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مدیرکل میراث فرهنگی استان:

کرونا بیش از ۵۰۰۰ نفر را در حوزه 
گردشگری استان بیکار کرد
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اهدا پالسما مرهمی 
بر دردهای کرونایی

هر بیمار کرونایی بهبود یافته، می تواند 28 روز پس از بهبود برای اهدا پالسما اقدام کند
 میرزایی مدیرکل انتقال خون استان: ذخایر 2 گروه خونی O+ و B+  در استان کاهش یافته است

قسمت اعظم وصول مالیات در کرمان 
از شرکت های بزرگ استان است

راه اندازی پلیس بهداشتی در کرمان

 فشاری بر مردم استان وارد نشده است

اول مرداد زمان اعمال 
افزایش حقوق بازنشستگان 

تامین اجتماعی

3

کرونا در استان 
جوالن می دهد و 

جان می گیرد

شهردار زرند:
عوارض را باال نبرده ایم 
بلکه به واقعیت نزدیک 

کرده ایم

بر اســاس اعالم 
دانشــگاه علوم 

پزشکی کرمان در 2۴ ســاعت گذشته از 
میان بیماران شناسایی شــده که به کرونا 
مبتال شــده اند، ۱۰8 نفر در سطح استان 
در بیمارستان بستری شدند.تفکیک حوزه 
دانشگاهی موارد جدید بستری شده:حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان : ۴۳ نفر،حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ۴۰ نفر،حوزه 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان : ۷ نفر،حوزه 
دانشــکده علوم پزشــکی بم : ۶ نفر،حوزه 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان : ۱2 نفر.

مدیرعامــل ســازمان تامیــن 
اجتماعی ازاعمال افزایش حقوق 

بازنشســتگان تامین اجتماعی از اول مرداد خبر داد و 
گفت: با اجرایی شــدن این موضوع، حقوق مســتمری 

بگیران از ۴۰۰ تا 8۰۰ هزار تومان اضافه می شود

همین صفحه 
را بخوانید

صفحه2 را 
بخوانید
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دریاچه کویر شهداد
 در انتظار ثبت ملی
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رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور:مجموع 
پول و مالیاتی که از مشــاغل اســتان کرمان 
گرفته می شود در رده های پایینی کشور بوده 

و قسمت اعظم این وصول مالیات در استان کرمان از شرکت های بزرگ 
اقتصادی استان است که به معنای آن بوده که فشاری بر مردم استان 

کرمان وارد نشده است.

مدیر گروه بهداشــت محیط و حرفه ای معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از پیشنهاد 

راه اندازی پلیس بهداشــتی در کرمان خبر داد.حمیدرضا گلزاری درباره 
جزییات طرح راه اندازی پلیس بهداشــتی در کرمــان اظهار کرد: پلیس 
بهداشتی متشــکل از یک قاضی، یک نفر از اعضای نیروی انتظامی و یک 
بازرس )بازرس اســتانداری یا بازرس دانشــگاه علوم پزشکی(  است که 
واحدهای صنفی، دستگاه های اجرایی، دفاتر پیشخوان، نهادهای ورزشی، 
گردشگری ای که پروتکل های بهداشــتی را رعایت نکنند با دستور مقام 

قضایی پلمب می کنند.

صفحه2 را 
بخوانید

صفحه2 را 
بخوانید

بازدید رئیس اداره بیابان 
از طرح های جنگلکاری 

شهرستان ریگان

کرونا در استان جوالن می دهد
 و جان می گیرد

راه یابی دانش آموزان زرندی 
به مرحله کشوری سی و 
هشتمین دوره مسابقات 

 قرآن ، عترت و نماز

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

کرونا بیش از ۵۰۰۰ نفر را در حوزه 
گردشگری استان بیکار کرد

رعایت کامل پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا در شهربازی کرمان

دریاچه کویر شهداد در انتظار ثبت ملی

بیش از ۱۳۰ کودک بیمار مغزی نخاعی در شرق کرمان تحت درمان قرار گرفتند 

و  بیابان  اداره  رئیس  درخشانی  عباس 
کارشناسان ناظر استانی روز دوشنبه شانزدهم 
تیرماه از پروژه های مختلف  بیابان زدایی و 

جنگلکاری شهرستان ریگان بازدید نمودند .
به گزارش واحد اطالع رسانی اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان ریگان ، امیر 
زاده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان ، پروژه های بیابان زدایی را شامل 
هفتصد هکتار جنگلکاری در حمید آباد ، 
نهالکاری ده رضا در دو سطح یکصد و یکصدو 
شصت و پنج هکتار و نهالکاری ده شهدوست 
در سطح سیصد هکتار عنوان نمود که در بازدید 
روز گذشته پیشرفت فیزیکی کار و صورت 
وضعیت های تنظیمی بدقت مورد بررسی 
قرار گرفته است .در پایان این بازدید نشستی با 
حضور کارشناس مشاور پروژه ها و نمایندگان 
پیمانکاران برگزار گردید که هدف از آن ارائه 
راهنمایی های الزم برای دوره های آبیاری و 

مراقبت  در فصل تابستان بود .

شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
به  آموز زرندی  ۳ دانش  یابی  راه  از  زرند 
دوره  هشتمین  و  سی  کشوری  مرحله 
داد. خبر  نماز  و  عترت   ، قرآن   مسابقات 

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش 
شهرستان زرند ، حسین کاظمی با تبریک این 
موفقیت به دانش آموزان گفت: در سی و هشتمین 
دوره مسابقات قرآن ، عترت  و نماز ، بیش از 9 هزار 
دانش آموز این شهرستان در سه مقطع تحصیلی 
ابتدایی، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم در 
 ۱۱ رشته  در مرحله آموزشگاهی شرکت کردند.

وی افزود: از این تعداد شرکت کننده  ۱۱۶ 
 دانش آموز  حائز رتبه اول شهرستانی شدند.
کاظمی تصریح کرد: از ۱۱۶ دانش آموز رتبه اول 
شهرستانی ، تعداد 5 دانش آموز رتبه اول و ۱2 نفر 
 رتبه دوم وسوم استانی را به خود اختصاص دادند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند تصریح 
کرد: از ۱۷ رتبه اول تا سوم استانی تعداد ۳ 
 دانش آموز به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

حسین کاظمی خاطرنشان کرد: دانش آموزان 
الیاس رنجبر در رشته مداحی از دبیرستان 
شاهد، سیما سلطانی در رشته صحیفه سجادیه 
از دبیرستان والیت  و امیر هادی صادقی در رشته 
ترتیل از دبیرستان عالمه حلی )دوره دوم ( راه 

یافتگان به مرحله کشوری هستند.

ایسنا/ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان کرمان گفت: بیش از 5۰۰۰ 
نفر در حوزه گردشگری استان کرمان بیکار 
شدند و نیروهای متخصص و آموزش دیده در 
صنعت هتلداری تعدیل شده اند.فریدون فعالی 
۱9 تیرماه در پنجاه و دومین جلسه شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
کرمان اظهار کرد: باید نگاه به بخش گردشگری 
استان اصالح شود و نیاز به نگاه ویژه و خاص 
در این بخش داریم.وی با اشاره به اینکه 5۴۶ 
واحد گردشگری در استان کرمان داریم که 
۴۰۴8 نفر نیز در این بخش شاغل هستند، 
افزود: در مجموع 8598 شاغل مستقیم و 25 
هزار و ۷9۴ نفر شاغل غیرمستقیم در بخش 
واحدهای اقامتی استان داریم.فعالی تصریح 
کرد: ۱۶۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذارِی 
در دست اقدام در گردشگری استان داریم و 
داریم 2۱25 تخت به ظرفیت استان اضافه می 
کنیم.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمان بیان کرد: ۷۰ هزار نفر 
شاغل در بخش صنایع دستی، ۳۰۰ فروشگاه 
صنایع دستی، ۷۴ رشته فعال صنایع دستی 
و 5۰ آموزشگاه در این بخش داریم و آثار ملی 
ثبت شده استان کرمان ۷2۰ و آثار ثبت جهانی 
هفت مورد است.وی اظهار کرد: داشته های 
بسیار خوبی در شهرستان های استان کرمان 
داریم که با گوشه نگاهی به آنها می توان خیلی از 
چالش ها را حل کرد.فعالی در ادامه گفت: ورود 
گردشگران داخلی به استان کرمان در سال 9۶ 
بیش از ۳ میلیون و ۳2۰ هزار نفر، در 9۷ میزان 
سه میلیون و در سال گذشته ۴ میلیون و 5۰۰ 

هزار نفر بوده ضمن اینکه در سال جاری در 
فروردین هیچ ورودی نداشتیم، اردیبهشت 
۶5۶5 نفر و خرداد 55۴8 نفر که آمار این دو ماه 
افرادی هستند که برای کار و بیزینس به استان 
آمده اند.مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان 
بیان کرد: آمار ورودی گردشگران خارجی به 
استان در سال 9۶ تعداد ۳8۴۱۷ نفر، در 9۷ 
تعداد 28۴5۷ نفر و 29 هزار و ۷2۳ نفر در سال 
98 بوده و امسال در فروردین صفر، اردیبهشت 
2۳ و خرداد ۳۰ نفر گردشگر خارجی به کرمان 
آمده و در مجموع سهم کم استان کرمان از 
گردشگران خارجی در شان استان نیست در 
حالی که داشته های استان کرمان خیلی 
بیشتر از استان های همجوار ماست.وی اظهار 
کرد: سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی 
۶.8 درصد، در اشتغال داخلی ۷.۳ درصد و در 
صادرات کشور هشت درصد است.فعالی گفت: 
درصد اشغال هتل های استان در سه ماهه اول 
امسال از میانگین 8۰ درصد در سه سال گذشته 
به ۷.2 درصد رسیده و درصد اشغال یک ساله 
هتل ها، در سه سال گذشته متوسط ۳5 درصد 
است که کمتر از ۶۰ درصد صرفه اقتصادی 
ندارد.وی با اشاره به اینکه توسعه گردشگری 
یکی از راه های توزیع فرصت های شغلی است، 
افزود: فرصت از دست رفته در بخش گردشگری 
دیگر به دست نمی آید و سرمایه گذاری در این 
بخش با ریسک بیشتری نسبت به سایر بخش 
هاست و یک اظهار نظر سیاسی کل مجموعه را 
مشکل مواجه می کند و امنیت منطقه به خطر 
بیفتد، گردشگر در خانه می نشیند و این صرفا 

مربوط به ایران نیست.

سرپرسـت مجموعـۀ شـهربازی کرمـان 
9 مـاده ای شـامل  گفـت: یـک پکیـج 
دسـتورالعمل های بهداشـتی در اسـتفاده 
از وسـایل بـازی شـهربازی کرمـان در ایام 
کرونا آمـاده کردیم تا شـهروندان بـا خیال 

آسـوده تری بـه شـهربازی بیاینـد.
روح اهلل  کرمان آنالیـن،  گـزارش  بـه 
مطهـری با اشـاره به بازگشـایی شـهربازی 
کرمـان از ۱2 تیرمـاه، خاطرنشـان کرد: در 
بیسـت ونهمین جلسۀ ستاد اسـتانی مقابله 
با کرونـا که در تاریـخ 2۴ خردادمـاه برگزار 
شـد، بـا بازگشـایی شـهربازی کرمـان و 
وسـایل بازی خصوصـی پارک ها بـا رعایت 

ضوابـط بهداشـتی موافقـت شـد.

وی بیـان کـرد: تأکیـد دانشـگاه علـوم 
پزشکی بر اسـتفاده از ماسـک و ضدعفونی 
مرتب دسـتگاه ها و وسـایل بازی بـود، ولی 
ما یـک پکیج 9 مـاده ای دسـتورالعمل های 
بهداشـتی و مراقبتی در اسـتفاده از وسایل 
بازی شـهربازی کرمان در ایـام کرونا آماده 
کردیم تا شـهروندان بـا خیال آسـوده تری 

بـه شـهربازی بیایند.
سرپرسـت مجموعـۀ شـهربازی کرمـان 
تونـل  تعبیـۀ  اقـدام،  اولیـن  افـزود: 
ضدعفونی کننـده در ورودی شـهربازی بود 
که بـرای آن از مواد ضدعفونـی مخصوص و 
اسـتاندارد اسـتفاده می شـود تا آسـیبی به 

لبـاس مراجعه کننـدگان نرسـد.

