکترمحمدجوادفدائی۱4تیرماهدر
ستاداستانیمدیریتکرونابااشارهبه
نظارتگروههایمختلفبرفعالیت
صنوفواداراتاظهارکرد:مهمتریننکته

درنظارت،تنظیمدرستچکلیست
هاست.اینکهچهنکاتیبایدکنترلو
رعایتشودونکاتیکهتخلفمحسوب
میشود،بایددرآنمنظورشود.عالی
ترینمقاماجراییدولتدراستانکرمان
افزود:اکنوندرشرایطیهستیمکهبا
تعطیلیمشکلحلنمیشود،بهویژهبا
فرضاینکهبیماریکرونابرایمدتیادامه

خواهدداشت.فدائیتصریحکرد:ممکن
استتاپایانسالویااوایلسالآینده
اینبیماریادامهداشتهباشدلذاکنترلو
نظارتراهحلاستوهرچهدراینزمینه
وقتبگذاریموپروتکلهاوچکلیست
هاینظارتیدقیقتروناظراندلسوزترو
پایکارباشند،موثرومفیداستوهرچه

هزینهصورتبگیرد،هدرنمیرود.

شهردارکرمانازبرگزاریجشنواره
بزرگفرهنگیوهنریباعنوان»مرز

پُرگهر«درسالجاریخبرداد.
بهگزارشکرمانآنالین،سیدمهران
عالمزادهدرنشستبااعضایهیأتمدیره
خانههنرمنداناستانکرمانکهباهدف
خصوص در همفکری و هماهنگی
چگونگیبرگزاریجشنوارهفرهنگیو
هنری»مرزپُرگهر«برگزارشد،بابیان
اینکهخانههنرمنداناستانکرمان
اعالم جشنواره این محوریت برای
آمادگیکردهاست،گفت:اینجشنواره
بهپیشنهادشهرداریبرگزارخواهدشد
وازبخشهایرویدادیکصدسالگی

شهرداریکرماناست.
ویبااشارهبهاینکهاینبرنامهاقدامی
بزرگدرحوزهفرهنگوهنردرکشور
کشور جنوبشرق در بهخصوص
محسوبمیشود،برتهیهپروپوزال
)طرحپژوهشی(خوبومتناسببا
اینجشنوارهتوسطکارشناسانخبره

برای بیانکرد: و تأکید اینحوزه
اجرایبهترکار،پیشنهادمیشودبرای
مشارکتافرادزبده،ازسویهنرمندان،
دانشگاهیانومشاورانباتجربه،سه

فراخوانمنتشرشود.
شهردارکرمانجشنواره»مرزپُرگهر«
راآبروواعتبارکرماندانستوگفت:
باتوجهبهاینکهبرایاولینبارسنگ
بنایاینکاربزرگدرکرمانپایهگذاری
میشود،بایددرخصوصدرستانجام
داشت؛ خاطر اطمینان آن، شدن
بنابراین،نهتنهاخانههنرمندان،بلکه
درخواستداریممشاورانفرهنگیو
هنریدانشگاهوحوزهنیز،پیشنهادهاو

طرحهایخودراارایهدهند.
عالمزادهافزود:درصورتیکهخانه
برای حاضر حال در که هنرمندان
همکاریاعالمآمادگیکرده،بهترین
ارایهدهد،شهرداری نقطهنظراترا
بهعنوانکارفرماشرحخدماتیرادر

قالبقراردادارایهخواهدکرد.

نقطهنظرات گرفتن نظر در وی
کارشناساندرسطحملیرادرارایه
شرحخدماتضروریدانستوگفت:
برایاجرایبهترجشنواره،بایدتمام

جوانبدرنظرگرفتهشود.
شهردارکرمانبهپایهریزیاصولی
برایبرگزاریاینجشنوارهاشارهو
تأکیدکرد:بایدکارآنقدرقویباشد
کهدردورههایبعدیمدیریتشهری،
دچارتزلزلنشودوبهعنوانیکرویداد

همیشگیدرکرمانبماند.
عالمزادهافزود:درصورتیکهاقدامات
الزماجراییراازقبلپیشبینیکنیم،با
کمترینحاشیهپیشخواهیمرفتواگر
مسیررادرستبرویم،کاردرستیارایه

خواهیمکرد.
ویادامهداد:اعتقاددارماینجشنواره
بایدشکلبگیرد؛زیرابرندیبرایشهر
کرمانخواهدبودوجایگاهخوبیبرای
جامعههنریاستانایجادخواهدکرد.

برازخرسندی شهردارکرمانضمنا

ازاعالمآمادگیخانههنرمندانبرای
اجرایجشنواره»مرزپُرگهر«تأکید
کرد:آنچهدرسطحعالی،یکشهررا
معرفیمیکند،فعالیتهایفرهنگی

وهنریاست.
اعتقاددارمبایداز عالمزادهافزود:
انجمنهای و سمنها تشکلها،
بهصورت تا کرد حمایت مردمنهاد
قدرتمندعملکردهودرکنارماباشند.

ویبابیاناینکهازخانههنرمندان
میخواهمفارغازمشکالتومسایل
داخلیوباحمایتشهرداری،دراجرای
هرچهبهتراینبرنامهفرهنگیماراکمک
کنند،گفت:فعالیتهایفرهنگیو

هنری،بازتابزیادیدرجامعهدارد.
شهردارکرمانبرحمایتازفعالیتهای
فرهنگیوهنریتأکیدکردوگفت:
اقداماتفرهنگی،گوشهایازاقدامات
ووظایفشهرداریاست،اماهرگزاز
وظایفعمرانیواجرایپروژههای

عمرانیدرشهرغافلنشدهایم.

فرماندارجیرفتازتغییرساعتکاریاداراتاینشهرستان
خبردادوگفت:ســاعتکاریاداراتبــهعلتافزایشدما،
یکساعتزودترآغازمیشــود.ابوذرعطاپوروزیریگفت:

اینتغییرســاعترابهدلیلافزایشبیشاز45درجهدما
است.اینبخشــنامه،مصوبههیاتوزیراناستوبهمنظور
مدیریتبهینهمصــرفانرژیســاعتکاریتمامیادارات

شهرستانهایجیرفت،کهنوج،منوجان،عنبرآباد،قلعهگنج
ورودبارجنوبیکســاعتزودترشروعویکساعتزودتر

خاتمهمییابد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت اول

شماره ب/99/7-52

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومی خریـد تجهیزات سـامانه پایش و راهبـری طرح آبرسـانی به قلعه 
گنـج را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت به شـماره 2099005963000011 برگـزار نماید.

کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم 
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/4/15می باشد.
مبلغ برآورد: 25/698/770/000ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه : 1/284/938/500ریـال بـه صـورت 
ضمانـت نامـه بانکی شـرکت در )فرایندارجاع کار( در وجه شـرکت آب و 

فاضـاب اسـتان کرمان
مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: مـورخ 99/4/15 لغایت 

99/4/22
مهلت زمانی ارئه پیشنهاد:ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 99/5/2

آخریـن مهلـت تحویل پاکت )الـف( : به صورت حضوری سـاعت 12 روز 
پنـج شـنبه مـورخ 99/5/2 بـه دبیرخانـه شـرکت آب و فاضاب اسـتان 

کرمان می باشـد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/5/4
محل تامین اعتبار:اسـنادخزانه اسـامی باحفظ قدرت خرید و سررسـید 

1400/9/23
اطاعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافت اطاعات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت ها:
آدرس: کرمـان –بلـوار 22 بهمن-شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان-

دفتر قراردادها و تلفـن 034-33222960
اطاعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه: 

مرکز تمـاس:021-41934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768
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اقســاطوامیــکمیلیــونتومانــی
ــهکرونا ــزیاران ــاواری ــانب ــاهمزم کرون

نقــدیایــنماه)تیــر(،ازســرجمع
ــرتوســط ــهبگی ــهنقــدیخانوارهــاییاران یاران

دولتبرداشتهمیشود.
ــیوع ــسازش ــر،پ ــگارمه ــرن ــزارشخب ــهگ ب
ویــروسکرونــاکــهآســیبهایجــدی
ــد ــبش ــردوموج ــورواردک ــادکش ــهاقتص ب
بســیاریازمشــاغلوکســبوکارهایــاتعطیل
شــوندویــااینکــهبــاکاهــشفعالیــت،مجبــور
بــهتعدیــلنیــروشــوند،دولــتتصمیــمگرفت
درکنــارحمایــتازبنگاههــاوافــرادبیــکار
ــاب ــهحس ــیب ــونتومان ــکمیلی ــده،وامی ش
تمامــی23میلیــونخانــواریارانــهبگیــرواریــز

ــد. کن
ــا ــرادمتقاضــیب ــالمشــداف ــنراســتا،اع درای
ــه ــوارب ــتخان ــیسرپرس ــمارهمل ــالش ارس
سرشــماره6369،درخواســتخــودرابــرای
ــن ــاازای ــدت ــتکنن ــورثب ــتواممذک دریاف

ــود. ــزش ــانواری ــهحسابش ــق،وامب طری
پــسازچنــدبــارتمدیــدمهلتارســالشــماره
ــه ــفب ــایمختل ــیروزه ــزوامط ــیوواری مل
ــت ــا۱۸اردیبهش ــتت ــراد،درنهای ــاباف حس
ــودرا ــیوامخ ــایمتقاض ــدخانواره 99درص
ــالم ــاساع ــنبراس ــد؛همچنی ــتکردن دریاف
ــون ــت،درمجمــوع2۱میلی ــاهدول 22خردادم
ــداز ــادل۸۷درص ــوارمع ــزارو393خان و5۱ه
ــور ــرتســهیالتمذک ــاییارانهبگی کلخانواره
رادریافــتکردنــدوپرونــدهایــنتســهیالتبــه
ــدادیاز ــهتع صــورترســمیبســتهشــد.البت
خانوارهــایمتقاضــیبدلیــلاشــکالدرارســال
ــن ــتای ــماره6369ازدریاف ــهسرش ــیب کدمل

وامبازماندنــد.
آغاز کسر اقساط از یارانه تیر

بــاتصمیــمدولــتدرمجمــوع23هــزارمیلیارد
ــدی ــراننق ــهبگی ــابیاران ــهحس ــانوامب توم
ــک ــهیالتی ــاطتس ــداقس ــررش ــزومق واری

ــرادکســرشــود. ــهاف ــیازیاران ــونتومان میلی
حســینمیرزایــیســخنگویســتادتســهیالت
حمایتــیکرونــادرگفــتوگوبــاخبرنــگارمهر
درمــوردزمــانکســراقســاطوامکرونــا،اظهــار
ــورت ــایص ــزیه ــهری ــقبرنام ــت:طب داش
گرفتــه،ازیارانــهایــنمــاه)تیــر(،اقســاط
ــاب ــیازحس ــونتومان ــکمیلی ــهیالتی تس
ــد. ــدش ــرخواه ــمولکس ــرانمش ــهبگی یاران

ویافــزود:مقــررشــدههرمــاهمبلــغ35هــزارو
۱۰۰تومــانازســرجمعیارانــههــرخانوارکســر
شــودومــدتزمــانبازپرداخــتاینتســهیالت
نیــز3۰مــاهدرنظــرگرفتــهشــدهاســت.البتــه
ــرایجزئیــاتبیشــتردرمــوردکســراقســاط ب