مطهـری ادامـه داد: زدن ماسـک توسـط 
کارکنـان شـهربازی و مراجعه کننـدگان 
اجبـاری شـده و هیچ کس نمی توانـد بدون 
ماسک وارد شـهربازی شـود؛ یک کیوسک 
فـروش ماسـک نیـز در ورودی شـهربازی 

قـرار دارد.
وی خاطرنشـان کرد: برای کاهش احتمال 
انتشـار ویروس کرونا، فروش بلیت کاغذی 
و هرگونـه دریافت و پرداخـت وجه نقدی را 
حـذف کرده ایم؛ پرداخـت هزینۀ اسـتفاده 
از وسـایل و تمام خدمات شـهربازی کرمان 
نیـز بـا اسـتفاده از دسـتگاه پـوز انجـام 

می شـود.
سرپرسـت مجموعـۀ شـهربازی کرمـان 

بیـان کـرد: فاصله گـذاری اجتماعـی در 
همـۀ بخش هـای شـهربازی بـا برچسـب و 
کشـیدن عالیـم و نشـانه های متنـوع روی 
زمیـن و صندلی هـا به طـور کامـل رعایـت 
می شـود؛ رعایـت فاصلـۀ یـک متـر و 2۰ 
سـانتی متری برای همـۀ مراجعه کنندگان 
ضروری اسـت و در وسـایل بازی هم باید با 

رعایـت فاصلـه از یک دیگـر بنشـینند.
مطهـری یـادآور شـد: تمـام دسـتگاه ها و 
وسـایل بازی به طور مرتـب و چندین بار در 
طول سـاعات فعالیت شـهربازی ضدعفونی 

می شـود.
وی بیـان کـرد: یـک نفـر بـا اسـپری 
ضدعفونی کننـده در کنـار هر وسـیلۀ بازی 

ایسـتاده و قبـل و بعـِد اسـتفاده از وسـایل 
بـازی، دسـت های مراجعه کننـدگان را 

می کنـد. ضدعفونـی 
سرپرسـت مجموعـۀ شـهربازی کرمـان 
افـزود: در سـاعات تعطیلـی شـهربازی نیز 
تمـام سـطوح، دسـتگاه ها و صندلی هـا 

ضدعفونـی می شـود.
مطهـری خاطرنشـان کـرد: از فضاهـای 
نیـز  شـهربازی  در  موجـود  تبلیغاتـی 
بـرای اطالع رسـانی مـوارد بهداشـتی 
و پروتکل هـای ایمنـی مقابلـه بـا کرونـا 

اسـتفاده شـده اسـت.
وی یـادآور شـد: بـا هماهنگـی رییـس 
سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی 
شـهرداری کرمان، قـرار اسـت نمایندگانی 
از علـوم پزشـکی و بهداشـت در شـهربازی 
مسـتقر شـوند و بـر اجـرای پروتکل هـای 

و  مراجعه کننـدگان  توسـط  بهداشـتی 
کارکنـان شـهربازی نظـارت کننـد و در 

صـورت مشـاهدۀ تخلـف، تذکـر دهنـد.
سرپرسـت مجموعـۀ شـهربازی کرمـان 
بیـان کـرد: در تدویـن دسـتورالعمل های 
بهداشـتی مقابله بـا کرونـا ویژۀ شـهربازی 

در کشـور ابتـکار عمـل داشـتیم.
مطهری با اشـاره به سـاعات کار شـهربازی 
از ۱8 تـا 2۳ یـادآور شـد: میـزان مراجعـه 
و اسـتقبال مـردم از شـهربازی نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل کاهـش 

چشـم گیری داشـته اسـت.
وی در پایـان از برگـزاری نخسـتین دورۀ 
آمـوزش اپراتورهـای وسـایل شـهربازی 
توسـط اسـاتیدی از ناظران فنی شهربازی 
کرمـان در تاریـخ ۱8 تیرمـاه جـاری خبـر 

داد.

نماینده اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان 
گفت: رئیس توسعه و احیاء تاالب های سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور از دریاچه شهداد 

بازدید کرد.
دریاچه کویر شهداد در انتظار ثبت ملی حجت 
ابراهیمی نماینده اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی وگردشگری استان کرمان در 
گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، در رابطه با چگونگی 
تشکیل دریاچه شهداد گفت: بارندگی های بهار 
فروردین ماه سال گذشته باعث جاری شدن 
سیالب و تخریب محور شهداد نهبندان  شد که 
در نتیجه آن آب وارد کویر لوت شد و یک دریاچه 
بسیار زیبا و شگفت انگیز درون کویر ایجاد کرد.

او افزود: امینی رئیس توسعه واحیاء تاالب های 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور از دریاچه 

کویر لوت شهداد بازدید کرد.
ابراهیمی بیان کرد: هدف از این بازدید میدانی 
بررسی جهت ثبت دریاچه در لیست تاالب های 
کشور بود. نماینده اداره کل میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان کرمان طی 
نشستی با امینی رئیس توسعه و احیاء تاالب های 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به 
کریدور پروازی پرندگان مهاجر و عبور گونه های 
مختلف پرندگان از آسمان بیابان لوت و بازدید 
تور های مختلف گردشگری از دریاچه قبل 
از شیوع بیماری کرونا خواستار توجه ویژه به 

محیط زیست شهداد شد.

بر اســاس اعــالم دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــان  ــان در 2۴ ســاعت گذشــته از می کرم
بیمــاران شناســایی شــده کــه بــه کرونــا 
ــطح  ــر در س ــد، ۱۰8 نف ــده ان ــال ش مبت
ــدند. ــتری ش ــتان بس ــتان در بیمارس اس
تفکیــک حــوزه دانشــگاهی مــوارد 
جدیــد بســتری شــده:حوزه دانشــگاه 
ــوزه  ــان : ۴۳ نفر،ح ــکی کرم ــوم پزش عل
ــت: ۴۰  ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل دانش
نفر،حــوزه دانشــکده علــوم پزشــکی 
ســیرجان : ۷ نفر،حــوزه دانشــکده علــوم 
پزشــکی بــم : ۶ نفر،حــوزه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی رفســنجان : ۱2 نفــر.
ــال  ــی مبت ــتری قطع ــوارد بس ــداد م تع
ــتان  ــون در بیمارس ــم اکن ــا ه ــه کرون ب
ــت. ــر اس ــان  ۳2۴ نف ــتان کرم ــای اس ه

ــه دلیــل  تعــداد  ۴ مــورد فوتــی جدیــد ب
ابتــال بــه کرونــا در اســتان گــزارش شــده 
ــورد  ــک م ــن  ۴ موردی ــه  از ای ــت ک اس
در شهرســتان هــای تحــت پوشــش 

ــک  ــان ، ی ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
مــورد در شهرســتان های تحــت پوشــش 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم، 2 مــورد در 
شهرســتان های تحــت پوشــش دانشــگاه 
ــت. ــت رخ داده اس ــکی جیرف ــوم پزش عل
مجمــوع جان باختــگان بــه دلیــل ابتالی 
قطعــی بــه کوویــد ۱9 در اســتان از ابتــدا 

ــت. ــده اس ــت ش ــون 2۱۰ ثب ــا کن ت

مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمر اسـتان 
کرمـان از درمـان بیـش از ۱۳۰ کـودک 
بیمـار بـا مشـکالت مغـزی و نخاعـی در 
شهرسـتان هـای ریـگان و بـم توسـط 

پزشـکان داوطلـب خبـر داد. 
بـط عمومـی جمعیـت  بـه گـزارش روا
هـالل احمـر اسـتان کرمـان؛ رضـا فـالح 
بـا اشـاره بـه افزایـش تولـد کـودکان بـا 

مشـکالت مغزی و نخاعـی در اثـر ازدواج 
هـای فامیلـی در مناطـق کـم برخـوردار 
اسـتان بیـان کـرد: بیـش از ۱۳۰ کودک 
توسـط متخصـص ارتوپـدی و متخصـص 
کاردرمانـی در مناطـق کـم برخـوردار 
شهرسـتان هـای ریـگان و بـم ویزیـت و 

تحـت درمـان قـرار گرفتنـد. 
وی بـا اشـاره بـه ارزش ریالـی خدمـات 

ارائه شـده بـه مبلـغ بیـش از ۱۱ میلیون 
و 2۰۰ هـزار تومان افـزود: در ایـن پروژه 
کـودکان ویزیـت شـده توسـط متخصص 
ارتوپـدی  ویزیـت شـدند و بـرای درمـان 
متخصـص کاردرمانـی آمـوزش هـا و 
مشـاوره در خصـوص نحـوه بکارگیـری 
بـه  مربـوط  بزارهـای  ا و  تجهیـزات 
توانبخشـی، فیزیوتراپـی و کاردرمانـی 

دریافـت کردنـد.
وی خاطرنشـان کرد: با کمـک و همراهی 
خیریـن و پزشـکان داوطلـب بـا توجه به 
وضعیـت کـودکان بـا مشـکالت مغـزی و 
نخاعـی در مناطـق کم برخـوردار و صعب 
العبـور شهرسـتان ریـگان درصـدد راه 
انـدازی کلینیـک فیزیوتراپـی و خدمـات 

درمانـی هسـتیم.
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راه اندازی پلیس بهداشتی 
در کرمان

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان از پیشــنهاد راه اندازی پلیس بهداشتی در 
کرمان خبر داد.حمیدرضا گلزاری در گفت و گو با ایسنا با اعالم 
این خبر گفت: به ستاد مقابله با کرونای استان پیشنهاد داده ایم 
که پلیس بهداشتی در استان راه اندازی شــود که در روز شنبه 
هفته آینده و در جلسه ســتاد مقابله با کرونا استان برای تصویب 
مطرح خواهد شد.وی درباره این جزییات طرح راه اندازی پلیس 
بهداشــتی در کرمان اظهار کرد: پلیس بهداشتی متشکل از یک 
قاضی، یک نفر از اعضای نیروی انتظامــی و یک بازرس )بازرس 

استانداری یا بازرس دانشگاه علوم پزشکی( خواهد بود.
مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی کرمان تاکید کرد: این پلیس بهداشتی واحدهای 
صنفی، دستگاه های اجرایی، دفاتر پیشخوان، نهادهای ورزشی، 
گردشــگری و ... را که پروتکل های بهداشــتی را رعایت نکرده و 
تخلف می کنند را جریمه و در همان لحظه با دستور مقام قضایی 

پلمب خواهند کرد.
گلزاری با اشاره به اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا این اختیار را به 
استان ها داده است، تصریح کرد: خوشبختانه در استان کرمان نیز 
دستگاه قضایی همراهی کرده و در راستای اجرای این طرح قوه 

قضاییه مخالفتی ندارد.
مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی کرمان خطاب به مردم گفت: در شرایط کنونی و 
برای کنترل ویروس کرونا در ســطح جامعه به همکاری تک تک 
مردم نیاز داریم و انتظار داریم در این راستا مردم عالوه بر اینکه 
خودشان نکات بهداشتی را رعایت کنند در هر جایی که مشاهده 
کردند از ســوی صنفــی، اداره و نهادیی نــکات و پروتکل های 
بهداشتی رعایت نمی شود، به ما اعالم کرده تا بالفاصله وارد عمل 
شده و اقدامات الزم را انجام دهیم تا شــاید با این روش، زنجیره 
انتقال ویروس کرونا در استان کرمان شکسته شده و مقداری از 
حجم بیماران کرونایی کاسته شود و حداقل خستگی کادر درمانی 

و مرگ و میرها کاهش پیدا کند.

ایســنا/ رییــس کل ســازمان 
امــور مالیاتــی کشــور گفــت: مالیات

۳5۰ هــزار میلیــارد تومــان 
ــوان  ــی ت ــا آن م ــه ب ــت ک ــی اس ــل پول حداق
مملکــت را اداره کــرد کــه از ایــن میــزان، 
ــات  ــان مالی ــارد توم ــزار میلی ــه ۱2 ه ماهان
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود ای ــی ش ــذ م اخ
تنهــا هزینــه حقــوق هــای پرســنلی، حقــوق 
کارمنــدان و بازنشســتگان و ... 28 هــزار 
ــا  ــد.امیدعلی پارس ــی باش ــان م ــارد توم میلی
پنجشــنبه ۱9 تیرمــاه در جلســه نشســت 
ــا اشــاره  ــان ب فعــاالن اقتصــادی اســتان کرم
ــه موضوعــات مطــرح شــده در ایــن جلســه  ب
ــی در  ــیط مالیات ــودگی و تقس ــون بخش پیرام
کشــور اظهــار کــرد: تقســیط مالیــات طبــق 
قانــون، نهایتــا ســه ســال خواهــد بــود و بیش 
از ســه ســال هیــچ شــخصی در کشــور اختیار 
ــون  ــه قان ــان اینک ــا بی ــد داشــت.وی ب نخواه
تقســیط مالیــات طبــق مصوبه ســران قــوا در 
ــن  ــه ای ــد ک ــالم ش ــاله اع ــج س ــال 9۷، پن س
مصوبــه بــرای ســال 98 اعــالم نشــده و بــرای 
ســال جــاری نیــز پیشــنهاد همــان ۶۰ ماهــه 
را بــه ســران قــوا داده ایــم اظهــار کــرد: 
ــک  ــون اســت. ی ــوع قان ــات از ن تقســیط مالی
ریــال وصــول مالیاتــی و یــک ریــال تقســیط 
مالیاتــی بــدون قانــون صــورت نخواهــد 
گرفت.رییــس کل ســازمان امــور مالیاتــی 
ــودگی  ــوع بخش ــه موض ــاره ب ــا اش ــور ب کش
ــی  ــودگی مالیات ــرد: بخش ــار ک ــی اظه مالیات
یــک کار کارشناســی اســت کــه بایــد دربــاره 
ــط  ــل کار و توس ــوص، در مح ــده مخص پرون
یــک سلســه مراتــب اداری صــورت گیــرد که 
ــال  ــری از اعم ــرای جلوگی ــتا و ب ــن راس در ای
نظــر شــخصی در ایــن نــوع پرونده هــا، ســال 
ــات  ــوه موضوع ــه ق ــران س ــه س ــته ب گذش
حــذف سلســله مراتــب اداری و از بیــن رفتــن 

زمینه فساد اداری را پیشنهاد دادیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق مصوبــه ســران 
قــوا، در ســال گذشــته بحــث بخشــودگی 
ــای  ــش ه ــرای بخ ــدی ب ــی 9۰ درص مالیات
ــای  ــش ه ــرای بخ ــدی ب ــدی و 8۰ درص تولی
غیرتولیــدی مطــرح شــده اســت اظهــار کــرد: 
ــردن از  ــن ک ــوا تعیی ــران ق ــز س ــال نی امس

خردادمــاه بحــث بخشــودگی 8۰ و 9۰ درصــد 
ادامــه پیــدا کنــد کــه بعــد از آن بــه صــورت 2 
ــا  درصــد 2 درصــد ایــن میــزان بخشــودگی ت
پایــان ســال بــه صــورت ماهانــه کاهــش پیــدا 
خواهــد کرد.پارســا بــا اشــاره بــه اینکــه نفتــی 
ــرد:  ــار ک ــدارد اظه ــود ن ــور وج ــر در کش دیگ
چــاپ پــول در کشــور هــم اکنــون بــه ظرفیت 
خــودش رســیده و نفتــی نیــز در کشــور دیگر 
ــای  ــد قرض ه ــی مان ــا م ــدارد و تنه ــود ن وج
ــه در  ــی و ... ک ــوال دولت ــروش ام ــت و ف دول
ــت  ــا مملک ــت تقریب ــن حال ــبینانه تری خوش
ــود. ــی ش ــر اداره م ــه س ــر ب ــورت س ــه ص ب
رییــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا 
ــه دریافــت مالیــات در کشــور اظهــار  اشــاره ب
کــرد: مجمــوع درآمــد افــراد مشــمول مالیات 
مــی شــود کــه تــا عــددی معافیــت بــه همــه 
داده مــی شــود و پــس از ایــن عــدد، افــراد بــه 
صــورت تصاعــدی فزاینــده، مشــمول مالیــات 
خواهنــد شد.پارســا بــا اشــاره بــه اخــذ مالیات 
از بخــش کشــاورزی اظهــار کــرد: حــدود 
8۰ تــا 85 درصــد افــراد فعــال در بخــش 
کشــاورزی، زندگــی معیشــتی بیشــتری 
ــن بخــش کشــاورزی ۱5  ــا در همی ــد ام ندارن
ــاردی  ــای میلی ــراد دارای درآمده ــد اف درص
هســتند کــه بایــد مالیــات متمرکــز بــه 
ســمت ایــن ۱5 درصــدی بــرود کــه در دهــک 
بــاالی جامعــه قــرار دارنــد و بــه دنبــال آنکــه 

بیشــترین درآمــد و ثــروت را دارنــد پــس باید 
ــد.وی در  ــز بدهن ــود را نی ــد خ ــات درآم مالی
ــا  ــود ب ــای خ ــت ه ــری از صحب ــش دیگ بخ
اشــاره بــه برخــی از انتقــادات صــورت گرفتــه 
ــاالی  ــت ب ــر دریاف ــی ب ــه مبن ــن جلس در ای
مالیــات در اســتان کرمــان اظهــار کــرد: ســال 
ــال  ــی ۱5 س ــار ط ــن ب ــرای اولی ــته ب گذش
ــش  ــای پی ــات ه ــد مالی ــته، ۱۰2 درص گذش
بینــی شــده کشــور را محقــق کردیــم کــه این 

ــدود ۱۰۴  ــان در ح ــتان کرم ــوع در اس موض
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــس س ــد بود.ریی درص
ــی  ــای مالیات ــه درآمده ــان اینک ــا بی کشــور ب
وصــول شــده در کشــور بــه معنــای فشــار بــر 
اقشــار پاییــن در جامعــه نبــوده اســت اظهــار 
ــان  ــتان کرم ــی از اس ــی دریافت ــرد: مالیات ک
عــدد باالیــی نیســت بلکــه طبــق قانــون بــوده 
ــاب و  ــق حس ــز طب ــات نی ــن مالی ــذ ای و اخ
ــق  ــه طب ــان اینک ــا بی ــا ب ــاب است.پارس کت

ــوردار  ــم برخ ــای ک ــتان ه ــرای اس ــون، ب قان
ــتان  ــرای اس ــد، ب ــدود ۱5 درص ــف ح و ضعی
هــای برخــوردار ماننــد کرمــان تــا 2۴ درصد، 
بــرای اســتان تهــران ۳2 درصــد و معــدل 
کل کشــور در حــدود 28 درصــد افزایــش 
مالیــات را در ســال 99 خواهیــم داشــت اظهار 
کرد: طبــق توافــق صــورت گرفتــه با ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور، میــزان بودجــه 
ــی آن  ــی مالیات ــه وصول اســتان هــا بســتگی ب

ــر  ــه اگ ــه طــوری ک اســتان خواهــد داشــت ب
ــده  ــن ش ــات تعیی ــد مالی ــر از 95 درص کمت
ــر  ــدازه ه ــه ان ــود، ب ــول ش ــتان، وص ــر اس ه
ــن عــدد 95 درصــد،  ــر از ای ــک درصــد کمت ی
بــه میــزان دو درصــد بودجــه آن اســتان 
کاهــش پیــدا خواهــد کــرد و اگــر در اســتانی 
ــود،  ــول ش ــات وص ــد مالی ــش از 95 درص بی
اعتبــارات ویــژه ای بــرای بخــش هــای بودجه 
ای آن اســتان در نظــر گرفتــه خواهد شــد.وی 
ــای  ــد درآمده ــه 55 دص ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
وصولــی کل کشــوری متعلــق بــه اســتان 
تهــران اســت افــزود: ۳.2 درصــد درآمدهــای 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــق ب ــور متعل ــی کش وصول
مــی باشــد.رییس ســازمان امــور مالیاتــی کل 
کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه دنبــال وصــول 
ــفانه  ــرد: متاس ــار ک ــتیم اظه ــول هس ــا اص ب
ــات  ــزان مالی ــوی می ــه نح ــه ب ــن جلس در ای
ــه  ــد ک ــرح ش ــان مط ــتان کرم ــی از اس وصول
گویــا همــه وصولــی مالیاتــی کشــور از اســتان 
ــه نیســت.  ــن گون ــه ای ــوده اســت ک ــان ب کرم
بایــد عنــوان کــرد مجمــوع پــول و مالیاتی که 
از مشــاغل اســتان کرمــان گرفتــه مــی شــود 
ــوده و قســمت  ــی کشــور ب ــای پایین در رده ه
اعظــم ایــن وصــول مالیــات در اســتان کرمان 
ــتان  ــادی اس ــزرگ اقتص ــای ب ــرکت ه از ش
ــوده کــه فشــاری  ــای آن ب ــه معن اســت کــه ب
ــان وارد نشــده اســت. ــردم اســتان کرم ــر م ب

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ستاد 
نهضت مسکن باید در کشور راه اندازی شود گفت: 
بی تدبیری بیشترین عامل مشکالت اقتصادی در 
کشور است.شهباز حسن پور در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم در کرمان، با اشاره به اینکه تحریم ها بر 
اقتصاد کشور اثر داشته اما باید بگوییم بی تدبیری 
بیشترین عامل مشکالت اقتصادی در کشور است 
اظهار داشت: بدون تعارف ناهماهنگی در تیم 
اقتصادی دولت کامال مشهود است.وی با بیان اینکه 
تیم اقتصادی دولت در این شرایط حساس باید 
هماهنگ و منسجم عمل کند و با شعار نمی شود 
مشکالت مردم را حل کرد گفت: از نظرات فعاالن 
بخش خصوصی در اتاق بازرگانی باید استفاده شود 
و دولت چاره ای جز استفاده از کارشناسان خبره 
ندارد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه تنها راه برطرف کردن 
مشکالت اقتصادی کشور مشارکت دادن مردم 
است افزود: تجربه نشان داده که هر جا مشارکت 
مردم را داشتیم به نتیجه الزم رسیده ایم.وی با بیان 
اینکه با چند نرخه بودن ارز در کشور مخالفم چرا که 
چند نرخه بودن ارز باعث رانت می شود و فسادآور 
است گفت: اطالعات موثقی دارم که در دوره 
گذشته شکر با ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی وارد کشور 
شد اما تا ۱۱ هزار تومان فروش رفت.حسن پور ادامه 
داد: این در حالیکه است یک سامانه در کشور تعریف 
شده که از لحظه خرید کاال در هر نقطه ای تا زمانی 
رسیدن کاال به دست مردم قابل رهگیری است، اما 
این سامانه امروز فعال نیست.وی با اشاره به اینکه در 

بسیاری از موارد نواقصی در کشور داریم تصریح کرد: 
در دنیا خرید ارز قابل ردیابی است و از لحظه خرید 
معلوم است چه کسی این ارز را خریده کرده و به 
طور کامل ردیابی می شود.رئیس مجمع نمایندگان 
استان کرمان با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از 
تخلفات و فساد اقتصادی همه چیز باید شفاف باشد 
و از اول شفاف سازی کنیم تا چیزی از مردم پوشیده 
نباشد گفت: سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس 
شورای اسالمی ارز مورد نیاز را در اختیار دولت قرار 
دادیم و قرار بود کاالهای اساسی هیچ گونه افزایش 
قیمتی نداشته باشند در حالی که بین مردم و در بازار 
که می رویم مشاهده می کنیم که متاسفانه خالهایی 
وجود دارد که باید جلوی آن گرفته شود.وی با بیان 

اینکه حاکمیت موظف به رسیدگی به اقشار ضعیف 
و نیازمند جامعه است افزود: فردی در تهران داریم 
که هزینه پانسیون اسبش ماهانه چند صد هزار 
تومان است و یارانه دریافت می کند و در روستا هم 
افرادی داریم که به نان شب محتاج هستند و به 