بایــدبانکهــاپاســخگوباشــند.
ــی ــهمیرزای ــقگفت ــرطب ــاس،اگ ــناس ــرای ب
ــود، ــرش ــاهکس ــنم ــهای ــاطوامازیاران اقس
یعنــیبیســتمتیــرمــاهکــهزمــانواریــزیارانه
455۰۰تومانــیاســت،بــرایخانوارهــای
تــکنفــرهمبلــغ۱۰هــزارو4۰۰تومــان،
ــزارو ــغ55ه ــرهمبل ــایدونف ــرایخانواره ب
ــغ ــرهمبل ــرایخانوارهــای3نف ــان،ب 9۰۰توم
ــای ــرایخانواره ــان،ب ــزارو4۰۰توم ۱۰۱ه
4نفــرهمبلــغ۱46هــزارو9۰۰تومــانوبــرای
ــزارو4۰۰ ــغ۱92ه ــرهمبل ــای5نف خانواره

ــد. ــدش ــزخواه ــهواری ــانیاران توم
ارسال مجدد پیامک به ۹۱۰ هزار خانوار

بــهگــزارشمهــر،درادامــهسیاســتهایواریــز
ــه ــیب ــاهپیامک ــمتیرم ــی،روزهفت وامکرونای
ــه ــدب ــالش ــوارارس ــتانخان ــیازسرپرس برخ
ــتار ــرادخواس ــناف ــرای ــهاگ ــونک ــنمضم ای

دریافــتتســهیالتتکمیلــیهســتندتــا5روز
آینــدهیعنــی۱2تیــرمــاه،درخواســتخــودرا

ــد. ــالکنن ــماره6369ارس ــهش ب
ــت، ــودداش ــهوج ــیک ــهابهامات ــهب ــاتوج ب
ــیاز ــدبرخ ــبش ــک،موج ــنپیام ــالای ارس
ــه ــدک ــرکنن ــتباهفک ــهاش ــانههاب ــرادورس اف
دولــتمیخواهــدمرحلــهدومتســهیالتیــک

ــد. ــازکن ــیراآغ ــیکرونای میلیون

ــاهاجتماعــیضمــن امــاوزارتتعــاون،کارورف
تکذیبایــنموضــوعدراطالعیــهایاعــالمکرد
کــهبــرای9۱۰هــزارخانــوارمتقاضــیدریافــت
تســهیالتیــکمیلیــونتومانــیکــهدرزمــان

ــت ــرایدریاف ــاه(ب ــتم ــام)اردیبهش ــتن ثب
ــیخــود ــرشــکلکدمل ــهه ــنتســهیالتب ای
ــی6369 ــامانهپیامک ــهس ــتباهب رابصــورتاش
ــرده ــالک ــکراارس ــنپیام ــدای ــتادهان فرس
ــده ــتکنن ــواردریاف ــتانخان ــتوسرپرس اس
پیامکایــنوزارتخانه،حداکثــرتــا5روزاززمان
دریافــتپیامــکمطابقبــادســتوریکــهدرآن
آوردهشــدهنســبتبــهارســالدرخواســتخود

ــد. ــدامکنن اق
ــه ــهب ــناطالعی ــلای ــزدرتکمی ــرزاینی می
ــه ــانیک ــرایکس ــود:ب ــهب ــگارمهرگفت خبرن
ــان ــر5روزاززم ــده،حداکث ــالش ــکارس پیام
دریافــتپیامــک،مهلــتتعیینشــدهاســتکه
کــدملــیخــودرابــاســیمکارتــیکــهبــهنــام
ــهسرشــماره6369 ــواراســت،ب سرپرســتخان

ــد. ــککنن پیام
ویافــزود:بــرایخانوارهــایپنــجنفرهوبیشــتر
ــون ــکمیلی ــهیالتی ــنتس ــشازای ــهپی ک
ــک ــزپیام ــدنی ــردهبودن ــتک ــیرادریاف تومان
ــک ــای ــنخانواره ــهای ــاب ــمت ــالکردی ارس
ــی، ــهیالتقبل ــرتس ــازادب ــانم ــونتوم میلی

ــود. ــتش پرداخ

درجلســهســتادمدیریتکرونای
اســتانکرمــانجزئیــاتآخریــنگزارش

ــا ــاتواعمــالمحدودیته مصوب
ونظارتهــایکرونایــیدراســتانکرمــاناعالم
شــد.بهگــزارشخبرگــزاریتســنیمازکرمــان،
ســتاداســتانیمدیریــتبیمــاریکرونااســتان
ــی ــاحضــورمحمدجــوادفدائ ــروزب کرمــاندی
ــریمعاون اســتاندارکرمان،محمدصــادقبصی
سیاســی،امنیتــیواجتماعــیاســتاندارو
ــیازمســئوالناســتاندرســالنشــهید جمع
مرتضویاســتانداریکرمــانبرگزارشــد.دراین
جلســهمحمدصــادقبصیــریمعاونسیاســی،
امنیتــیواجتماعــیاســتانداریکرمــاناظهــار
داشــت:جلســهســتادملــیکرونــاامــروزنیــزبا
بهصــورت و جمهــور رئیــس حضــور
ویدئوکنفرانــسبــااســتاندارانبرگــزارشــد.وی
ــاناینکــهاســتفادهازماســکدراداراتو ــابی ب
ــر ــت:اگ ــتگف ــاریاس ــیاجب ــنعموم اماک
فــردیبــدونماســکدراداراتواردشــدنبایــد

بــهآنفردخدمــاتدادتااســتفادهازماســکدر
ســطحجامعــهوبهویــژهدراماکــنشــلوغ
همگانــیشــود.معاونسیاســی،امنیتــیو
ــه ــارهب ــااش ــانب ــتانداریکرم ــیاس اجتماع
اینکــهجلســهســتاداســتانیکرونــادرجیرفت
برگزارشــدافــزود:درهفــتشهرســتانجنوبی
ــابیشــتر ــروسکرون اســتانکرمــانشــیوعوی
شــدهودرمــرزهشــدارقــراردارنــد.ویبــابیان
اینکــهدرایــنجلســه۱۱مصوبــهداشــتیمکــه
برخــیازآنهــادرگذشــتهنیــزمصوبشــدهبود
گفــت:کنتــرلمناطــقییالقــیتوســط
ــرایپیشــگیریازشــیوع دهیــارانوشــوراهاب
ــهدر ــودک ــنجلســهب ــاتای ــاریازمصوب بیم
جلســهســتاداســتانینیــزبــرآنتاکیــدشــده
ــزاری ــهبرگ ــهاینک ــارهب ــااش ــت.بصیریب اس
مراســمعروســیوعزادرجنــوباســتانکرمان
تعطیــلواســتفادهازماســکدرتمــاماداراتو
ــرد: ــانک ــتبی ــاریاس ــیواجب ــنالزام اماک
ــکلیاز ــدمش ــینمیتوان ــتوتعطیل محدودی

ایــنبیمــاریبرطــرفکنــدواصــلبــررعایــت
فاصلهگــذاری بهداشــتی، پروتکلهــای
ــا ــت.ویب ــکاس ــتفادهازماس ــیواس اجتماع
بیــاناینکــهدرحــالحاضــر۱۰گــروهنظارتــی
ــراماکن دراســتانکرمانمســئولیتنظــارتب
ــده ــهاداراترابهعه ــیازجمل ــیعموم مختلف
ــه ــنورزشــیب ــراماک ــت:نظــارتب ــدگف دارن
ــت.معاون ــاناس ــدهادارهکلورزشوجوان عه
سیاســی،امنیتــیواجتماعــیاســتاندارکرمان
بــااشــارهبــهاینکــهپمــپبنزینهــااز
مکانهایــیاســتکــهبهواســطهفرآینــد
ســوختگیریامــکانانتقــالویــروسکرونــادر
آنوجــودداردادامــهداد:شــرکتنفــتبایــدبر
رعایــتپروتکلهــایبهداشــتیدرایــناماکــن
نظــارتداشــتهباشــد.ویبابیــاناینکــهچرخه
هــرکاریبایــدتکمیلشــودتــانتیجــهبدهدو
دربحــثمبــارزهبــاکرونــانیــزبایــدهمــهپای
کارباشــندوهمــکاریکنندافــزود:امــامجمعه
ــرد ــرعملک ــیب ــتهانتقادات ــانروزگذش کرم

مســئوالنومــردمدرپیشــگیریوکنتــرل
بیمــاریدرخطبههــاینمــازجمعــهداشــتند.
بصیــریبیــانکــرد:درحالــیکــهبیمــاریمن
امــروزتمــامشــدوفــردابــرایبرگزاریجلســه
ســتادکرونــابــهجنــوباســتانکرمــانرفتــم
ایــنانتقــادامــامجمعــهرامیپذیــرمچــراکــه
ــدتکمیلشــودوهمهدســتگاهها چرخهکاربای
بایــدخدمترســانیبــهموقــعواثرگذارداشــته
باشــند.غالمرضانویــدیمدیــرکلدفتــر
ــی ــورحقوق ــیوام ــرد،بازرس ــتعملک مدیری
اســتانداریکرمــاننیــزدرایــنجلســهاظهــار
داشــت:۷6دســتگاهدرســطحاســتانکرمــان
مســتقیمامــوردنظــارتدفتــربازرســی
اســتانداریکرمــانقــرارمیگیــردکــهشــامل
۱5۰ســاختماناســت.ویبــابیــاناینکــههزار
ــارت ــهنظ ــمک ــتانیداری ــدشهرس و۱۰۰واح
ــدارانانجــاممیشــود ــاهمــکاریفرمان آنهــاب
افــزود:نظــارتفرمانداریهــابــاادارهکل

بازرسیاستانداریاست.