همان اندازه یارانه دریافت می کنند.حسن پور با 
اشاره به اینکه باید برای شش دهک پایین جامعه 
کار فوری و اورژانسی انجام بدهیم تا مکالت آنها 
حل شود گفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی چند موضوع و طرح را در برنامه 

فوری داریم.وی با بیان اینکه جاماندگان از سهام 
عدالت را در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی پیگیری می کنیم افزود: تعیین تکلیف 
سهام عدالت از اولویت های کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی است و پیش بینی می شود 
۱۰ میلیون نفر جاماندگان از سهام عدالت در 
کشور هستند.نماینده مردم شهرستان های 
سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه کمیته امداد در سال های گذشته 
ساخت مسکن برای نیازمندان را در برنامه دارد 
که کار ارزشمند است افزود: ستاد نهضت مسکن 
باید در کشور راه اندازی شود و مشکالت مردم در 

زمینه مسکن برطرف شود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

قسمت اعظم وصول مالیات در کرمان از شرکت های بزرگ استان است
فشاری بر مردم استان وارد نشده است

رئیس مجمع نمایندگان استان: 

ستاد نهضت مسکن باید در کشور راه اندازی شود

گزارش
ایسنا

اول مرداد زمان اعمال افزایش حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی ازاعمــال افزایش حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی از اول مرداد خبر داد و گفت: با اجرایی 
شــدن این موضوع، پرداخت حقوق ماهانه مستمری بگیران این 
ســازمان از ۴۰۰ تا 8۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شد.مصطفی 
ساالری، با اشاره به مصوبه امروز دولت مبنی بر واگذاری معادل ۳2 
هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی، افزود: این مصوبه با 
تاکید بر این بود که سازمان تامین اجتماعی دوباره به سمت بنگاه 
داری نرود.وی ادامه داد: با واگذاری این ســهام به سازمان تامین 
اجتماعی بابت تادیه دیون دولت، این امکان برای این ســازمان 
فراهم می شود تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.

ساالری اضافه کرد: متناسب ســازی به این مفهوم است که غیر 
از افزایش سنواتی که در ابتدای ســال داشتیم و در خرداد اعمال 
کردیم, متناسب با میزان دریافتی فعلی افراد بازنشسته و سنوات 
خدمتشان افزایش دوباره حقوق داشته باشیم.مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی، با اشاره به اینکه بازنشستگان این سازمان حدود 
سه و نیم میلیون نفر هستند, گفت: با اجرایی شدن این موضوع، 
پرداخت حقوق ماهانه مستمری بگیران این سازمان از ۴۰۰ تا 8۰۰ 
هزار تومان اضافه خواهد شد.ساالری افزود: تصمیم نخست ما این 
بود که این موضوع را از اول شهریور اجرا کنیم اما در جلسه ای که 

داشتیم مقرر شد از اول مرداد اعمال شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان کرمان گفت: در بررسی فضای کسب و 
کار استان و بر اساس ارزیابی شاخص ها، میزان 
۷5 درصد فعاالن اقتصادی استان کرمان دغدغه بیمه، بانک و 
مالیات دارند.سیدمهدی طبیب زاده روز پنجشنبه در نشست 
فعاالن اقتصادی استان کرمان با حضور رییس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور افزود: مالیات پس از بانک در راس دغدغه های 
فعاالن اقتصادی قرار دارد و محدودیت های قوانین و مقررات و 
شدت پیگیری ها برای قصور مالیات برای فعاالن اقتصادی استان 
کرمان مشکالتی ایجاد کرده است.وی اظهار داشت: درخواست 
داریم که سازمان امور مالیاتی با رفع محدودیت ها امکان تعامل 
با فعاالن اقتصادی را افزایش دهد.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان کرمان با طرح این سوال که چه اتفاقی 
در توسعه و افزایش درآمد فعاالن اقتصادی رخ داده که هرسال 
میزان درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد؟ گفت: استان کرمان در 
پرداخت مالیات رتبه نخست تا سوم کشور را دارد و قوانین سخت 
گیرانه برای فعاالن اقتصادی چالش هایی ایجاد کرده است.وی با 
بیان اینکه امسال با رشد فزاینده مالیات در استان کرمان روبرو 
هستیم تصریح کرد: مشکالت کشور را درک می کنیم و کشور باید 
با مالیات اداره شود اما افزایش این درآمدها باید به سمت افرادی 
دارای فرار مالیاتی برود.طبیب زاده گفت: ستاد رفع موانع تولید 
تسهیالتی برای شرکت های تولیدی تصویب کرده که تسهیالت 
باید شامل اشخاص حقوقی تولید کننده نیز شود و در این زمینه 
نیاز به اصالح قوانین وجود دارد.وی عنوان کرد: در شرایط دشوار 
کنونی مشکالت بسیاری ازجمله افزایش قیمت، پیمان سپاری و 
محدودیت ارزی برای فعاالن اقتصادی وجود دارد و سازمان امور 
مالیاتی که در سود آنان شراکت دارد باید با تفویض اختیارات به 
مدیران استانی و استفاده از ظرفیت های قانون به تولید کنندگان 
کمک کند و اگر اتفاق نیفتد از تولید کننده خبری نخواهد بود 
که درآمدهای کشور را تامین کند.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان کرمان تاکید کرد: دولت مالیات به حق 
را دریافت کند و اشکاالت در نظام مالیاتی را اصالح کنید که 
رابطه متقابل دوستانه و منطقی با فعاالن اقتصادی برقرار شود.

محمدحسین قربانی یکی از مودیان مالیاتی استان کرمان گفت: 
سهم مالیاتی این استان سه هزار میلیارد تومان بوده که چهار هزار 
و 5۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.با توجه به تنوع فعالیت 
مودیان مالیاتی و فعاالن اقتصادی باید هیات های مودیان و ارقام 
پرونده ها به صورت تخصصی برگزار شود که امور جاری از لحاظ 

ارزش افزوده و اعداد و ارقام سطح بندی شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: سالیانه نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد 
تومان رانت بابت مابه التفاوت قیمت واقعی و 
قیمت دستوری که دولت به شرکت های استان کرمان می 
دهد، ایجاد می شود.دکترمحمدرضا پورابراهیمی ظهر ۱9 
تیرماه در جلسه شورای معادن استان کرمان درباره دستور 
جلسه مبنی بر برگزاری مزایده محدود ماده معدنی موردنظر 
در استان اظهار کرد: باید چهارچوب مشخصی برای تفویض 
اختیار در بحث مزایده محدود ماده معدنی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ساالنه میلیاردها تومان مابه التفاوت 
قیمت گذاری نامناسب مواد معدنی به صورت رانت در اقتصاد 
کشور توزیع می شود افزود: برآورد می شود سالیانه نزدیک 
به ۴۰۰۰ میلیارد تومان رانت بابت مابه التفاوت قیمت واقعی 
و قیمت دستوری که دولت به شرکت های استان کرمان می 
دهد، ایجاد می شود.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: از یک سو ۴۰۰۰ میلیارد تومان 
تخفیف به سنگ آهن ها می دهیم که این موجب عدم تعادل 
در نظام اقتصادی کشور می شود که حتما در کمیسیون 
اقتصادی این موضوع را پیگیری و پرونده تخلفات را دنبال 
خواهیم کرد.این عضو ناظر شورای معادن استان کرمان 
تصریح کرد: رانت ۴ هزار میلیارد تومانی به فوالدی ها به 
ضرر استان کرمان است.پورابراهیمی با اشاره به اینکه باید 
نرخ مبتنی بر قیمت های منطقه ای و جهانی باشد و پایه 
داشته باشد، تصریح کرد: قیمت سنگ آهن در مقایسه با 
قیمت جهانی به نصف قیمت و فوالد پنج تا ۱۰ درصد باالتر از 
قیمت جهانی به فروخته می شود.رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه همه بهره برداری ما 
از معادن تنها ۱۰ درصد ظرفیت معادن استان است، عنوان 
کرد: اگر معادن را با نرخ های منطقی بفروشیم، طرح های 
توسعه ای همه پهنه ها اجرا می شود.نماینده مردم کرمان و 
راور در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: سئوال این 
است بحث مزایده محدود به شورای معادن تفویض شده یا 
نه؟ که اگر جواب مثبت است باید کار برگزاری مزایده محدود 

با قیمت پایه انجام بشود.

استان کرمان در پرداخت 
مالیات رتبه نخست تا سوم 

کشور را دارد

رانت 4۰۰۰ میلیارد تومانی 
فوالدی ها به ضرر استان است

مالیات

اقتصادی

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از تخلفات و فساد اقتصادی همه 
چیز باید شفاف باشد و از اول شفاف سازی کنیم تا چیزی از مردم پوشیده نباشد گفت: سال گذشته 
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی ارز مورد نیاز را در اختیار دولت قرار دادیم و قرار بود کاالهای 
اساسی هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشند در حالی که بین مردم و در بازار که می رویم مشاهده 

می کنیم که متاسفانه خالهایی وجود دارد که باید جلوی آن گرفته شود

خبر

پارسا با اشاره به اخذ مالیات از بخش کشاورزی اظهار کرد: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد افراد فعال 
در بخش کشاورزی، زندگی معیشتی بیشتری ندارند اما در همین بخش کشاورزی 1۵ درصد 
افراد دارای درآمدهای میلیاردی هستند که باید مالیات متمرکز به سمت این 1۵ درصدی برود 
که در دهک باالی جامعه قرار دارند و به دنبال آنکه بیشترین درآمد و ثروت را دارند پس باید 

مالیات درآمد خود را نیز بدهند
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت گلباف

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

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13 آئين نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

قانـون  موضـوع  اول  هیـات   139960319062000199 شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم نرگس حسـنی سـعدی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 
1245 صـادره از کرمـان در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 960/50 مترمربع 
پـالک یـک فرعـی از 410-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 410- 
اصلـی بخـش 27 کرمـان واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصر کوچه شـهید 
ایـازی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای هاشـم افتخـاری محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 

خواهدشـد . م الـف 473
تاریخ انتشار نوبت اول:99/04/21
تاریخ انتشار نوبت اول:99/05/05

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم/آقـای فـرزاد حیدری 
از دفتـر  بـرگ  ارائـه دو  بـا 
شـماره  رسـمی  اسـناد 
153 سـیرجان مدعـی اسـت کـه سـند 
 21617 پـالک  ششـدانگ  مالکیـت 
فرعـی از 5087 اصلـی واقـع در بخـش 
فـرزاد  خانم/آقـای  بنـام  36کرمـان 
حیـدری ثبـت و سـند مالکیـت صـادر 
بعلـت  کـه  اسـت  گردیـده  تسـلیم  و 
جابجایـی مفقـود گردیـده لـذا بدسـتور 
تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120آییـن 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطالع 
هرکـس  تـا  شـود  مـی  آگهـی  مـردم 
مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند 
مالکیت نـزد خود می باشـدظرف مدت 
10 روز از تاریـخ انتشـار گواهـی اعتراض 
خـود را بـه این اداره تسـلیم دارد در غیر 
اینصـورت پـس از سـپری شـدن مدت 
قانونـی و عـدم واخواهی سـند مالکیت 
المثنـی بنـام مالـک صـادر خواهد شـد 

الـف 603 .م 
تاریخ انتشار 99/4/21

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان سیرجان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
9900326

بدینوسـیله به آقـای احمد نیرومند 
 2990347860 ملـی  بشـماره 
ملـی  بشـماره  حسـینی  علـی  صدیقـه  و 
کالسـه  پرونـده  بدهـکاران   .  3130829555
9900326 کـه برابـر گزارش مامور ابالغ شـناخته 
نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابـر سـند 
رهنـی 120303 و 120325 بیـن شـما و بانـک 
بدهـکار  ریـال  مبلـغ 2/343/370/090  اینـده 
مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه 
نمـوده  اجرائیـه  صـدور  درخواسـت  بسـتانکار 
و  صـادر  اجرائیـه  قانونـی  تشـریفات  از  پـس 
بکالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد 
لـذا طبـق مـاده18/19 آئیـن نامـه اجرائـی مفاد 
اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ 
انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیـه 
محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه درج 
ومنتشـر می گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به 
پرداخـت بدهی خود اقـدام و در غیر این صورت 
بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی 
طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد.
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
زهرا سرمست
م الف 486

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
9900300

احمـد  آقـای  بـه  بدینوسـیله 
ملـی  بشـماره  نیرومنـد 
کالسـه  پرونـده  بدهـکار   2990347860
ابـالغ  مامـور  گـزارش  برابـر  9900300کـه 
شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد که 
برابر سـند رهنی 121384 بین شـما و بانک 
اینـده مبلـغ 940/375/734 ریـال بدهکار 
مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجه 
بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده 
پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر 
و بکالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی 
باشـد لـذا طبـق آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد 
اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامه 
درج ومنتشـر می گـردد ظرف مـدت ده روز 
نسـبت بـه پرداخت بدهـی خود اقـدام و در 
غیـر این صـورت بدون انتشـار آگهی دیگری 
عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما 

تعقیـب خواهـد شـد.
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
زهرا سرمست
م الف 485

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت سیرجان

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

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13 آئيـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره 139860319012001170هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم طاهـره اسـمعیلی نـژاد فرزنـد 
ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 28صـادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک قطعـه خانـه باغچـه بـه مسـاحت 5646/46 مترمربـع پالک 1 
و 2 فرعـی از 113 و 99 اصلـی واقـع در بخـش 39 کرمـان بـه آدرس 
سـیرجان بلـورد اراضـی زین آباد خریداری از مالک رسـمی خانم زهرا 
بلـوردی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو 
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه 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 الف 752
تاریخ انتشار نوبت اول:99/04/21
تاریخ انتشار نوبت اول:99/05/05

محمد آرامانپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان حسـین زبر دسـت  فرزنـد کوچک به 
خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان کوچـک زبـر دسـت  فرزنـد دادی به شـماره  

ملـی5369612978در تاریـخ 1388/03/02فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتند از :
1-حسین زبر دست فرزند کوچک به ش ملی 5369717414 )پسر متوفی(  
2- حسن زبر دست فرزند کوچک به ش ملی 5369828024)پسر متوفی(  
3-علیرضا زبر دست فرزند کوچک به ش ملی 5360361964 )پسر متوفی(  

4- حکیمه زبر دست فرزند کوچک به ش ملی 5369617384)دخترمتوفی(  
5- سکینه زبر دست فرزند کوچک به ش ملی 5369617392 )دختر متوفی(  

6-کلثوم زبر دست فرزند کوچک به ش ملی 5369617406)دخترمتوفی(  
7- فاطمه زبر دست فرزند کوچک به ش ملی 5369383162)دختر متوفی(  

8-زیورزبر دست فرزند کوچک به ش ملی 5369620873 )دخترمتوفی(  
9-روزی جشـان سـهرابی فرزنـد دروش بـه ش ملـی 3160412547)همسـر متوفی(  لـذا مراتب یک 
نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه 
ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد .
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :915

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان طاهـره دری زاده فرزنـد حاتـم بـه 
خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان حاتـم دری زاده فرزنـد در محمـد به شـماره  

ملـی3160077500در تاریـخ 1395/3/28فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-عیسی دری زاده فرزند حاتم به ش م 5369796572)پسر متوفی(                  

2-زهره دری زاده فرزند حاتم به ش م3160077586)دختر متوفی(
3-فریده دری زاده فرزند حاتم به ش م5369458383)دختر متوفی(                      

4-هاجر دری زاده فرزند حاتم به ش م5369926018)دختر متوفی(
5-فاطمه دری زاده فرزند حاتم به ش م3160077578)دختر متوفی(

6-بی بی نسا دری زاده فرزند حاتم به ش م3165577543)دختر متوفی(
7-طاهره دری زاده فرزند حاتم به ش م5360003286)دختر متوفی(
8-عرب دری زاده فرزند حاتم به ش م3160077527)دختر متوفی(

9-عصمت دری زاده فرزند حاتم به ش م3160077551)دختر متوفی(
10-مادرعباسی پورفرزند عباس به ش م3160077519)همسرمتوفی(

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد .
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :914

اگهی حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت با توجه دادخواسـت خانـم مهری بامری میـرزا مبنی 
برحصـر وراثـت مرحـوم ابراهیم بامری راد ورثه ذیل الذکـر در یک نوبت اگهی چاپ 
شـود .1- مهـری بامری میرزا همسـر مرحوم 2- فرنگیز بامـری راد فرزند مرحوم 

3-مـاه خاتـون بامری راد فرزند مرحوم 4-اسـماعیل بامـری راد فرزند مرحوم .
رئیس شورا حل اختالف جازموریان 

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 13۷ 9900 
عليـه متعهـد: رضـا مهـدی زاده، نـام پـدر : نمكملـي، شـماره شناسـنامه : 135 ، شـماره ملـی : 

1347/1/7 : متولـد   .3189830533
به نشانی : کرمان گلباف بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش 99002169مورخ 99/4/17

شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ می گـردد که برابـر سـند ازدواج شـماره 9646 مورخـه 1367/3/4بین شـما و 
خانـم فرشـته بلـوردی مبلـغ 2/110/649/351ریال بدهکار می باشـید که بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادر و به کالسـه فـوق در ایـن اجراء 
مطـرح مـی باشـد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ مي گـردد از تاریخ 
انتشـار این اگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه درج ومنتشـر می گردد 
ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی خود اقـدام و در غیر این صـورت بدون انتشـار آگهی دیگری 

عملیـات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیـب خواهد شـد. م الف 603

اگهی حصر وراثت  
احتراما خواهشـمند اسـت با توجه دادخواسـت اقای علی حاجبی کوهسـتان به خواسته حصر 

وراثـت مرحـوم رضـا حاجبی کوهسـتان  ورثه ذیـل الذکر در یک نوبت اگهـی چاپ نمایید .
علـی حاجبـی کوهسـتان )فرزنـد مرحـوم (2- امیـر حسـین حاجبـی کوهسـتان   -1
)فرزنـد مرحـوم (3-آسـیه حاجبـی کوهسـتان )فرزنـد مرحـوم (4- محمـد حاجبـی کوهسـتان 
)فرزنـد مرحـوم (5- سـبحان حاجبـی کوهسـتان )فرزنـد مرحـوم (6- سـجاد حاجبی کوهسـتان 
)فرزنـد مرحـوم (7- محبوبـه حاجبـی کوهسـتان )فرزنـد مرحـوم (8- حسـن حاجبی کوهسـتان 
)فرزنـد مرحـوم (9- مهدیـه حاجبـی کوهسـتان )فرزنـد مرحـوم(10- محدثـه حاجبـی کوهسـتان 
)فرزنـد مرحـوم ( 11- مولـود حاجبـی کوهسـتان )فرزنـد مرحـوم (12- مهدیـم سـهرابی )همسـر 

بامـری )همسـر مرحـوم (. بابـاد  مرحـوم (13-معصومـه 
شورا حل اختالف جازموریان .916 هیات مدیره شرکت تعاونی 

وم 
. د

ول
له ا

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادیمرح
نوبت اول، شرکت تعاونی کشاورزی آبشار
بدینوسیله به اطالع صاحبان سهام شرکت تعاونی کشاورزی آبشار می رساند که 

جلسه مجمع عمومی عادی آن شرکت روز یکشنبه مورخ 1399/5/5 راس ساعت 10 
در محل جیرفت تشکیل می گردد،خواهشمند است در تاریخ و ساعت تعیین شده در 

محل مذکور حضور به هم رسانید.
*کلیه سهامداران موظفند کپی کارت ملی یا شناسنامه به انضمام دفترچه عضویت را 

همراه داشته باشند*
اشخاصی که به عنوان وکیل سهامدار در جلسه شرکت می کنند، باید وکالتنامه کتبی 

مورد تایید هیئت مدیره همراه داشته باشند.

دستور جلسه:
ارائه گزارش وضعیت مالی شرکت و تصویب گزارش حسابرسی 

انتخاب هیئت مدیره به مدت سه سال
انتخاب بازرسان برای مدت یک سال 

جیرفت بلوار بهشت زهرا  جنب مصالح ساختمانی معین مشایخی 
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رییس شــورای تامین فاریاب از آب گرفتگی 22 خانه روستایی به 
علت بارش های اخیر در این شهرســتان خبر داد.علی نیکنفس روز 
پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا محل آب گرفتگی این خانه ها 
را روستای »مقرب« از توابع بخش مرکزی شهرستان فاریاب اعالم و 
از خدمات رسانی به این خانوارها خبر داد.وی با بیان اینکه بالفاصله 

پس از اطالع از آب گرفتگی، در روستای مقرب حضور یافتیم و از نزدیک مسائل و مشکالت را بررسی 
کردیم، گفت: با هماهنگی های انجام شده تیم هالل احمر در محل حاضر و به مردم خدمات رسانی 
کرد.فرماندار فاریاب افزود: پس از بررسی محل آب گرفتگی، مشخص شد که قسمتی از سیل بند 
باالی روستای بر اثر بارش باران تخریب شده است.نیکنفس با بیان اینکه شامگاه )چهارشنبه( به 
مدت یک ساعت در سطح شهرستان فاریاب شاهد بارش باران، وزش باد و رعد و برق بودیم، گفت: 

طی این یک ساعت، آب گرفتگی در برخی معابر شهری و منازل روستای مقرب اتفاق افتاد.

22 خانه روستایی در فاریاب دچار آب گرفتگی شد

فرمانـده انتظامی جیرفت از شناسـایی و پلمـپ ۴5 واحد 
صنفی بدلیل عـدم رعایـت دسـتورالعمل های صـادره از 
سـتاد ملی مبارزه بـا کرونـا در این شهرسـتان، خبـر داد.

سـرهنگ رضا محمد رضایـی در تشـریح این خبـر اظهار 
داشـت: در راسـتاي اجراي مصوبات سـتاد مرکزی مبارزه 

با ویـروس بیمـاری کرونا مبني بـر ممنوعیـت فعالیـت واحد هـاي صنفي پـر خطر، 
مامـوران اداره نظـارت بـر اماکـن عمومـي ایـن فرماندهی بـا همـکاري عوامـل اتاق 
اصناف و شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان از تعدادي واحد صنفي در سطح حوزه 
اسـتحفاظی بازدید کردند.این مقـام انتظامي بیان داشـت: در اجرای ایـن طرح بیش 
از۱8۰ واحد صنفي مـورد بازدید قـرار گرفتند کـه  ۴5 واحد آن به علـت عدم رعایت 

مقررات اعالمی سـتار مبـارزه بـا کرونا، با دسـتور مقـام قضائي پلمب شـدند.

پلمپ 4۵ واحد صنفی متخلف در جیرفت

باند سـرقت قطعـات و باطـری خودرو سـنگین بـا ۱۳فقره 
سـرقت در جیرفـت متالشـی شـد.به گـزارش فرمانـده 
انتظامی جیرفـت گفت::در پـي وقوع چندین فقره سـرقت 
محتویات و قطعات خودرو سـنگین در شهرستان، ماموران 
دایره تجسـس کالنتری ۱5 با اقدامات اطالعاتی و بررسـی 

سـوابق سـارقان سـابقه دار ،موفـق به شناسـایی سـارقان شـدند. سـرهنگ رضـا محمد 
رضایـی افزود:کاراگاهان پلیـس در عملیاتی ضربتی سـرکرده باند معروف به داش سـیاه 
رابه همراه 2 همدسـتش و یک مالخر دسـتگیر کردند.بگفته وی: این سـارقان به ۱۳فقره 
سـرقت قطعات و محتویـات داخل خودرو سـنگین اعتراف کردنـد و در بازرسـی از منزل 
آنان مقادیری از اقالم سـرقتی و ۳دسـتگاه خودرو سـواری کشـف شـد.فرمانده انتظامی 

جیرفت افـزود: این سـارقان با سـوابق متعـدد کیفری تحویـل مراجع قضائی شـدند.