برداشت اولین قسط وام یک میلیونی کرونا 
از یارانه تیرماه

معاون استانداری اعالم کرد:

ارائه خدمت در ادارات استان منوط به استفاده از ماسک

گزارش
کرماننو

حداقل تا پایان تیرماه با بحران 
کرونا در استان  درگیر هستیم

رییسدانشـگاهعلومپزشـکیکرمانبـابیاناینکـهحداقلتا
پایـانتیرمـاهاینبحـرانوشـیوعراداریـموپیـشبینیاین
اسـتازدوسـههفتـهدیگـرسـیرنزولـیدرشـیوعبیمـاری
کرونـاپیـداکنیـمبیـانکـرد:همـهمـردممـیتواننـداز
ماسـکپارچهای)کهدرمنـازلوجـوددارد(اسـتفادهکنند.
دکترحمیدرضـارشـیدینـژاد۱4تیرمـاهدرسـتاداسـتانی
مدیریـتکرونااظهارکـرد:تعطیلییـاوضعیتنیمـهتعطیلی
دربرخـیاداراتوصنـوفبرخـیاسـتانهـااعمالشـدهواز
طـرفدیگـرمسـئلهجنـوباسـتانکرمـانازاهمیـتویـژه
ایبرخـورداراسـت.ویافـزود:مهـمتریـنمسـئلهرعایـت
پروتکلهایبهداشـتیاسـتودرخواسـتداریـممحدودیت
هادرجنوباسـتانهمچنـانتاپایـانهفتـهیاپایـانتیرماه
اعمالشـودتـابـارمراجعـهوشـیوعبیمـاریکمترشـودکه
واقعـاتاثیرگـذارخواهدبود.رشـیدینـژادتصریحکـرد:نحوه
کنتـرلمراجعـهبـهاداراتبایداطـالعرسـانیعمومیشـود
ونوبـتبدهنـد؛محدودیـت،همگانـیاسـت.رییسدانشـگاه
علومپزشـکیکرمانبااشـارهبهاینکـهبهترینناظـرانمردم
هسـتندوبـرایبیـانتخلفـاتتمـاسمـیگیرنـدوشـماره
تلفن۱9۰فعالاسـت،افـزود:بعضـادرمکانهـایخصوصی
ومـکانهـایبـدونمجـوزمراسـمیبرگـزارمـیشـودکـه
درخواسـتداریمبااعالماینمواردازسـویمراکزبهداشـت،
برخـوردجدیبـاآنهاصـورتبگیـرد.ویاظهـارکـرد:اکنون
تاالرهابـازبـودهوطبقمصوبـهسـتادمبارزهبـاکرونـابایدبا
5۰درصـدظرفیتخودشـانکارکنندکـهدراینراسـتاباید
نظارتوکنتـرلجدیبـرنحوهفعالیـتتاالرهاصـورتگیرد
واگرپروتـکلهایبهداشـتیرعایتنمیشـود،بایـدبرخورد
جـدیبـامتخلفاندرهـرصنـفصـورتبگیرد.رشـیدینژاد
تصریحکـرد:بایـداجباریشـدنماسـکدرهمهمـکانهای
شـلوغوسرپوشـیده،پاسـاژها،مجتمعهایتجاریو...اطالع
رسـانیشـودوهـردسـتگاهاجرائـیاعـالمکنـدکـهازارائـه
خدمـتبـهمراجعانـیکـهماسـکندارنـد،معـذورهسـتیم.
ویبـابیاناینکـهحداقلتـاپایانتیرمـاهاینبحرانوشـیوع
راداریـموپیـشبینـیایـناسـتازدوسـههفتهدیگرسـیر
نزولـیدرشـیوعبیمـاریکرونـاپیـداکنیمبیـانکـرد:همه
مـردممـیتواننـدازماسـکپارچـهای)کـهدرمنـازلوجود
دارد(اسـتفادهکنند.رییـسدانشـگاهعلـومپزشـکیکرمـان
دربارهپیشـنهادآمـوزشوپرورشمبنـیبربرگـزاریکالس
حضـوریبـرایپایـهدوازدهـمگفـت:بازگشـاییمـدارسبه
صـورتکالسرسـمیبـههیـچنحـوامکانپذیـرنخواهـدبود.
بهگزارشایسـنا،دکترسـیداحمدوحیـدیطباطبائیمعاون
بهداشـتیدانشـگاهعلـومپزشـکیکرماننیـزدراینجلسـه
گفت:دربحثنظـارتوکنترلپروتکلهایبهداشـتی،چک
لیسـتهاومـواردنظارتیبـهدقتدیدهشـدهوبایـدبرخورد

باتخلفـاتنیـزقطعـیوجدیباشـد.

رییسادارهحملونقلمسافرادارهکلراهداریو
حملونقلجادهایاستانکرمانگفت:استفاده
ازماسکودستکشیکبارمصرفبرایمدیران،
پرسنل،رانندگان،خدمهومسافراندرمحیطترمینال،دفاتر
فروشبلیطوداخلاتوبوسوخودروهایسواریکرایهبین
شهریاجباریشد.بهگزارشایرنا،مهدیحسینینسبروز
شنبهدرجمعخبرنگارانافزود:درصورتمشاهدهاستفاده
نکردنورعایتنشدنپروتکلهایبهداشتی،طبقضوابطو
مقررات،ازفعالیتشرکتهاوموسساتحملونقلوحرکت
ناوگانجلوگیریمیشود.ویاظهارداشت:تمامشرکتهاو
موسساتحملونقلجادهایموظفبهرعایتپروتکلهای
بهداشتیپیشگیریومبارزهباویروسکروناهستند،لذاتخطی
ویاکوتاهیدراینزمینهتخلفحملونقلیمحسوبشده
وتخلفآنهاازطریقکمیسیونهایماده۱۱و۱2پیگیری
خواهدشد.رییسادارهحملونقلمسافرادارهکلراهداریو
حملونقلجادهایاستانکرمانتصریحکرد:جلساتآموزشی
متعددیدراینراستابرایشرکتهایحملونقلجادهای
برگزارشدهوعالوهبرنصبتعدادفراوانیبنرواطالعیهبهداشتی،
دستورالعملهایمرتبطبااینامرتهیهودراختیارشرکتهاو
رانندگانقرارگرفتهاست.ویگفت:ناوگانمسافربریاستان
کرمانطبقپروتکلهایدانشگاهعلومپزشکیبهصورتمداوم،
قبلوپسازهرسفر،توسطرانندگانومالکاناتوبوسهابراساس
استانداردهایوزارتبهداشتضدعفونیمیشود.حسینینسب
بابیاناینمطلبکهبررویتمامبلیطها،پیامیمبنیبرالزام
استفادهازماسکودستکشدرجشدهافزود:ظرفیتپذیرش
مسافردراتوبوسهاوخودروهایسواریعمومیراکاهش
دادهایموبرایجلوگیریازشیوعویروسکرونا،رانندگانسواری
کرایهدرصندلیجلویکنفرودرصندلیعقبفقط2نفرمسافر
سوارمیکنندکهباظرفیتسهسرنشینطیمسیرکنند.ویبا
بیاناینمطلبکهدرحالحاضرتعداد۱۱۰شرکتوموسسه
حملنقلمسافربریجادهایدراستانکرمانفعالیتمیکند
گفت:ازاینتعداد۸5شرکتوموسسهاتوبوسیوتعداد35
شرکتحملونقلسواریکارجابجاییمسافرانایناستانرا
انجاممیدهند.رییسادارهحملونقلمسافرادارهکلراهداری
وحملونقلجادهایاستانکرمانبابیاناینکهسامانهپیامکی
۱۰۰۰۰34۱برایثبتشکایاتمردمفراهمشدهاستافزود:
اینسامانهبهصورتروزانهپایشوپیامکهایمردمیمورد

بررسیقرارمیگیرند.

رییسادارهمشاورهتربیتیوتحصیلیادارهکل
آموزشوپرورشاستانکرمانگفت:دانش
آموزانپایهنهممیتوانندروندهدایتتحصیلی
خودرادرشبکهشاددنبالکنند.سیدمنصورمرتضویبااعالم
اینخبرخاطرنشانکرد:هدایتتحصیلیبهمعنایراهنمایی
ومشخصکردنیکمسیربرایادامهتحصیلدررشتههای
مختلفمیباشدکهبراساسآندانشآموزانمیتوانند
بصورتآگاهانهشاخهورشتهتحصیلیخودراانتخابکنند.
ویافزود:باتوجهبهرشدجمعیتوافزایشتمایلافرادبه
تحصیلدرسطوحمختلفوتراکموتنوعواحدهایدرسی
وضرورتانتخابمناسبمشاغلوحرفههاوعواملبسیار
زیادبحثهدایتتحصیلیپایهنهمازاهمیتباالبرخوردار
است.مرتضویبابیاناینکهتنوعوگسترشروزافزونرشته
هایتحصیلیوشغلی،ضرورتراهنماییومشاورهشغلیو
تحصیلیرابیشازپیشایجابنمودهاستبیانکرد:ایننیاز
دردورهمتوسطهاولکهاساسآنبرپایههدایتتحصیلی
وشغلیقرارگرفتهاستبیشترازسایردورههاحائزاهمیت
استزیرادانشآموزانباورودبهدورهمتوسطهدوموانتخاب
رشتهتحصیلیتاحدودیمسیرآیندهتحصیلیوشغلیخود
راروشنکردهوتغییردراینمسیراگرچهغیرممکننیست
بلکهبسیارمشکلخواهدبود.رییسادارهمشاورهتربیتیو
تحصیلیاعالمکرد:دانشآموزانمیتوانندازازسهدرگاه
الکترونیکیسامانههمگام،سایتهدایتتحصیلیبهنشانی
اینترنتی http://ht.medu.ir وشبکهشادروندهدایت

خودرادنبالکنند.

شهرداررمشکشهرســتانقلعهگنجگفت:ســامانهبارشی
موسمیمونسونکهدرسیســتانوبلوچستاناتفاقافتادبود
شهررمشکرافراگرفتوموجبخسارتشد.پردلرئیسی،
شهرداررمشکدربخشچاهدادخداشهرستانقلعهگنجدر
گفتوگوباخبرنگارگروهاستانهایباشگاهخبرنگارانجوان

ازکرمان،گفت:بارش39میلیمتریبارانتابستانیدرشــهررمشکموجبخوشحالی
مردماینمنطقهشدهاست.شهرداررمشکبیانکرد:اینبارندگیکههمراهبارعدوبرق
بودموجبخسارتبهجادهتکلتلویزیونیوبخشکشاورزیاینشهرشد.رئیسیگفت:
اینمنطقهمانندمناطقیازسیستانوبلوچستانتحتتاثیرسامانهموسمیمونسونقرار
گرفتهاســت.طبقگزارشهواشناسیاینســامانهتاثیراتناپایداریجویبرکشورهای

عمانواماراتنیزداشتهاست.

بارش باران تابستانی در رمشک
 موجب خسارت شد

معاونبازرگانیسازمانصنعت،معدنوتجارتجنوبکرمانازتوزیعدوقلمکاالیاساسی
شکرومرغمنجمدطرحتنظیمبازاردرجنوبکرمانخبرداد.بهگزارشسازمانصمتجنوب
کرمانگفت:جهتتعدیلقیمتکاالهاخصوصاًکاالهایاساسیموردنیازمردمودسترسی
همهمردمبهکاالهایباقیمتکمتردرتمامیشهرستانهایجنوبکرمان،سهمیهشهرستان
هایمنطقهبرایتوزیعشکرومرغمنجمدتوسطاینسازمانتأییدشد.محسنمشایخیافزود:
سهمیهشکرتاییدشدهجنوبکرمانماهانه356تنشکرمصرفخانوارمیباشدکهازدیروز
جذبآنتوسطعاملینفروششروعوتوزیعآننیزپسازجذب،درهمینهفتهآغازخواهد
شد.ویگفت:اینمیزانسهمیههرماهوتاپایانتابستانقابلجذبتوسطعاملینفروشمی
باشد.معاونبازرگانیسازمانهمچنینتصریحکرد:سهمیهمرغمنجمدنیز25۰تنبرایکل
جنوبدرنظرگرفتهشــدهکهطیدومرحلهتوزیعخواهدشد.ویتاکیدکرد:توزیعهرکیلو
مرغمنجمددولتیباقیمت۱35۰۰۰ریالازدیروزودرتمامیشهرستانهاآغازشدهاست.