انهدام باند سرقت قطعات خودرو سنگین 
در جیرفت

خبرخبر

مدیـرکل عشـایری جنـوب کرمـان از 
توزیـع 22۷ پَنل خورشـیدی بین عشـایر 
هفت شهرسـتان جنوبی ایـن منطقه خبر 
داد و گفـت: ایـن تعـداد پنـل در راسـتای 
سیاسـت های محرومیت زدایـی دولـت 
از ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون توزیـع 

شـده اسـت.
اسـالم شـاهرخی روز پنجشـنبه در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا، میـزان اعتبـار 
پَنل هـای خورشـیدی توزیـع شـده بیـن 
عشـایر هفـت شهرسـتان جنوب اسـتان 
کرمان را ۴9۶ میلیون تومـان اعالم کرد و 
از تداوم توزیـع این پنل ها در سـال جاری 

خبـر داد.
مدیرکل عشـایری جنـوب کرمان بـا بیان 
اینکه پَنل های خورشـیدی عشـایر از نوع 
8۰ وات اسـت، گفـت: این پنل هـا با هدف 
تامیـن روشـنایی و تولید بـرق مـورد نیاز 

عشـایر خریداری و توزیع شـده اسـت.
وی بـر اسـتفاده از انرژی هـای نو بـه جای 
سـوخت های فسـیلی تاکیـد و توزیـع 
پنل های خورشـیدی در مناطق عشـایری 
دور دسـت را گام مهمـی در راسـتای 
حفاظـت از منابـع طبیعـی و آسـایش 

عشـایر عنـوان کـرد.
پنل هـای  خریـد  اعتبـار  شـاهرخی 
خورشـیدی را از محـل مالیـات بـرارزش 
افـزوده بـا همـکاری فرمانداری های هفت 
شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمـان عنوان 

کـرد.
اداره کل عشـایری جنـوب اسـتان کرمان 
۱2 هـزار خانـوار عشـایر را با 5۴ هـزار نفر 

جمعیت تحـت پوشـش دارد.
جنـوب کرمـان بـا یـک میلیـون نفـر 
جمعیـت از هفـت شهرسـتان جیرفـت، 
عنبرآبـاد، کهنـوج، قلعه گنـج، منوجـان، 
فاریـاب و رودبـار جنـوب تشـکیل شـده 

اسـت.

بازداشت در انتظار 
برگزارکنندگان هرگونه 

تجمع در جیرفت
رییــس بیمارســتان امــام خمینــی 
ــا  ــت: ب ــت گف ــتان جیرف )ره( شهرس
ــتور  ــت، دس ــتان  جیرف ــت دادس هم
بازداشــت برگزارکننــدگان جشــن هــا 
ــده  ــادر ش ــت ص ــات در جیرف و تجمع
است.دکترســینا حیــدری دلفــارد 
در گفت وگــو بــا ایســنا نســبت بــه 
بازداشــت برگزارکننــدگان جشــن 
هــا و هرگونــه تجمــع بــه عنــوان 
تهدیدکننــدگان علیــه بهداشــت 
ــت:  ــه هشــدار داد و گف ــی جامع عموم
ــت  ــی کــه عــدم رعای در شــرایط کنون
نکات بهداشــتی ســالمت جامعــه را در 
معــرض خطــر قــرار مــی دهــد، طبــق 
قانــون مصــداق تهدیــد علیــه ســالمت 
ــر  ــدار اخی ــه دی ــت. وی ب ــی اس عموم
خــود بــا دادســتان جیرفــت و بررســی 
وضعیــت کوویــد ۱9 در جنــوب 
ــزود:  ــرد و اف ــان اشــاره ک اســتان کرم
ــه  ــه هفت ــه بهان ــه ب ــدار ک ــن دی در ای
قــوه قضاییــه صــورت گرفــت، آخریــن 
وضعیــت اپیدمــی کرونا در شهرســتان 
جیرفــت نیــز مــورد بررســی قــرار 
ز  گرفــت کــه بــرای جلوگیــری ا
ــت  ــتور بازداش ــع، دس ــه تجم هرگون
برگزارکننــدگان مراســمات صــادر 
شــده اســت. رییــس بیمارســتان امــام 
ــا  ــت ب ــی )ره( شهرســتان جیرف خمین
ابــراز نگرانــی از آمار بســتری شــدگان 
ــا  ــه کرون ــان ب و ســیر صعــودی مبتالی
ــن شهرســتان گفــت: همــه کادر  در ای
ــدون هیــچ کوتاهی مشــغول  درمــان ب
خدمــت نفــس گیــر بــه بیمــاران 
ــاد  ــاران زی ــداد بیم ــا تع ــتند، ام هس
اســت. حیــدری ضمــن ارزیابــی 
وضعیــت ایــن بیمــاری، خدمــات 
مراقبتــی از آنهــا را مــورد تاکیــد 
قــرار داد و اظهــار کــرد: بــا توجــه 
ــا و  ــروس کرون ــال وی ــرعت انتق ــه س ب
ــتی  ــدارهای بهداش ــت هش ــدم رعای ع
از طــرف تعــداد قابــل توجــه ای از 
ــان  ــار مبتالی ــد آم ــاهد رش ــردم ش م
ــه  ــال ب ــی از ابت ــدگان ناش ــوت ش و ف
ایــن ویــروس در جنــوب کرمــان و 
ــا  ــتیم. وی ب ــت هس ــتان جیرف شهرس
ابــراز خرســندی از همراهــی و حمایت 
دســتگاه قضایــی در اجــرای مصوبــات 
ســتاد پیشــگیری از کرونــا افــزود: 
ــوان  ــه عن ــز ب ــت نی ــتان جیرف دادس
ــرای  ــتای اج ــوم در راس ــی العم مدع
ــری  ــا و جلوگی ــتاد کرون ــات س مصوب
ــمات  ــا و مراس ــن ه ــزاری جش از برگ
قــول همــکاری و مســاعدت داده 

اســت.

 کرونـا وارد ایـران شـد، بیمـاری ای که 
عمال هیچ راه درمان مشـخصی نداشـت گزارش

و سـرعت بـاالی انتقـال  آن خیلـی  
سـریعتر از آنچـه تصـورش میشـد ، همـه ی دنیـا را 
درگیر خـود کـرد، بیمـاری ای کـه نـه دارویـی برای 
درمان و نه واکسـنی برای پیشـگیری دارد، تحقیقات 
دانشـمندان بـرای مبـارزه با ایـن ویروس نوظهـور در 
سراسـر دنیا دغدغه ی ایـن روزهای بهداشـت جهانی 
اسـت تا راهی برای درمان و البته  شـاید بـرای کاهش 
دردهـای ناشـی از ایـن بیمـاری کشـنده  پیدا شـود،  
بیمـاری ای کـه  هر چـه از زمـان ظهورش مـی گذرد 
انگار خطرناک بودنش بیشـتر تایید می شـود ، در بین 
راه هـای مختلفـی کـه بـرای کاهـش عالئم بیمـاران 
کرونایـی و کمـک به بهبـود آنهـا در نظر گرفته شـده 
اسـت، پالسـما درمانی راهی اسـت که در ایـران مورد 
توجه قرار گرفتـه و به گفتـه کادر درمانـی نقش تاثیر 
گذاری را در کاهـش درد های بیماران  دارد، سـازمان 
انتقـال خـون اسـتان کرمـان هم مدتی اسـت کـه در 
راسـتای درمـان بیمـاران کرونایـی بدحال بـه  جمع 
آوری پالسـمای بیمـاران بهبـود یافتـه کرونایـی می 
پـردازد طرحـی کـه شـاید بتوانـد اندکـی از دردهای  
بیماران  بدحال را  کم کنـد.روح اهلل میرزایی مدیرکل 
سازمان انتقال خون اسـتان در مورد استقبال بیماران 
کرونایی بهبود یافته برای اهدا پالسـما بـه کاغذ وطن 
گفـت:  در مـورد اهـدا پالسـما در  بیمـاران کرونایـی 
بهبود یافته بـا توجه بـه اینکه ایـن موضوع بـه تازگی 
در استان  شـروع شـده اسـت  و با حمایت های رسانه 
ای، مـردم کـم کـم در حـال آگاه شـدن و مراجعـه 
هسـتند، شـروع خوبـی داریـم  و امیدواریم ایـن روند 
ادامه داشـته باشـد. وی در مورد وضعیت ذخایر خونی 
اسـتان هـم گفـت: در شـرایط کنونـی ذخایـر خونی 
 b ،مثبت  o اسـتان وضعیت خوبی دارند البته به جـز
مثبت که  کاهـش  نسـبی ذخیـره را در ایـن دو گروه 
شـاهد هسـتیم.  میرزایـی با اشـاره بـه تاثیر پالسـما 
درمانـی در بیمـاران کرونایـی گفـت: بـرای اهـدا 
پالسـمای بیمـاران کوویـد، بایـد ۴ هفتـه از بهبودی 
کامـل بیمـار گذشـته باشـد.  مدیـر کل انتقـال خون 
اسـتان ادامه داد: زمان بهبود کرونا بر اسـاس شـرایط 

بیمار به طـرق مختلف تخمیـن زده می شـود، به طور 
مثـال بیمارانـی کـه در بیمارسـتان بسـتری بودند از 
زمـان ترخیـص این بیمـاران، بهبـودی محاسـبه می 
شـود  و کسـانی که در قرنطینه خانگی بودند، شـروع 
بهبـودی از  شـروع برطرف شـدن عالیمشـان در نظر 
گرفتـه مـی شـود و  بعـد  از 28 روز از بهبـودی مـی 
تواننـد بـه پایـگاه بـرای اهـدا پالسـمای خونشـان 

مراجعه کنند.
  شرایط اهدا پالسما شبیه به

 اهدا خون است
میرزایـی تاکیـد کـرد: شـرایطی  کـه اهدا پالسـمای 
خون دارد شـبیه شـرایطی اسـت که  فـرد بایـد برای 
اهدا خون داشـته باشـند و تشـخیص این شـرایط  به 
عهده پزشـک مرکز اسـت و تایید  او  پالسـما دریافت 
می شـود. بـه طـور مثـال همـان طور کـه اگر سـطح 
هموگلوبین فـردی پایین باشـد نمی تواند خـون اهدا 
کند اگـر هموگلوبیـن بیمـار کوویـد بهبـود یافته ای 
هم این مسـئله را داشـته باشـد اهـدا پالسـما برایش 
ممنوع  می شـود. بـه گفته میرزایی سـن مجـاز برای 
اهـدا پالسـما بیـن ۱8 تـا ۶۰ سـال اسـت و شـرایط 
خاص دیگری نـدارد و تنها شـرط خاص همـان زمان 
بعد بهبـودی اسـت البته کسـانی که بـه پایـگاه برای 
اهـدا پالسـما مراجعه مـی کنند بایـد مدرکـی دال بر 
مثبت بودن کرونایشـان داشته باشـند. میرزایی ادامه 
داد:  اهدا پالسـما با دسـتگاه انجام می شـود در حالی 
که اهـدا خون بـه اصطالحـا به  صـورت سـنتی انجام 
مـی شـود و اسـم فراینـدش پالسـما فرزیـس اسـت. 
در اسـتان کرمـان فراینـد پالسـما فرزیس  فقـط  در 
شـهر کرمـان و در پایـگاه بلـوار 22 بهمـن انجـام می 
شـود  اما  اگـر بیمـاران بهبـود یافتـه کرونایـی که در 
شهرسـتان ها هسـتند، تمایـل دارند که پالسـما اهدا 
کنند مـی تواننـد بـه دو روش اقـدام کننـد اول اینکه 
به پایـگاه کرمـان مراجعـه کننـد.  وی در مـورد روش 
دوم گفـت: اگـر مثال فـرد به خاطـر بعد مسـافت نمی 
تواند از شهرسـتان جیرفت  به کرمان بیایـد برای اهدا 
پالسـما می توانـد به همـان پایـگاه شهرسـتان محل 
زندگی اش مراجعـه  و خون اهـدا کننـد و اعالم کنند 
که می خواهد پالسـما خونـش را به بیمـاران کرونایی 
اهدا کنـد در همـان  پایگاه پالسـمای خونش جـدا  و 

بـه کرمـان منتقل می شـود.