توزیع شکر و مرغ منجمد طرح تنظیم بازار 
در جنوب کرمان

فرماندهانتظاميعنبرآبادگفت:فردیکهپسازتیراندازی
منجربهوقوعقتلدریکمجلسعروسیبهمدتیکماه
فراریبوددرعملیاتپلیسآگاهیدستگیرشد.سرهنگ
محمودبیدشکیبیانکرد:طیخردادماهسالجاریدرپي
تماسبامرکزفوریتهايپلیسي۱۱۰مبنيبروقوعیکفقره

تیراندازیمنجربهقتلیکمردحدودا25سالهدریکمراسمعروسیدریکیازروستاهای
شهرستان،بالفاصلهمامورانپلیسآگاهیدرمحلحاضرشدند.ویافزود:مامورانپلیس
آگاهیباانجاماقداماتاطالعاتیوسرنخهایبجاماندهدرصحنهقتل6نفرمظنونبهقتل
راشناساییکردهودستگیریآنانرادردستورکارقراردادندکهدرادامهپسازگذشت
یکماهاین6نفردستگیرودرروندانجامتحقیقاتپلیسیمشخصشدتیراندازیتوسط

یکیازآنانصورتگرفتهاست.

دستگیری عامل تیراندازی در مجلس 
عروسی ای در عنبرآباد

استفاده از ماسک و دستکش در 
ناوگان مسافربری کرمان اجباری شد

دنبال کردن هدایت تحصیلی 
دانش آموزان پایه نهم 

در شبکه شاد

راهداری

آموزش و 
پرورش

خبرخبرخبر

رییسمرکزفوریتهایپزشـکیدانشگاه
علومپزشـکیجیرفـتگفـت:درتصادف
رانندگـیصبـحامـروزمحـورکهنـوجبـه
بندرعبـاس4نفـرکشـتهو3نفـرمصدوم
شـدند.بهگـزارشخبرنـگارگـروهاسـتان
هایباشـگاهخبرنـگارانجـوانازکرمان،
کشـتهومجروحابراهیممحمـدی،رییس
مرکـزفوریتهایپزشـکیدانشـگاهعلوم
پزشـکیجیرفـتگفـت:۱4تیـردرپـی
تمـاسبـاسـامانهاورژانـس۱۱5مبنـی
بـرتصـادفرخبـهرخسـواریپـژو4۰5
بـاکامیونـتایسـوزودرمحـورکهنـوجبه
بندرعباسمحدودهایسـتبازرسـینودژ،
آمبوالنسهـایپایـگاهنـودژومنوجانبه
محلحادثـهاعـزامشـدند.اوافـزود:اولین
تیـمامـدادیاورژانـسدرکمتریـنزمان
ممکـندرمحـلحادثـهحاضـرشـدند.
محمـدیتصریـحکـرد:متاسـفانهدراین
حادثـههر4سرنشـینخـودرویسـواری
پژو4۰5بهعلتشـدتحادثـهوجراحات
واردهدردمجانباختنـدو3مجروحدیگر
اینحادثهکـهدرکامیونتایسـوزوبودند؛
پسازدریافتخدماتاولیـهدرمانیبرای
ادامـهدرمانبـهبیمارسـتانامامحسـین
)ع(منوجـانمنتقـلشـدند.اوافـزود:بـا
توجهبـهعـرضکـمودوطرفهبـودناین
محـدوده،راننـدگانبایـدبـادقتبیشـتر
واحتـرامبـهقوانیـنراهنمایـیرانندگـی
بـاسـرعتمطمئنـهرانندگـیکننـدتـا
شـاهداینگونهحـوادثدلخراشنباشـیم.
رییسمرکزفوریتهایپزشـکیدانشگاه
علـومپزشـکیجیرفـتبـهمـردمتوصیه
کـرد:درهنـگاموقـوعحادثـهبـاحفـظ
خونسـردیباشـماره۱۱5تمـاسبگیرند
وضمنهمـکاریوتوجـهبـهتوصیههای
کارشناسـانمرکـزارتباطـاتاورژانس،در
صورتـیکـهخطـریمصدومـانراتهدید
نمیکنـدازجابجایـیوانتقـالمصدومان
جـداخـودداریوتـارسـیدننیروهـای
امـدادیترافیـکمسـیرراکنتـرلکننـد
تـاخودروهـایامدادیسـریعتربـهمحل

حادثهبرسـند.

بیش از ۴ کیلومتر از 
جاده بلوک فاریاب 

آماده بهره برداری شد
ره دا ا رئیــس رئیســی مجتبــی
ــایادارهکلراهداری ــداریراهه نگه
وحمــلونقــلجــادهایجنــوب
ــراز ــمکیلومت ــت:4ونی ــانگف کرم
طــرحتعریــضجــادهبلــوک-فاریاب
بــااتمــامکارآســفالتبــزودیدر
اختیــارمــردمقــرارگرفتــهوزیــر
ــزارش ــهگ ــیرود.ب ــکم ــارترافی ب
خبرنــگارخبرگــزاریشبســتاناز
کرمــانجنــوب،»مجتبــیرئیســی«،
گفــت:4ونیــمکیلومتــرازطــرح
ــا ــابب ــوک-فاری ــادهبل ــضج تعری
اتمــامکارآســفالتبــزودیدراختیــار
مــردمقــرارگرفتــهوزیــربــارترافیک
مــیرود.رئیــسادارهنگهــداری
راههــایادارهکلراهــداریوحمــلو
نقــلجــادهایجنــوبکرمــانافــزود:
ــن ــضای ــراردادتعری ــرق از۷کیلومت
محــور4ونیــمکیلومتــرکارتعریــض
ــارد ــب3۰میلی ــاریقری ــااعتب آنب
ــا ــتوب ــیدهاس ــامرس ــهاتم ــالب ری
آســفالتقســمتهــایتعریضشــده
ــارترافیکــیقــرار ایــنقســمتزیــرب
ــابیــانایــنمطلــبکــه گرفــت.ویب
ــاب ــوک-فاری ــت-بل ــورجیرف مح
ــت ــردداس ــرت ــیرهایپ ــیازمس یک
کــهبــهعنــوانیــکراهفرعــی
قابلیــتاســتفادهراداشــتهاســت
امــادرحــالحاضــرازایــنمحــوربــه
ــتفاده ــیاس ــوراصل ــکمح ــوانی عن
ــرد: ــیشود.رئیســیخاطرنشــانک م
ــنمحــور ــیای ــاهــدفســامانده ب
کــه۱۱۰کیلومتــرطــولداردو
ــهراه ــورب ــخصاتمح ــاندنمش رس
اصلــیکارتعریــضایــنمحــوردر
دســتاجــرااســتوتاکنــون۱۰
کیلومتــرازایــنمحــورتعریــض
شــدهاســت.رئیسادارهنگهــداری
راههــایادارهکلراهــداریوحمــلو
ــراز ــاناب نقــلجــادهایجنــوبکرم
کــرد:آبنمــایبزرگــینیــزدرمحــور
جیرفــت-بلــوکمعــرفبــهآبنمــای
ــان ــهدرزم ــودداردک ــهوج باغبابوئی
بــارشهــایســیلآســاموجــبقطع
تــردددرایــنمحــورمــیشــدکــهبــا
طراحــیواجــراییــکپــل9دهانــه
بــهزودیایــنآبنمــاتبدیــلبــهپــل

ــود. ــیش م

مسـیرمعیشـتتعدادقابلتوجهیاز
اهالـیجنـوباسـتانکرمـانازراهگزارش

کشـاورزیمیگـذرد،کشـاورزکـه
باشـییعنیزندگیاترابـرانواعمخاطـراتقابل
پیشبینـیوغیرقابـلپیشبینـیگـرهزدی،
مخاطراتـیکهگاهـیآنچنـاندامنـترامیگیرد
کهبهسـختیمـیتوانیدوبـارهدرآنمسـیرقدم
بـرداری،امـاانـگارکشـاورزبـاصبـوریهمـزاد
هسـتند،گاهـیآنقدرایـنضـرروزیانهاچشـم
گیرمـیشـودکهکاسـهصبـرهمـانکشـاورزپر
تحمـلرانیـزلبریـزمـیکنـدوآنقـدرطاقتشرا
طـاقمـیکنـدکـهحتـیراضـیمـیشـود
محصولشراکـفخیابانبریزد،همـاناتفاقیکه
برایگوجـه،خیاروپیـازافتاد،کشـاورزانیبودند
کهدرجریـانایننوسـانهایبازارونبـودخریدار
ضررهایبعضاجبـرانناپذیریرامتحملشـدند،
جهـادکشـاورزییکـیازنهادهـایمتولـی
کشـاورزیبـهدنبالایجـادسـازوکارهاییاسـت
کهضـرروزیاناحتمالـیکشـاورزانجنوبیرابه
حداقلبرسـاند.برایدانسـتنجزییـاتاینطرح
هـابـادکتـربرخـوریمدیـرکلجهادکشـاورزی
جنوباسـتانبهگفتگونشسـتیم.یکـیازطرحها

»کشاورزیقراردادی«است.
  »کشاورزی قراردادی« جلوگیری

 از تولید سرگردان
برخـوریدرایـنبـارهگفـت:درایـنطـرحبحث
بـرسـرایـنموضـوعاسـتکـهمـامحصولـیرا
بـرمبنـایقـراردادمشـخصتولیـدکنیـم،مثـال
وزارتخانـهبـهمـابگویـد،شـمابایـد2۰۰هزار
تنسـیبزمینـیتولیـدکنیدمابررسـیکـردهو
هزینـهتولیـدرابـرآوردمیکنیم،سـودکشـاورز
راهـمدرنظرمـیگیریـموبعدقیمتتمامشـده
رااعـالموتوافقمـیکنیمومثـالبهرقـم4هزار
تومـانبـهتوافـقمـیرسـیم،ازطرفـیهممـابا
کشـاورزباهمینمبلـغقـراردادمیبندیـموبهاو
اعـالممیکنیـمکهاگـربهمیزانمشـخصشـده
سـیبزمینیتولیدکندوبـههمانمیـزاندولت
یابخـشخصوصیمتعهداسـتکـهمحصولشرا

بخـرد.برخورییـادآورشـد:براسـاسایـنطرح
کشـاورزیکهخارجازقراردادتولیـدکند،خودش
بایدبـازارفروشـشراپیداکنـد.مدیـرکلجهاد
کشـاورزیجنـوبگفـت:برنامـهایـناسـتکـه
کشـاورزیکهتولیـدمیکنـدبدانـداگرهراتفاقی
بیفتـدمحصولـشبـهقیمـتمعلومـیفروختـه
میشـود.درادامهبرخورییادآورشـد:قراراسـت
درایـنهفتـهکارشناسـانوزارتخانـهبـهجنـوب
بیاینـدورویقیمتهـابهتوافـقبرسـیموهفته
بعدهممعـاونوزیربهجنـوبمیآیـد،همچنین
قـراراسـتکـهاسـتانداریهـمبـهموضـوعورود
پیـداکنـد،زیـرااینطـرحیکسـریضمانـتها
میخواهدکـهاسـتانداربایـدضمانتهـاراانجام
دهدکـهحـاالاگـرقیمـتیـکمحصولـیخیلی
بـاالرفـتچـهطـورمـیتوانیـمکنترلـشکنیم.
بـهگفتـهمدیـرکلجهـادکشـاورزیجنـوببـا
اجـرایاینطـرحدرکشـاورزی،تولیدسـرگردان
نخواهیـمداشـتوتولیـدبـراسـاسقـراردادوبـا
برنامهقبلـیانجاممیشـود.ویافـزود:اینطرح
قـراراسـتبـرایاولیـنبـاردرتاریـخکشـاورزی
کشـوردرجنوباسـتاناجراییشـودودروزارت
خانههـمطـرحپذیرفتـهشـدهواکنـونمقدمات
کارراانجاممـیدهیمکـهاجراییشـود.برخوری
گفت:البتـهمـابحـثکشـاورزیقـراردادیرادر
بسـیاریازمحصـوالتکشـاورزیدرسـالهـای
گذشـتهداشـتیممثالبـرایفلفـلبادمجـانویا
درکاالهـایاساسـیمثـلگنـدموکلزابـهنوعی
کشـاورزیقـراردادیداریمامـااکنـوناینطرح
درمـوردمحصـوالتجالیـزیومحصوالتـیکـه
کنتـرلکشـتنـدارد،اسـتکـهبـرایاولیـنبار
درجنـوباسـتانکرمـانانجـاممیشـود.وی
گفت:مابـهدنبالاینهسـتیمکـهموافقتکامل
وزارتخانهرابرای»کشـاورزیقـراردادی«بگیریم
وکشـتامسـالمانرابـراینمبنـاانجـامدهیم.