   

اهدا پالسما به بیماران بهبود یافته آسیبی 
نمی زند

 میرزایی در مـورد اینکه این پالسـما هـا تحویل کدام 
بیمارسـتان می شـود، گفت: هر کدام از مراکز درمانی 
که درخواسـت پالسـما داشـته  باشـند به آنها پاسـخ 
می دهیـم و بیمارسـتان خاصی مـد نظر نیسـت و به 
همـه بیمارسـتان هایی کـه بیمـار کووید ۱9 داشـته 
باشـند در صـورت درخواسـت پالسـما فرسـتاده می 
شـود.  میرزایی یادآور شـد:  این پالسـما معموال  برای 
بیماران کرونایی اسـتفاده می شـود که در بیمارستان 
بسـتری هسـتند و شـرایط حـادی دارنـد کـه بنـا به 
تشـخیص پزشـک  تزریـق پالسـما بـه رونـد درمانی 
آنهـا افـزوده مـی شـود. البتـه درصـد تاثیـر گـذاری 
پالسـما بر ایـن بیماران مشـخص نیسـت امـا چیزی 
که ثابت شـده اسـت، این است که  پالسـما درمانی در 
روند بهبـودی این بیمـاران، موثر اسـت و  در سراسـر 
دنیا  از این فـرآورده خونـی در درمان بیمـاران کووید 
اسـتفاده می شـود.میرزایی تاکیـد کرد:  اهدا پالسـما 
به بیمـاران  کرونایـی بهبـود یافته هیچ آسـیبی نمی 
رسـاند  و بعد از معاینه پزشـک فرد برای اهدا پالسـما 

تایید می شـود اگـر شـرایط را نداشـته باشـد حتی با 
درخواسـت خـودش هـم پالسـما از او دریافـت  نمی 
شـود.   به گفته میرزایی زمـان دریافت پالسـما کمی 
طوالنـی تـر از اهدا خـون سـنتی اسـت و حـدود ۴۰ 
دقیقـه طـول مـی کشـد.   در پایـان میرزایـی  عنوان 
کـرد:  مرکـز 22 بهمـن  از سـاعت ۷ و نیم تـا 2 بعد از 
ظهـر از مراجعه کنند گان پالسـما دریافـت می کنند  
اما قبـل از مراجعه،  فـرد باید تماس بگیرنـد  و از مرکز 
وقت بگیرنـد و بـر اسـاس برنامه ای کـه همـکاران ما 

اعـالم می کننـد برای اهـدا پالسـما مراجعـه کند.
 پادتن ضـد ویـروس در پالسـما بیماران 

بهبـود یافته
 پیـش از ایـن پیمـان عشـقی مدیرعامـل سـازمان 
انتقال خون هم گفت بود :  پالسـمای بهبـود یافتگان 
ویـروس کرونـا به دلیـل وجـود پادتـن ضـد ویروس 
بـرای نجـات بیمـاران مفیـد اسـت و توصیـه مـا این 
اسـت کـه بـه فاصلـه یـک مـاه بعـد از اولیـن اهـدا ، 
دوبـاره پالسـما اهـدا کننـد و حداقل تـا ۳ مـاه بعد از 
بهبودی بیمار مبتـال به کرونـا، اهداء پالسـما را ادامه 
دهند چرا که بعـد از گذشـت این زمان سـطح پادتن 

کاهـش خواهـد یافت.

اهدا پالسما مرهمی بر دردهای کرونایی
* هر بیمار کرونایی بهبود یافته، می تواند 28 روز پس از بهبود برای اهدا پالسما اقدام کند

* میرزایی مدیرکل انتقال خون استان: ذخایر 2 گروه خونی O+ و B+  در استان کاهش یافته است
  نجمه سعیدی

دبیر تحریریه

ــل جمعیت هالل  مدیرعام
ــان در گزارش ــتان کرم ــر اس احم

ــردم  ــده م ــا نماین ــدار ب دی
جنــوب اســتان در مجلــس شــورای 
ــرو و  ــن نی ــرورت تامی ــر ض ــالمی ب اس
تقویــت پایگاه هــای امدادونجــات در 

منطقه جنوب استان تاکید کرد.
ــالل  ــت ه ــل جمعی ــر عام ــدار مدی دی
احمــر کرمــان بــا نماینــده مــردم 

جنــوب در مجلــس
ــتان  ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از 
کرمــان ، رضــا فــالح، مدیرعامــل 
اســتان  احمــر  هــالل  جمعیــت 
ــردم  ــده م ــا نماین ــدار ب ــان در دی کرم
شهرســتان های کهنــوج، منوجــان، 
رودبارجنــوب، قلعــه گنــج و فاریــاب در 
ــا  ــت: ب ــالمی، گف ــورای اس ــس ش مجل
توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی منطقه و 
محور هــای مواصالتــی جنــوب اســتان، 
ــای  در طــی ســه ســال گذشــته نیرو ه
امــدادی هــالل احمــر 29۰ حادثــه 

مختلــف را پوشــش دادنــد.
ــانی  ــت امدادرس ــه اهمی ــاره ب ــا اش او ب
بــه موقــع و ســریع در مناطــق 
ــرو و  ــن نی ــزود: تامی ــتان اف ــوب اس جن
تقویــت پایگاه هــای امدادونجــات در 
ــن  ــرورت دارد و ای ــتان ض ــوب اس جن
ــه  ــت و توج ــه حمای ــد ب ــم نیازمن مه
دولتمــردان از ایــن نهــاد مردمــی 

اســت.

ــه 2۱ هــزار  فــالح بیــان کــرد: قریــب ب
ــا  ــته ب ــال گذش ــه س ــی س ــر در ط نف
تــالش جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
کرمــان در شهرســتان های کهنــوج، 
رودبارجنــوب، منوجــان، قلعــه گنــج و 

ــد. ــده ان ــانی ش ــاب امدادرس فاری
ــر  ــالل احم ــت ه ــل جمعی ــر عام مدی
ــه حمایــت  ــا اشــاره ب ــان ب اســتان کرم
مجلــس شــورای اســالمی در خصــوص 
ــالل  ــت ه ــی جمعی ــار مال ــن اعتب تامی
احمــر از ۴2 درصــد حــق ثبــت اســناد 
ــر  ــالل احم ــت ه ــت: جمعی کشــور گف
ــف  ــات مختل ــه خدم ــطه ارائ ــه واس ب
در حوزه هــای بهداشــت و درمــان، 
ــی و  ــای حمایت ــات و پروژه ه امدادونج
ــتی امکانات و تجهیزات  ــتی بایس معیش

ــد. ــن باش ــل و نوی ــز کام آن نی

او بــا اشــاره بــه اینکــه کمــک و 
امدادرســانی جــز وظایــف اصلــی 
هــالل احمــر اســت، اظهــار داشــت: در 
حــوزه اجــرای کاروان هــای نیکــوکاری 
ــی  ــتان های جنوب ــالمت در شهرس و س
اســتان تــا کنــون ۶ میلیاردتومــان 
خدمــات داوطلبانــه بهداشــتی، درمانی 
و معیشــتی بــه همــت جمعیــت هــالل 
احمــر در مناطــق کــم برخــوردار 

ــت. ــده اس ــه ش ــتان ارائ ــوب اس جن
هــالل  جمعیــت  مدیرعامــل 
احمــر اســتان کرمــان در پایــان از 
افتتــاح ۳ پایــگاه امدادونجــات در 
ــج  ــه گن ــان، قلع ــتان های منوج شهرس
و رودبارجنــوب و اهــدای 2 دســتگاه 
خــودروی امــدادی در مناطــق مذکــور 

طــی هفتــه دولــت خبــر داد.

اصغر مکارم رئیس دانشــگاه علوم پزشکی جیرفت 
گفت: بخــش قابل توجهــی از زیرســاخت های 
آزمایشــگاهی ما در حال تامین اســت و در همین 
راستا پک کامل آزمایشــگاهی به ارزش 5 میلیارد 
تومان از وزارتخانه دریافت شده و در منطقه مستقر 
کردیم.به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبســتان از 
کرمان جنوب، 2۰ تیر نخستین جلسه هیئت امنای 
دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت در سال جاری، در 
سالن جلسات ستاد این دانشگاه برگزار شد.»اصغر 
مکارم« در این جلسه، با اشاره به این که بخش قابل 
توجهی از زیر ساخت های آزمایشگاهی ما در حال 
تامین است، گفت: پک کامل آزمایشگاهی به ارزش 
5 میلیارد تومان از وزارتخانه دریافت شده و در منطقه 
مستقر کردیم در بحث اکسیژن ساز که در بیماری 
کرونا مهم است خوشبختانه ۳ دستگاه جدید برای 
بیمارستان های امام خمینی )ره(، کاشانی جیرفت 
و ۱2 فروردین کهنوج خریداری می شود و دستگاه 
های قدیمی نیز تقویت می شــود.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت با بیان این مطلب که در بحث 
خرید تجهیزات و وســایل حفاظتی برای پرسنل و 
بیمارستان ها تقریبا از آغاز بیماری کرونا هیچ مشکلی 
نداشــتیم و این موضوع به درســتی از همان ابتدا 
مدیریت شد، تصریح کرد: بیش از نیمی از نمونه های 
ارسالی مثبت شد این یعنی اپیدمی در منطقه تثبیت 
شده و باید مردم سه اصل بهداشتی مهم در این زمینه 
را رعایت کنند که متاسفانه مردم رعایت نمی کنند و 
هر روز شاهد افزایش آمار ابتال و مرگ به دلیل بیماری 
کرونا در جنوب کرمان هستیم.وی اظهار کرد: علی 

رغم مشکالت اقتصادی کشور توانسته ایم با عنایت 
خداوند و تالش همکاران بخش عمــده ای از 2۰۰ 
پروژه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت که بعد از طرح 
تحول سالمت آغاز شده بود را به بهره برداری برسانیم 
و تقریبا ۳5 پروژه در حال اجرا داریم. مکارم بیان کرد: 
۶۰ پروژه با حضور هاشمی و ۶۰ پروژه نیز با حضور 
نمکی در منطقه افتتاح شد و همچنین ۳5 پروژه نیز 
آماده افتتاح می باشد و ۳5 پروژه نیز در حال اجرا است 
و هیچ پروژه ای هم در این دوران کرونا تعطیل نشده 
است.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی جیرفت افزود: 
وضعیت پرداختی پرسنلی نیز در وضعیت خوبی است 
و در مقایسه با بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی 
در کشور معموال ۶ ماه جلوتر هستیم.وی با اشاره به 
وضعیت بیماری کرونا در جنوب کرمان اظهار کرد: 
بیماری در منطقه حدود ۱5 فروردین سال جاری 
آغاز شد و به دلیل محدودیت ها در کشور و همکاری 
کلیه نهادها و مسئولین منطقه، آمار ما زیر 2۰ مورد 
مثبت بود، اما بعد از برداشته شدن محدودیت ها آمار 

کرونا در منطقه صعودی شد و اواسط خرداد ماه به 
حداکثر رسید.مکارم ابراز کرد: تاکنون 2 هزار و 9۴ 
مورد مثبت ابتال به کرونا را در منطقه جنوب کرمان 
داشته ایم که از این تعداد 8۰۰ مورد بستری شدند، 
وضعیت خاصی است که برای مردم عادی شده علی 
رغم این که مرگ نیز اتفاق می افتد ما قریب ۴ درصد 
مرگ و میر بیماران کرونا را داشتیم. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت در خاتمه با بیان این مطلب که 
قبل از ۱5 فروردین میزان مرگ و میر بر اثر بیماری 
کرونا در منطقه ۳ مورد بود و تاکنون این آمار به ۷2 
مورد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر ۳ بخش آی سی یو فعال در بیمارستان امام 
خمینی )ره( و یک بخش در بیمارستان ۱2 فروردین 
کهنوج داریم که می توان گفت؛ از قریب 5۰ تختی که 
در منطقه داریم، تقریبا ظرفیت پر شده است و اگر این 
سیر ابتال ادامه پیدا کند، شاید توان پاسخگویی بیشتر 
را نداشته باشیم هر چند تاکنون توانستیم مدیریت 

کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند.