 منطقه آزاد کشاورزی و فروش  مستقیم 
محصوالت

منطقـهآزادکشـاورزیطـرحدیگریاسـتکهاز
سـویجهـادکشـاورزیجنـوببـهوزارتجهـاد
ارائهشدهاسـت،مدیرکلجهادکشـاورزیجنوب
درایـنمـوردگفـت:درایـنطـرحشـرکتهای
خارجـیمـیتواننـددرمنطقـهمـادفتـرداشـته

باشـندونهادهاراتولیـدوتوزیعکنندومسـتقیم
محصـوالتمـارابخرنـدوازطرفـیمحصـوالت
کشـاورزیجنـوبهـمازقوانیـنجـاریکشـور
درمـوردصـادراتووارداتوتعرفـههامسـتثنی
شـودومسـتقیمواردمعاملهبـاکشـورهایدیگر
شـویم.برخورییادآورشـد،کـهاکنونبـرایاین
طـرحموافقتهـایاولیـهگرفتهشـدهاسـت،در
شـورایتوسـعهاقتصـادمصـوبشـدکهامسـال
اعتبـاربـرایمطالعـهایـنطـرحاختصـاصداده
شـدهومشـاوربیایـدوبررسـیکندومصوبشـد
کـهریـزبرنامههـایآنمشـخصشـود.برخوری
معتقداسـتکهمنطقهآزادکشـاورزیمـیتواند
عمدهمشـکالتکشـاورزانجنوبـیرامرتفعکند.
ویادامـهداد:اگـرایـنمنطقـهراهبیفتـدمـامی
توانیـمبهصـورت»کشـاورزیقـراردادی«همبه
راحتیباکشـورهایدیگرکارکنیـم،منطقهآزاد
کشـاورزیپیشـنهادابتکاریمادرجنوبکرمان
اسـتواگراجراییشـودبـرایاولینباردرکشـور

رخدادهاسـت.
» بیمه درآمد« تضمین کننده سود کشاورز

طرحدیگـریکهمـدنظـرجهادکشـاورزیاسـت

طـرح»بیمهدرآمد«اسـت،برخـوریدرمـورداین
طرحگفـت:کشـاورزیسـودوزیانهـایمتفاوتی
دارنـدکـهبـراسـاسشـرایطمتغیراسـتبـهطور
مثـالیـککشـاورزممکـناسـتیـکسـال5
میلیاردتومانسـودکندودرسـالدیگر2میلیارد
تومـانضررکندبـههمیندلیـلمابـهوزارتخانه
پیشـنهاددادیمکهیـکصندوقـیایجادشـودکه
بخشیازآنازحمایتدولتیباشـدووسازوکاربه
اینشـکلباشـدکهکشـاورزاعـالمکندکـهمثال
درمحصولـیبـهطـورمعمـول،5میلیـاردتومـان
سـوددارد،بعـد2۰۰میلیـونتومانبدهدوسـود
5میلیـاردیخـودرابیمـهکندایـننـوعبیمهدر
دنیاودرهمهشـغلهـاوجـودداردکهبـاپرداخت
حـقبیمـهریسـکرامرتفـعمـیکننـد.ویادامه
داد:بخـشعمدهسـرمایهایـنصندوقکشـاورزی
بایدتوسـطدولـتوبخشـیازآنازمجـرای،حق
بیمههایپرداختشـدهیافـرادتامینشـودالبته
ایـنطـرحاولویـتسـومجهـادکشـاورزیجنوب
اسـت،مـاسـهطـرحپیشـنهادکردیـم»منطقـه
آزادکشـاورزی«،»کشـاورزیقـراردادی«و»بیمه

درآمـد«کـهپیگیرهرسـههسـتیم.

»کشاورزی قراردادی« امیدی برای نجات کشاورزی
بهگفتهبرخوریمدیرکلجهادکشاورزیجنوب،برایاولینباردرکشور»کشاورزیقراردادی«برایمحصوالتجالیزی،درجنوباستاناجراییمیشود

  نجمه سعیدی
دبیرتحریریه

ایرنـا-فرمانـدارجیرفـتاز
تغییـرسـاعتکاریاداراتگزارش

ایـنشهرسـتانخبـردادو
گفـت:سـاعتکاریاداراتازامروز)شـنبه
۱4تیرمـاه(بـهعلـتافزایـشدمـا،یـک
سـاعتزودتـرآغـازمیشـود.ابوذرعطاپور
وزیـریروزشـنبهدرگفتوگوبـاخبرنگار
ایرنـااینتغییـرسـاعترابهدلیـلافزایش
بیـشاز45درجهدماعنـوانکـردوافزود:
اینبخشـنامه،مصوبههیاتوزیراناسـت.
ویتصریحکرد:باتوجهبهمصوبهسـومین
جلسـهشـورایبرنامهریزیوتوسعهاستان
کرمان،بـهمنظـورمدیریتبهینـهمصرف
ادارات تمامـی کاری سـاعت انـرژی
شهرسـتانهایجیرفت،کهنوج،منوجان،
عنبرآبـاد،قلعهگنـجورودبـارجنـوبیک
سـاعتزودتـرشـروعویـکسـاعتزودتر

خاتمهمییابد.
فرمانـدارجیرفتادامـهداد:اینبخشـنامه
شـاملمراکزبهداشـتیودرمانی،اورژانس،
دانشـگاهها،بانکهـاوبیمههـانمیشـود.

ویتغییرسـاعاتاداریراتا۱5شهریورماه
جـاریاعـالمکـردوگفـت:سـاعاتکاری
هیچتغییرینکردهورعایت44سـاعتکار

هفتگیدر6روزکاریالزامیاسـت.
ویادامهداد:سـاعتبازگشـاییادارات6و
۱5دقیقهوپایـانوقتاداریسـاعت۱3و

۱5اسـت.
عطاپوربهبازرسـیمداومومستمرازادارات
بـرایرعایـتسـاعتاداریاشـارهکـردو
گفت:درصـورتمشـاهدههرگونهتخلفی

درایـنزمینـهبـاادارهمربوطـهبرخـورد
قانونـیمیشـود.

تعطیلی یک هفته ای اصناف غیرضرور 
در جیرفت

رییسشـورایتامیـنجیرفتبااشـارهبه
افزایـشتعـدادمبتالیـانبـهکرونـادراین
شهرسـتانازتعطیلیاصنـافغیرضروربه

مدتیـکهفتهخبـرداد.
عطاپوروزیریاینتصمیمرامصوبهسـتاد
مقابلـهبـاکرونـایجنـوبکرمـانعنـوان
کردوگفـت:اینتصمیـمبـرایجلوگیری
ازانتشـاربیشـترویروسکرونااتخاذشـده

اسـت.
فرمانـدارجیرفـتازبازاریـانتقاضـاکـرد
بـرایحفـظسـالمتخـودوشـهروندان

همـکاریالزمراداشـتهباشـند.
»ویروسکرونا«،موسـومبـه»کووید۱9«

اواسـطماهدسامبرسـالگذشـته)24آذر
9۸(درشـهر»ووهان«واقـعدرمرکزچین
گزارششـد؛ابتـداازاینبیمـاریبهعنوان
ذاتالریـهنـامبردهمیشـد،اماکمیسـیون
ملیبهداشـتچیـندر3۰دسـامبرسـال
2۰۱9)9دی9۸(بهصورترسـمیشیوع

ایـنویـروسرادرچیناعـالمکرد.
تاکنـون235هـزارو429نفردرکشـوربه
طورقطعـیبـهویـروسکرونامبتالشـده
وبافـوت۱54نفردر24سـاعتگذشـته،
تعدادجانباختـگانکرونادرکشـوربه۱۱

هـزارو26۰نفررسـید.
شهرسـتانجیرفـتبـا3۱6هـزارنفـر
جمعیتازپنجبخشمرکزی،اسـماعیلی،
سـاردوئیه،جبالبـارزواسـفندقهتشـکیل
شـدهودرفاصلـه23۰کیلومتـریجنوب

کرمـانواقـعاسـت.

ــد ــانازرش ــتانکرم ــیاس ــدهانتظام فرمان
۱۰5درصــدیکشــفیاتکاالیقاچــاقدر
ــال ــهنخســتس ــهماه ــاندرس ــتانکرم اس

ــرداد. ــاریخب ج
ــان، ــنیمازکرم ــزاریتس ــزارشخبرگ ــهگ ب
ــروزدر ــحام ــریصب ــاناظ ــردارعبدالرض س
ــاقکاالوارز ــیونقاچ ــایکمیس ــداراعض دی
اســتانکرمــانبــانماینــدهولیفقیــهدر
ــبت ــهمناس ــانب ــهکرم ــامجمع ــتانوام اس
هفتــهمبــارزهبــاقاچــاقکاالبــاتبریــک
میــالدامــامرضــا)ع(اظهــارداشــت:بــه
ــام ــهن ــالب ــواامس ــیکلق ــودهفرمانده فرم
ــث ــدهودربح ــذاریش ــدنامگ ــشتولی جه
مبــارزهبــاقاچــاقکاالحجــتبــرهمــه

ــت. ــاماس تم
ویبــابیــاناینکــهناجــااولویتهــایســاالنه
خــودراابــالغمیکنــدکــهامســالبــهتاســی
ازفرمایــشحضــرتآقــابعــدازانتخــاب
شــعارســالایــناولویتهــادرراســتای
ــتان ــت:اس ــاقکاالاســتگف ــاقاچ ــارزهب مب
کرمــانبــهلحــاظموقعیــتجغرافیایــیانــواع

قاچــاقکاالرادارد.
ــهاشــاره ــانب ــدهانتظامــیاســتانکرم فرمان
ــا ــانب ــتانکرم ــرزیاس ــمم ــهه ــهاینک ب
اســتانسیســتانوبلوچســتانایــناســتانرا
بــهمکانــیبــرایترانزیــتقاچــاقکاالتبدیل

ــانورود ــتانکرم ــزود:دراس ــتاف ــردهاس ک
ــت ــازاس ــمونی ــاقکاالراداری ــروجقاچ وخ
ــه دربرخــیمواقــعازخــروجکاالیداخلــیب

ــم. ــریکنی ــزجلوگی ــارجکشــورنی خ
ــهرا ــایظالمان ــهتحریمه ــرازاینک ــااب ویب
میشــودبــهفرصــتتبدیــلکــردونیــاز
بــههمافزایــیوهمــکاریداردگفــت:در
ســالجــاریافزایــشارزشریالــیکشــفیات
ــان ــتانکرم ــددراس ــاقکاال۱۰6درص قاچ
رشــدداشــتهوبــه6۰میلیــاردتومــاندرســه

ــت. ــیدهاس ــالرس ــدایس ــهابت ماه
ســردارناظــریبــاتاکیــدبــراینکــهبــر
ــهم ــهس ــتک ــباس ــتگاههاواج ــهدس هم
ــا ــاقکاالایف ــاقاچ ــارزهب ــرمب ــودرادرام خ
ــداریهاو ــا،بخش ــزود:فرمانداریه ــداف کنن

ردههــایمختلــفنیــازاســتدرایــنامــربــا
ــند. ــتهباش ــکاریداش ــاهم م

ویبــااشــارهبــهاینکــهاولویــتناجــامبــارزه
ــاف ــهاســتواصن ــایســازمانیافت ــابانده ب
ــت: ــدگف ــنحــوزهدارن نقــشمحــوریدرای
ــدنونفروختــنکاالیخارجــیتوســط نخری
اصنــافبســیارتاثیرگــذاراســتوامیدواریــم
ــا ــارزهب ــرمب ــتردرام ــازیبیش ــافرهنگس ب

ــم. ــلکنی ــرعم ــاقکاالموفقت قاچ
ــان ــابی ــانب ــتانکرم ــیاس ــدهانتظام فرمان
ــش ــاریافزای ــالج ــهس ــهماه ــهدرس اینک
ریالــیکشــفیاتکاالیقاچــاقدراســتان
کرمــان۱۰5درصــدرشــدداشــتهاســت
ــده ــفش ــایکش ــیکااله ــزود:ارزشریال اف
ــت. ــودهاس ــالب ــاردری ــشاز6۰2میلی بی

فرمانده انتظامی استان کرمان: 

کشفیات کاالی قاچاق در استان 1۰5 درصد  رشد داشت

فرماندار جیرفت: 

ساعت کاری ادارات شهرستان جیرفت تغییر کرد

دکترمسعودمردانی،فوقتخصصعفونیوعضوکمیتهکشوریکرونا
گفت:برایآگاهیازدرصدابتالیافرادیکمنطقهبهکرونا،ازتست
سرولوژیاستفادهمیشودکهدرهمینراستادرایراننیزاینتستبه
صورترندومانجامشدهومتوجهشدیمکهتااالن۱۸میلیونایرانی
یعنیحدود2۰درصدجمعیتکشوربهاینبیماریمبتالشدهاند.به
گزارشفردایکرمانبهنقلازایسناسراسری،مردانیبااشارهبهانواع
تستهایاستانداردتشخیصکووید۱9،اظهارکرد:»دراینرابطه2
دستهآزمایشعمدهوجوددارد؛آزمایشاولآزمایشمولکولیاست
کهنمونهآنمعموالازمخاطحلقیامخاطبینیگرفتهمیشودوبسته
بهاینکهازکدامنقطهگرفتهشوددرصددرستیوصحتآنمتفاوت
است.اگرازبینیوحلقگرفتهشودتا64درصدتاییدشدهولیاگر
تنهاازحلقویاتنهاازبینیگرفتهشودبین3۰تا34درصدتاییدشده
است.اگربرایتشخیصبیماریازروشبرونکوسکوپیاستفادهشود
میزانقطعیتآنبین۸۰تا9۰درصدخواهدبود«.ویتستسرولوژی
ـ۱9ذکر یاتستآنتیبادیرادومینتستدررابطهباتشخیصکووید
کردوافزود:»بااستقرارویروسدربدن،پروسهتولیدآنتیبادیآغاز
میشودوباالرفتنمیزانآنتیبادیIgGنشاندهندهافزایشایمنی
بدننسبتبهآناست،ولیهنوزبهصورتقطعیمشخصنیستکه
باافزایشآنتیبادیIgG،اینایمنیتاچهزمانیخواهدبود«ویبا
بیاناینکهتستهایسرولوژیروشخوبیبرایمشخصشدنابتالیا
عدمابتالمحسوبنمیشود،ادامهداد:»تستهایسرولوژیتنهابرای
مقاصداپیدمیولوژیکبیماریکرونااستفادهمیشوندوبرایتشخیص
بیماریموثرنخواهدبود«ویبااشارهبهاهدافاپیدمیولوژیک
تستهایسرولوژیگفت:»برایآگاهیازدرصدابتالیافرادیک
منطقهبهکرونا،ازاینتستاستفادهمیشودکهدرهمینراستادر
ایراننیزاینتستبهصورترندومانجامشدهومتوجهشدیمکهتا
االن۱۸میلیونایرانییعنیحدود2۰درصدجمعیتکشوربهاین
بیماریمبتالشدهاند«اینفوقتخصصعفونیبابیاناینکهتستهای
سرولوژیبرایتشخیصبیماریاستانداردنیست،افزود:»مشکلاین
تستهاایناستکهاگرIgGفردمثبتشود،دچارتصورکاذبایمنی
دربرابربیماریمیشودوپسازآنبدونرعایتاصولبهداشتیویا
پوشیدنماسکورعایتفاصلهگذاریاجتماعیبهمسافرترفتهویا

دراجتماعاتشرکتمیکندکهاقدامدرستینیست«

بنابرگزارشدانشگاهعلومپزشکیکرماندر24ساعتگذشته،در
سراسراستانتعدادمواردبستریشدهبهدلیلابتالبهکرونابه36نفر
رسیدکهبهتفکیک،34نفردرحوزهدانشگاهعلومپزشکیکرمانو2
نفردرحوزهدانشگاهعلومپزشکیرفسنجان،حضوردارندوهمچنین
در24ساعتگذشته5فوتشدهبهدلیلکرونادراستانگزارششده
که3نفرازاینتعداددرشهرستانهایتحتپوششدانشگاهعلوم
پزشکیکرمانویکنفردرحوزهدانشکدهعلومپزشکیرفسنجانو

یکنفردرحوزهدانشگاهعلومپزشکیجیرفتفوتشدهاند.
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تاکنون ۱۸ میلیون ایرانی 
کرونا گرفته اند

افزایش شمار قربانیان کرونا در استان

۴ کشته در تصادف خونین 
محور کهنوج به بندرعباس

»بیمه درآمد« راهی برای تضمین سود کشاورز جنوبی

حسین میرزایی سخنگوی ستاد تســهیالت حمایتی کرونا در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد زمان 
کسر اقساط وام کرونا، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، از یارانه این ماه )تیر(، اقساط 

تسهیالت یک میلیون تومانی از حساب یارانه بگیران مشمول کسر خواهد شد.
وی افزود: مقرر شده هر ماه مبلغ 3۵ هزار و ۱۰۰ تومان از سرجمع یارانه هر خانوار کسر شود و مدت زمان 
بازپرداخت این تسهیالت نیز 3۰ ماه در نظر گرفته شده اســت. البته برای جزئیات بیشتر در مورد کسر 

اقساط باید بانک ها پاسخگو باشند.
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک 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 نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر 
موضـوع  دوم  هیـات   23/2/99  –  139960319008000292 شـماره  رای 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای مصطفـی پورسـلطانی زرنـدی فرزنـد 
محمدرضـا بـه شـماره شناسـنامه 3080068531 صـادره از زرنـد در یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 254/92 مترمربـع از پـاک 2390 اصلـی واقـع 
در زرنـد خیابـان قـره نـی حد فاصـل کوچـه 28 و 30 خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای ابوجعفـر ایرانمنـش محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 

م/الـف 49
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/1

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/15
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بـا توجـه بـا اینکـه ششـدانگ پاک هـای ذیل به اسـتناد ارای هیـات حل اختـاف ثبت شهرسـتان زرند 
در مالکیـت افـراد ذیـل قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهی قرار نگرفته اسـت و نیـاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 1399/4/14 مالکیـن بدینوسـیله آگهـی تحدید حـدود آن باسـتناد تبصره 5 قانون مزبور منتشـر و 
عملیـات تحدیـد حـدود از سـاعت 8 صبـح روز سـه شـنبه مورخـه 1399/5/7 در محل شـروع و بعمل خواهـد امد لذا 
بدینوسـیله بـه مالـک یـا مالکیـن امـاک مجـاور رقبه مذکـور اخطـار می گـردد در موعـد مقـرر در این آگهـی در محل 
وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالـک انجـام و چنانچه کس 
یـا کسـانی بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـند طبق مـاده 20 قانون ثبـت حداکثر ظـرف مدت 30 
روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبا به این اداره تسـلیم تـا به دادگاه صالحه ارسـال گردد 
ضمنـا معتـرض بایسـتی بـه اسـتناد ماده86 اییـن نامه ثبـت حداکثر ظرف مـدت یکماه پس از تسـلیم اعتـراض به 
اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهـت طـرح دعـوی به دادگسـتری ارائه نمایند بدیهی اسـت پس از مضی مهلت یاد شـده 

هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
1. پـاک 10 فرعـی از 6152 اصلـی مـورد تقاضـای آقـای عباس میرزایـی قدمگاهی فرزند حبیب هللا ششـدانگ مغازه 

واقـع در اراضـی شـاهرخ آبـاد زرند بخـش 13 کرمان به نشـانی زرند خیابان فلسـطین بمسـاحت 26/42 مترمربع
2. پـاک 8 فرعـی از 7606 اصلـی مـورد تقاضـای خانـم فهیمـه بهاءالدینـی باب تنگلـی فرزند احمد ششـدانگ خانه 
واقـع در اراضـی زرندوئیـه زرنـد بخـش 13 کرمـان بـه نشـانی زرند خیابان شـهید صدوقی کوچه شـماره 5 بمسـاحت 

مترمربع  300
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حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع مـاده 3 و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139960319008000427 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم سـکینه تهامـی پور زرنـدی فرزنـد غامرضا به شـماره 
شناسـنامه 4  در یـک بـاب خانـه به مسـاحت194/05 مترمربـع از پـاک 7561 اصلی واقع 
در زرنـد خیابـان فـردوس کوچـه شـهید یزدانـی 9 خریـداری از مالـک رسـمی خانـم مهناز 
مهرابـی زاده هنرمنـد محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/الف 69
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/15
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/29

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختـاف موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان 
زرنـد تصرفـات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیان 
و امـاک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر به منظـور اطاع عمـوم در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی بمدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خـود را به 

مرجـع قضایی تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقـای بـرات باقـری فرزند علی بشـماره شناسـنامه 5 در یک بـاب خانه به مسـاحت 282/68 
مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 39 فرعـی از 2389 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان 

بهشـتی کوچـه 6 خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمـود کانتری
خانـم رویـا باقـری فرزنـد بـرات بشـماره شناسـنامه 3080060512 صـادره از زرنـد در یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت 312/60مترمربع مفـروز و مجزی شـده از پاک 39 فرعـی از 2389 اصلی 
واقـع در زرنـد بلـوار تختـی کوچـه 20 خریداری از مالک رسـمی آقـای محمود کانتـری خاندانی.

م الف 71
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/29

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 21 فرعـی از 6359 اصلـی واقـع در اراضـی 
شـاهرخ آبـاد زرنـد بخـش 13 کرمان به مسـاحت 565 مترمربع به نشـانی زرند بلوار 
فـردوس مـورد تقاضـای آقـای سـیدفتاح تهامـی پور زرنـدی بشناسـنامه شـماره 292 صـادره از زرند 
فرزنـد سـیداکبر بـه اسـتناد رای شـماره 139960319008000040 _ 1399/1/7هیـات حل اختاف ثبت 
شهرسـتان زرنـد در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفته و آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آیین نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته اسـت و نیاز بـه تحدید 
حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 1399/4/14 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن 
باسـتناد تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حـدود از سـاعت 8 صبح روز چهارشـنبه 
مورخـه 1399/5/8 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد امـد لذا بدینوسـیله به مالک یـا مالکین اماک 
مجـاور رقبـه مذکـور اخطـار مـی گـردد در موعـد مقـرر در این آگهـی در محل وقـوع ملک حاضـر و در 
صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیات تحدیدی با معرفـی مالک انجام و چنانچه کس یا کسـانی 
بـر حـدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند طبق مـاده 20 قانون ثبت حداکثـر ظرف مدت 
30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبا به این اداره تسـلیم تـا به دادگاه 
صالحـه ارسـال گردد ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده86 ایین نامه ثبـت حداکثر ظرف مدت 
یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهـت طـرح دعـوی به دادگسـتری 

ارائـه نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضی مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139960319008000448 هیـات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای 
محمدعلـی اسـمعیلی سـرتختی فرزنـد محمـود بـه شـماره شناسـنامه 437 در یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 277/80مترمربـع از پـاک 6365 اصلـی واقـع در زرند خیابان مطهـری کوچه 17 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجتبـی نظریـان محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/الف 68
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/15

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی-اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960319008000427 هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم سکینه تهامی پور زرندی فرزند غامرضا به 
شماره شناسنامه 4  در یک باب خانه به مساحت 05/194 مترمربع از پاک 7561 اصلی واقع در زرند 
خیابان فردوس کوچه شهید یزدانی 9 خریداری از مالک رسمی خانم مهناز مهرابی زاده هنرمند محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 69
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/29

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا بشرح زیر به 
منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای برات باقری فرزند علی بشماره شناسنامه 5 در یک باب خانه به مساحت 282/68 مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پاک 39 فرعی از 2389 اصلی واقع در زرند خیابان بهشتی کوچه 6 خریداری از 

مالک رسمی آقای محمود کانتری
خانم رویا باقری فرزند برات بشماره شناسنامه 3080060512 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
312/60مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 39 فرعی از 2389 اصلی واقع در زرند بلوار تختی کوچه 

20 خریداری از مالک رسمی آقای محمود کانتری خاندانی.
م الف 71

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/15-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139960319079000138-99/03/25هیات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
تصرفـات  جنـوب  رودبـار  شـهر  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای زرخاتون علیمـرادی فرزند مراد بشـماره 
شناسـنامه  5425 صـادره ازرودبـار جنـوب  دریـک بـاب خانـه به مسـاحت 
422متـر مربـع پـاک 1584فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـاک 188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب –-شـهرک انقاب-
کوچـه 16اولیـن کوچـه سـمت راسـت بخش46کرمـان خریـداری از مالکین 
رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمدمهدی و مهسـا مهیمی وخانم فاطمه بیگ 
مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:900-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/04/01 – تاریـخ انتشـارنوبت 

99/04/15: دوم 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک

آگهی فقدان سند مالکیت
فرزنـد  امیـری  زهراالسـادات  خانـم 
پـاک  ششـدانگ  مالـک  سـیدمحمد 
939 فرعـی از  2431 اصلـی واقـع در 
زرنـد بخـش 13 کرمان که سـند مالکیـت آن در دفتر 
74 صفحـه 565 بـه شـماره ثبـت 9984 و شـماره 
و تسـلیم گردیـده،  چاپـی 330471 ب 90  صـادر 
شـده  تصدیـق  استشـهادیه  بـرگ  دو  ارائـه  ضمـن 
مدعـی اسـت که سـند مالکیت فـوق بعلـت نامعلوم 
مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی 
نمـوده لـذا باسـتناد تبصـره یـک مـاده 120 اصاحی 
آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب یـک نوبـت در تاریخ 
منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر 
مـی باشـد که در ایـن اگهی ذکر نگردیـده و یا مدعی 
وجـود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظرف مدت 
ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبت اسـناد و 
امـاک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتراض خـود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معامله 
تسـلیم نمایـد در غیـر ایـن صـورت پـس از اتمـام 
مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی 

اقـدام خواهـد شـد. م الـف 67
تاریخ انتشار یکشنبه 99/4/15

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر 
رای شـماره 139960319008000464 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
مالکانـه  تصرفـات  زرنـد  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد  در  مسـتقر 
بامعـارض متقاضـی خانـم زهـرا یزدانـی احمدآبـادی فرزنـد غامرضـا 
بـه شـماره شناسـنامه  20 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 445/89  
مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 63 فرعـی از 2431 اصلـی 
واقـع در زرنـد بلـوار تختـی کوچـه 18 خریـداری از مالـک رسـمی خانم 
فاطمـه بهاءالدینـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد 

شـد. م/الـف 66
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/15

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی مزایده 
منقـول  غیـر  مـال  مزایـده  آگهـی 
 9700450 هـای  کاسـه  پرونـده 
بانـک کشـاورزی  لـه   9700451 و 
اتحادیـه شـرکت  علیـه  زرنـد  مرکـزی  شـعبه 
ملـی  شناسـه  بـه  زرنـد  روسـتایی  تعاونـی 
10860503131 )وام گیرنـده( و شـرکت تعاونی 
روسـتایی شهرسـتان زرنـد بـه شناسـه ملـی 

)راهـن(.  10860501655
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه 9700450 و 
9700451 شـش دانـگ پاک ثبتـی 1 فرعی از 
18910- اصلـی واقـع در بخش 13 کرمان- زرند 
- بلـوار تختـی در صفحـه 450 دفتـر امـاک 
جلـد 87 ذیل ثبـت 11902 بنام شـرکت تعاونی 
روسـتایی زرنـد انتقـال و سـند صـادر گردیـده 
 -7448 شـماره  رهنـی  سـند  طبـق  اسـت، 
495/000/000ریـال،  مبلـغ  قبـال  در   76/11/5
دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 11 شـهر زرنـد 
بمدت ده سـال در رهن بانک کشـاورزی شـعبه 
مرکـزی زرنـد قـرار گرفتـه و سـند متمـم رهـن 
شـماره 75404-  84/8/15دفتر اسـناد رسمی 
شـماره 26 زرنـد درقبـال مبلـغ 1/530/000/000 
ریـال بمـدت ده سـال و مـازاد دوم طبـق سـند 
 88/12/26  -91463 شـماره  رهنـی  متمـم 
دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 26 زرنـد درقبـال 

مبلـغ 2/250/000/000ریـال بمـدت ده سـال در 
زرنـد  مرکـزی  بانـک کشـاورزی شـعبه  رهـن 
قـرار گرفتـه اسـت. و محـدود اسـت بـه حدود: 
شـماال، در دو قسـمت اول دیـوار بـه دیـوار بـه 
طـول 9/80 متـر بـه شـماره 1031 فرعـی، دوم، 
دیـوار بـه دیـوار بطـول 40/30 متـر بـه شـماره 
828 فرعـی، شـرقا، درب و دیواریسـت بطـول 
جنوبـا،  خیابـان،  روی  پیـاده  بـه  84/30متـر 
درب و دیواریسـت بطـول30 /50 متـر بـه کوچه 
احداثـی، غربا، درب و دیواریسـت بطول 84/50 
متـر بـه کوچـه بـه مسـاحت 4236 مترمربـع 
بـوده طبـق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
، بدیـن شـرح مـی باشـد: شـش دانـگ عرصه 
و اعیـان مـورد وثیقه شـامل 4 واحد مسـکونی 
مسـتقل از هـم به مسـاحت کل 500 مترمربع و 
سـاختمان اداری در سـه طبقه، شامل زیرزمین 
به مسـاحت حدود 610 مترمربـع، همکف 745 
بالکـن  395مترمربـع،  اول  طبقـه  مترمربـع، 
هـا 25 مترمربـع و جمعـا بـه مسـاحت 1775 
مترمربـع بـوده و ضمنـا دارای 6 امتیـاز گاز، 7 
امتیـاز بـرق تـک فـاز و 1)یـک( امتیـاز بـرق 
سـه فـاز و 5 امتیـاز آب مـی باشـد. سـاختمان 
اداری دارای محوطـه سـازی، کـف موزائیـک و 
گلـکاری باغچـه هـا بـوده و نمـای سـاختمان 

سـفال می باشـد.

مسـاحت  بـه  عرصـه   -1 نتیجـه کارشناسـی: 
موجـود  کاربـری  بـا  مترمربـع   4236
متوسـط  ارزش  بـه  مسـکونی(  )اداری- 
بـه  جمعـا  ریـال،   12/780/000 مترمربـع  هـر 
مـی  ارزیابـی  ریـال   54/136/080/000 مبلـغ 
اداری  الـف ( سـاختمان  اعیـان-  گـردد. 2- 
: شـامل سـاختمانی بـا اسـکلت مرکـب دیـوار 
بـا  بـا سـقف طـاق ضربـی  بنائـی- فلـزی و 
مسـاحت  بـه  سـال،   30 از  بیـش  قدمـت 
هـر  متوسـط  ارزش  بـه  و  مترمربـع   1775
مترمربـع بـه مبلـغ 5/500/000 ریـال جمعـا بـه 
سـاختمان  ریـال. ب(   9/762/500/000 مبلـغ 
سـاختمان  دسـتگاه   4 شـامل  مسـکونی: 
مسـکونی مسـتقل از هـم و به ارزش متوسـط 
هـر مترمربـع 1/500/000 ریـال جمعـا بـه مبلـغ 
ج(  گـردد.  مـی  ارزیابـی  750/000/000ریـال 
امتیـازات  و  حصارکشـی  سـازی،  محوطـه 
مربـوط مذکـور فـوق بـه ارزش کل 800/000/000 
ریـال ارزیابـی مـی گـردد. لـذا ارزش کل ملک 
بـا فـرض بامعارض بودن و بـدون درنظرگیری 
جمعـا  احتمالـی  قانونـی  دیـون  و  تعهـدات 
معادل مبلـغ 65/448/580/000 ریال)شـصت 
و پنـج میلیـاردو چهارصـد و چهـل و هشـت 
میلیـون و پانصد و هشـتاد هـزار ریال(ارزیابی 
و قطعـی گردیـده اسـت. پاک فوق از سـاعت 

9 الی 12 روز دوشـنبه مورخ 99/4/30 در اداره 
ثبـت اسـنادو امـاک شهرسـتان زرنـد واقع در 
بلـوار فـردوس از طریـق مزایده بـه فروش می 
رسـد. مزایده از مبلـغ 65/448/580/000 ریال 
)شـصت و پنـج میلیـارد و چهارصـد و چهـل 
هشـت میلیـون و پانصد و هشـتاد هـزار ریال( 
شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقدا 
فروختـه می شـود. الزم به ذکر اسـت پرداخت 
بدهـی هـای مربـوط بـه آب، بـرق، گاز اعـم از 
حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصرف در 
صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و 
نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عوارض شـهرداری 
و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم 
قطعـی آن معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه 
عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت

 مـازاد ، وجـوه پرداختی بابـت هزینه های فوق 
از محـل مـازاد به برنـده مزایده مسـترد خواهد 
شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول 
مـی گـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل 
رسـمی گـردد، مزایده روز اداری بعـد از تعطیلی 
درهمـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد 
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مسخ/رمانکوتاهیاثرفرانسکافکااستکهاولینباردرسال
۱9۱5منتشرشدهاست.کافکادراینداستانبهطورظریفیبه
تغییررفتارانسانهادرموضعضعفوقدرتمیپردازد.مناین
داستانراچندوقتپیشباترجمهیصادقهدایتخوانندهام

ودرایننوشتارقصددارماندکیدربارهآنبنویسم.
خالصهرمانمسخاثرفرانتسکافکا

داستاندربارهپسریجوانیبهنامگرگور)گرهگوار(استکه
باپدر،مادروخواهرشبهنامگرتزندگیمیکند.باتوجه
بهکهنسالبودنپدر،گرگورنانآورخانوادهاستودریک
تجارتخانهکارمیکندوبرایکارشبایستیدائماباقطاربه

شهرهایمختلفسفرکند.
یکروزصبحکهگرگورازخواببیدارمیشودمتوجهمیشود
کهبهحشرهای)سوسکی(بزرگتبدیلشدهاست؛اوکهباید
صبحزودبرایکارشخودشرابهقطاربرساند،ازپیشامد
بوجودآمدهشوکهشدهوتالشهایشبرایفائقآمدنبه
وضعیتجدیدبیفایدهاست.چونگرگورعادتداشتهاستکه
شبهادراتاقشراقفلکند،برایهمینپدرشازپشتدربه
ویگوشزدمیکندکهدیرششدهاست؛درنهایتگرگورموفق
بهانجامهیچکارینمیشودوساعتیبعد،فردیازتجارتخانه
)محلکاراو(بهدنبالاومیآید.خانوادهکهگمانمیکنند
گرگورمریضشدهاستهمگیبهاتفاقآنمردبهپشتدر
اتاقاومیآیندوازویمیخواهندگهدررابازکند؛گرگورپس
ازتقالیبسیارزیاددررابازمیکندوهمهازدیدناووحشت
میکنند؛مادرازحالمیرود،مردیکهازتجارتخانهآمدهبود
فرارمیکندوپدرباتکاندادنیکعصادرهوااورامثلیک

حیوانبهداخلاتاقشهدایتمیکند.

دو بار زندگی می کنیم
تنهاکسیکهلبخندمومیخواستعکاسبود،

کهاونمپولشوگرفتورفت!

دیالوگ
رخ دیوانه/فیلمیبهکارگردانیابوالحســنداوودی،نویســندگیمحمدرضا
گوهریوتهیهکنندگیبیتامنصوریساختهسال۱393است.اینفیلمبهسبک
اجتماعی-هیجانیدرفضاییماجراجویانهبهزبانفارسی،محصولایراناست.

فیلم
بازی دامه/بررویمقوامربعیبا64خانهمســاویکشیدهمیشود.سپس32
مهرهبادورنگمتفاوتدربیندوشرکتکنندهتقسیممیشودکهسهمهریک

۱6مهرهاست.

بازی های محلی

چهسرنوشتغریبیکهکرمابریشم
تمامعمرمیتنید
وبهفکرپریدنبود

عکس:محمدخضریمقدم
رییس کل دادگستری استان خبر داد

کاهش 17 درصدی ورودی پرونده ها 
به مراجع قضایی استان کرمان

رییـسکلدادگسـتریاسـتانکرمـانبـااشـارهبـهکاهـش۱۷درصـدیورودیبـه
دادگسـتریکلاسـتانکرمانطیسـهمـاهابتدایسـالجـاریدرمقایسـهبـامدت
مشـابهسـالقبل،گفت:انتظـارمـیرودکهبـاکاهـشورودیهابـهدادگسـتریکل
اسـتان،موجودیهـایشـعبکاهـشیابـدتـاچابکـیوروزآمـدیالزمدربدنـهاین
دسـتگاهبـرایتـداومفعالیـتهـایآنایجـادشـود.یداهللموحـددرشـورایمعاونین
دادگسـتریوارتباطویدئوکنفرانسباروسـاودادسـتانهایسراسـراسـتانکرمانبا
اشـارهبهپیشبینیکاهـشورودیپرونـدههـادردورانکرونـابهدلیلتعطیلشـدن
بسـیاریازفعالیتهـادرجامعه،افـزود:دردورانپسـاکرونـااحتمالافزایـشورودی
پروندههابهدسـتگاهقضایـیوجودداردودسـتگاهقضایـیدرفرصتکنونـیوباتوجه
بهافزایشتعـدادقضـاتوکارکنانقضائیاسـتانمیتوانـددرراسـتایتعیینتکلیف
پروندههـایمعوقـهاقـدامکنـد.ویبابیـانایـنمطلبکـهمیانگیـنکاهـشپرونده
هایمعوقهدرسـطحکشـور53درصداسـت،اظهـارکرد:الزماسـتکهدادسـتانهاو
روسـایدادگسـتریهایاسـتاننسـبتبهتعیینتکلیفپروندههـایورودیتاپایان
سـال9۸اقدامکنند.نماینـدهعالیقوهقضایهدراسـتانکرمانخاطرنشـانکـرد:الزم
اسـتکهدادسـتانهاوروسـایدادگسـتریهایاسـتانپروندههایتاپایانسـال9۸
راعنـوانپرونـدهمعوقهتلقـیکنندونسـبتبـهتعیینتکلیـفایـنپروندهابـهویژه
پروندههایکثیرالشـاکیتوجهالزمراداشـتهباشـند.ویدرادامهحفظکرامتانسانی،
مبارزهبافسـادورفـعموانـعتولیـدراازاولویتهایقـوهقضاییهبرشـمردوادامـهداد:
درحوزهمبـارزهبافسـاددردرونوبیـرونازدسـتگاهقضاییرویکردجـدیوجدیدی
درقوهقضاییهایجادشـدهاسـتوالزماسـتکـهدراینرابطـهنیزهماهنگـیبامراجع
انتظامـیواطالعاتیافزایشیابدتابادقتبیشـتردرراسـتایشناسـاییمنافذفسـادو
برخوردجدیتربامفاسـداقدامشـود.رییسکلدادگسـتریاسـتانکرمـانبیانکرد:
مدیرانودادسـتانهابایدبهفرمایشـاترهبریدررابطهبامقابلهبافسـاددردسـتگاه
قضاییراجدیبگیرنـدوهرموضوعوخبـریرابهصـورتعمیقموردموشـکافیقرار
دهند.موحدبهلزومتالشدرراسـتایرفعموانعتولیـدنیزتاکیدکردوافزود:بسـیاری
ازبنـگاههایاقتصادیاسـتانبـهویژهدرشـهرهایصنعتیمشـکالتجـدیازجمله
مشـکالتیبابانکمرکـزیدارندوبـهمنظـورکمکبهایـنواحدهـابایدپرونـدههای
مربوطهبهشـکلیتعیینتکلیفودنبالشـودتـابتواننددراینشـرایطدشـوارکنونی
گامیبهجلـوبردارنـد.ویتاکیدکرد:دادسـتانهاوروسـایدادگسـتریهایاسـتان
بایدلیسـتیازبنگاههـایاقتصادیفعـالدرمنطقهتحـتمدیریتخودرابـااطالعات
کاملتدوینکـردهوبهصورتمسـتمرروندفعالیتوحلمشـکالتایـنواحدهارامد
نظرداشـتهباشـند.اینمقامارشـدقضاییدراسـتانکرمانخاطرنشـانکـرد:مدیران
واحدهـایاقتصادیدرحـوزههایمختلـفبادرکپشـتیبانیوحمایتهـایقضایی،
بادلگرمـیوامیدبیشـتریبـهادامهفعالیـتهایخـودمیپردازنـدوحرکـتهایرو
بهجلـویاینواحدهـاباقوتبیشـتریتـداوممـییابد.موحـدبااشـارهبهایـنمطلب
کهبراسـاستاکیداترهبرمعظـمانقالباسـالمی،قوهقضائیـهبایدهوشـمندوفعال
باشـد،گفت:بهمنظورتحققهوشـمندیدرقوهقضائیهبایدبهاسـتفادهازفناوریهای
نوینتوجـهالزمصورتگیـردوبهمنظورتحقـقفعالبودنایـنقوهنیزبایـدبهنحوی
اقدامشـودکهدسـتگاهقضاییدرتمامیصحنـههایموردنیـازحضوریافتـهومنتظر
دادخواسـتوپیگیریمراجعاننباشـد.ویافزود:مسـئوالنومدیرانقضاییدراستان
کرمانبایددرصـورتمشـاهدههرگونهاقـدامومسـالهایدرحوزهحقوقعامـه،برای
حلآنهاورودکردهوکارراتارسـیدنبهنتیجـهنهاییباجدیتدنبـالکنند.رییسکل
دادگسـتریاسـتانکرمانبااشـارهبهاینمطلبکـهرویکـردتحولیقـوهقضاییهباید
درتمامـیارکانآنبهوضوحقابلمشـاهدهباشـد،تصریحکرد:دادسـتانهایاسـتان
بایدسـهپروندهبامحورهایعملکرددادسـرا،تالشبـرایحمایتازتولیـدورفعموانع
تولیدوصیانـتازحقـوقعامـهتشـکیلدادهواقدامـاتخـودرادراینحـوزههاجمع
بنـدیکنند.نمایندهعالیقـوهقضایهدراسـتانکرمـانتوجهبـهمحرومیـنراازدیگر
اولویتهـایقـوهقضائیـهدردورهمدیریتجدیـداینقوهبرشـمردوگفت:دسترسـی
بهعدالتامـریضـروریبهویژهبـرایمحرومـانوافـرادیاسـتکهدانـشحقوقیو
مناعـتالزمبرایاحقـاقحقوقخـودراندارندومدیـرانقضاییبایدبراسـاسظرفیت

هـایقانونیموجـودبهایـنافراددرمسـیراحقاقحقوقشـانکمـککنند.
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بیدخون بردسیر
یکیازآنمناطقدیدنیوبینظیرکرمان
استکهکمترشناختهشدهاست.طبیعت

بیدخوندرفاصله35کیلومتریبردسیرقراردارد.
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 درمیانایلقشقاییبسیاررواجدارد.به
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آوای محلی           

اگه مو ساکت و سرُدم، ابخشی

اگه مو کوهی ای درُدم، ابخشی

مو رفُتم تا که درُدنُم ندیدی

رسیدی توی غم، َگرُدم، ابخشی

شاعر : منصور رئیسی

مو  خو بوُدم َخَلک َور خاطِر تو

اِطو یاوه َدَرک َور خاطِر تو

بِره یادت نرو روزیکه  خورُدم

هزار تا چاپََرک  َور خاطِر تو

شاعر : محمدوزیری زمانی )حامد(

النگوِی  نشونت  بیچه  اِشکح!

بگو دل  مهربونت بیچه اشکح!

پسینی بُرشونی عغدت بُخونن!

یال َچهِک ُزبونت  بیچه اشکح!

شاعر : جهانگیر فیروزی)نوک عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

شریعتمداری:پرداختتســهیالتبهبازنشستگان۱۱
برابرشد.

افزایشوامساختدربافتفرســودهبه25۰میلیون
تومان

ماسکوموادضدعفونیکنندهمازادصادرمیشود.