تامین بخش عمده زیرساخت های 
آزمایشگاهی در جنوب کرمان

تامین نیرو پایگاه های امدادونجات
 در جنوب کرمان

ــه از  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــت اس ــط زیس ــرکل محی مدی
ابتدای ســال جــاری تــا 25 خردادمــاه حــدود ۳۰ قبضه ســالح 
مجــاز، ۱۰ قبضــه ســالح غیرمجــاز و دو قبضه اســلحه ی جنگی 
از شــکارچیان متخلــف در اســتان کرمــان ضبــط شــده اســت، 
گفــت: »در بیــن شــکارچیان متخلــف، افــراد صاحب نفــوذی را 
دســتگیر کردیــم کــه تصــور نمی کردنــد در دام قانــون گرفتــار 
شــوند«.به گــزارش تســنیم ، مرجــان شــاکری از افزایــش 
ــر  ــکارچیان غی ــان و ش ــتگیری متخلف ــالح و دس ــفیات س کش
ــه ســال گذشــته خبــر داد و افــزود:  مجــاز در اســتان نســبت ب
ــر  ــا ه ــه ب ــتای مقابل ــان در راس ــتان کرم ــت اس ــط زیس »محی
ــام  ــادی انج ــات زی ــان اقدام ــا متخلف ــورد ب ــف و برخ ــه تخل ون
ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــازی ی ــازی و جوان س ــت. چابک س اس
ــاوگان  ــه ن ــی ب ــای صحرای ــدن خودروه ــزوده ش ــت، اف زیس
خودرویــی، اضافه شــدن در مجمــوع ۳۰ محیط بــان بــه 
محیــط زیســت اســتان و افزایــش ارتبــاط مــا بــا دســتگاه های 
ــر  ــیار موث ــتا بس ــن راس ــتان در ای ــی در اس ــی و اطالعات نظارت
بــوده اســت«.مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمان 
بــا بیــان اینکــه ارتبــاط موثــری بــا دیگــر دســتگاه ها کــه رابــط 
قضائــی محســوب می شــوند برقــرار شــده اســت، افــزود: »تمام 
ــر  ــه را ب ــا عرص ــرد ت ــک ک ــا کم ــه م ــده ب ــام ش ــات انج اقدام
شــکارچیان متخلف در اســتان تنگ کنیــم«.وی ادامــه داد: »از 
ابتــدای ســال جــاری تــا 25 خردادمــاه نزدیــک بــه ۳۰ قبضــه 
ســالح مجــاز، ۱۰ قبضــه ســالح غیرمجــاز و 2 قبضه اســلحه ی 
جنگــی از شــکارچیان متخلــف در اســتان کرمــان ضبــط شــده 
و در مجمــوع موفــق بــه ضبــط ۴2 قبضــه اســلحه از متخلفــان 
ــده جــزو  ــه پرن شــده ایم. کشــف ۳۳ راس پســتاندار و 82 قطع
ــاکری  ــوده است«.ش ــان ب ــتان کرم ــا در اس ــفیات م ــار کش آم
ــه  ــه منطق ــی ب ــراف کامل ــا اش ــان م ــه محیط بان ــان اینک ــا بی ب
ــط  ــه محی ــه شــناخت و اســتفاده از تجرب ــا توجــه ب داشــته و ب
ــار نیروهــای جــوان توانســتیم توفیقــات  ــان با ســابقه در کن بان
ــن شــکارچیان  ــر ای ــی داشــته باشــیم، اظهــار کــرد: »اکث خوب
ــرایط  ــت: »ش ــدند«.وی گف ــتگیر ش ــا دس ــاز در کوه ه غیرمج
اقتصــادی کشــور تغییر کــرده و از ســوی دیگــر شــیوع ویروس 
ــت و  ــده اس ــب وکارها ش ــی کس ــی برخ ــث تعطیل ــا باع کرون
ایــن خــود زمینــه آن را فراهــم کــرده کــه برخــی افــراد بــرای 
پرکــردن اوقــات فراغت خــود بــه شــکار روی بیاورند«.شــاکری 
ــکارچیان  ــن ش ــته در بی ــال گذش ــک س ــه در ی ــان اینک ــا بی ب
متخلــف در اســتان کرمــان افــراد صاحــب نفــوذی را دســتگیر 
ــوند،  ــار ش ــون گرفت ــد در دام قان ــه تصــور نمی کردن ــم ک کردی
اظهــار کــرد: »ایــن هشــدار را بــه همــه شــکارچیان غیرمجــاز 
ــه هیچ کــس  ــف ب ــوان اجــازه تخل ــچ عن ــه هی ــه ب ــم ک می دهی
داده نمی شــود و در صــورت مشــاهده هر         گونــه تخلــف بــا 

ــود«. ــورد می ش ــا برخ ــا آن ه ــت ب جدی

گزارش
شبستان

مدیرکل محیط زیست استان کرمان اعالم کرد
رّد پای افراد صاحب نفوذ در بین 

شکارچیان غیرمجاز

22۷ پَنل خورشیدی 
بین عشایر جنوب کرمان 
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پالسما درمانی بر روند بیماران بد حال کرونایی تاثیرگذار است
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بیگانه
ــک  ــتان ی ــو داس ــر کام ــته آلب ــه نوش ــاب بیگان کت
مــرد بــی تفــاوت بــه نــام مرســو را تعریــف می کنــد 
ــه  ــرد ب ــه ف ــر ب ــاوت و منحص ــدی متف ــا دی ــه ب ک
ــو  ــد. مرس ــی کن ــگاه م ــود ن ــون خ ــات پیرام اتفاق
مرتکــب قتلــی می شــود و در ســلول زنــدان در 
انتظــار اعــدام خویــش است.داســتان کتــاب بیگانــه 
بــه دو قســمت تقســیم مــی شــود. در قســمت 
اول مرســو در مراســم تدفیــن مــادرش شــرکت 
ــاس  ــر و احس ــچ تأث ــال هی ــن ح ــد و در عی می کن
ــی  ــا ب ــع ب ــد. در واق ــود نشــان نمی ده خاصــی از خ
ــتان  ــد. داس ــی کن ــورد م ــوع برخ ــا موض ــی ب تفاوت
ــی  ــد شــخصیت اصل ــا ترســیم روزهــای بعــد از دی ب
ــه عنــوان انســانی  ــد. مرســو ب داســتان ادامــه می یاب
ــه پیشــرفت در زندگــی ترســیم  ــدون هیــچ اراده ب ب
ــود و  ــن خ ــی بی ــه احساس ــچ رابط ــود. او هی می ش
افــراد دیگــر برقــرار نمی کنــد و در بــی تفاوتــی 
خــود و پیامدهــای حاصــل از آن زندگــی اش را 

ســپری می کنــد.      

بارکد
بعضی وقتا داشــتن یه دوســت واقعی،ارزش اش به اندازه ی بیشترین ثروت 

دنیاست ، حتی اگه اون دوست احمق باشه

دیالوگ
زیرنطر

زیرنظر فیلمی کمدی محصول سال ۱۳9۷ است. این فیلم اولین اثر از مجید صالحی 
در مقام کارگردانی است که تهیه کنندگی آن برعهده محمد شایسته بوده است.

فیلم
خراطی

خراطی شیوه ای از تولید محصوالت چوبی است که طی آن و توسط ابزار و وسایل مختلف 
و عمدتاً به وسیله دستگاه خراطی اشیایی نظیر گهواره  و ظروف مختلف ساخته  می شود.

صنایع

رها شدم، در وحشت عمق لجنزارت
تمام بیخیالی پَستت خاموش میشود 

پشت درد سیگارم

عکس: یاسر خدیشی
باید دست به دست هم بدهیم تا ویروس 

کرونا را شکست دهیم
حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی امام جمعه کرمان گفت:  باید دست به 
دست هم بدهیم و توصیه مسئوالن را بپذیریم تا ویروس منحوس کرونا را شکست دهیم.

حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی امام جمعه کرمان ظهر دیروز در خطبه های 
نماز جمعه این شهرستان گفت: همه ما می دانیم بهشت کانون مواهب و نعمات الهی و جهنم 
کانون شدیدترین عذاب های الهی است ، این واقعیت در آخرت مشهود است که چه نعمت هایی 
را از دست داده ایم.او در ادامه گفت: در مقایسه بهشت و دوزخ آیات قرآن مطالبی دارد، اما هر 
چقدر هم که تالش کنیم به واقعیت بهشت و دوزخ نخواهیم رسید.علیدادی سلیمانی با بیان 
اینکه نعره و فریاد و خشم آتش قابل درک برای جهنمیان می شود، گفت: حتی الزم نیست 
که آتش فرد جهنمی را فرا بگیرد و همین نعره و فریاد وحشتناک آتش کافی است.نماینده 
ولی فقیه در استان کرمان گفت: تهاجم گسترده در زمان طاغوت به مسجد گوهرشاد مشهد و 
قتل عام مردمی که برای دفاع از حجاب و عفاف آمده بودند از جنایات طاغوت است ، به برکت 
خون شهدا باید هم ظواهر اسالمی حفظ شود و هم روحیه دینی خود را حفظ کنیم.امام جمعه 
کرمان در ادامه بیان کرد: دشمنان هم ظواهر دینی را مورد هجمه قرار داده اند و هم روحیه 
اسالمی مردم را نشانه گرفته اند، امروز نیز باید مراقبت کرد که دشمن به دنبال تضعیف روحیه 
دینی است.او در ادامه از سربازان و مدافعان سالمت تشکر کردو گفت: این روحیه مجاهدانه را 
به آن ها تبریک و تهنیت می گویم، باید دست به دست هم بدهیم و توصیه مسئوالن را بپذیریم 

تا ویروس منحوس کرونا را شکست دهیم.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

بهداشت جهانی امکان انتقال کرونا از طریق ذرات هوا 
را تایید کرد. 

اشــیاء باســتانی متعلق به ایران از اتریش بازگردانده 
می شوند. 

آخرین وضعیت کرونایی های استقالل؛ یک تست مثبت 
دیگر اضافه شد.

 عوارض را باال نبرده ایم بلکه به واقعیت نزدیک کرده ایم
شهر دار زرند:

ــا اصحــاب  ــد در نشســتی ب شــهردار زرن
ــه گزارشــی  ــه ارائ ــات ب ــانه و مطبوع رس
یــن نهــاد پرداخــت و  ز عملکــرد ا ا
ــدود  ــت ح ــد از گذش ــروز بع ــت: ام گف
دو ســال و نیــم از زمانــی کــه بــه عنــوان 
ــده ام  ــهرداری ش ــردم وارد ش ــادم م خ
مــی گــذرد و در ایــن مــدت شــرایط 
بــدی را از لحــاظ ثبــات اقتصــادی در 
ــرای  ــه کار را ب ــم ک ــاهد بودی ــور ش کش
 مــا ســخت و دشــوار کــرده اســت.
محمدرضــا مهدلــو افــزود: بــا وجــود 
کــه  یــی  ها محدودیــت  همــه 
داشــتیم  هــر چنــد کــه نتوانســتیم 
یــده مطلــوب برســیم، بــا  بــه آن ا
ایــن وجــود کارهــای بســیار خوبــی 
 جهــت آبادانــی شــهر انجــام شــد.
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
خــوب  لــش  حا زرنــد  ری  شــهردا
اســت و بــه دنبــال ارائــه خدمــات 
 بهتــر بــه شــهروندان مــی باشــد.
منتخــب شــورای شــهر زرنــد بــه 
ــان  ــی کارکن ــری تمام ــی و همفک همدل
ــی  ــت آبادن ــهرداری جه ــران ش و کارگ

شــهر اشــاره کــرد و ادامــه داد: در 
ــل  ــش از چه ــر بی ــال اخی ــد س ــن چن ای
نیــروی شــهرداری بازنشســته شــده 
انــد و مــا نیــز پایبنــد بــه تعهــدی 
کــه بــه شــورای شــهر داده بودیــم 
ــروی  ــچ نی ــدت هی ــن م ــتیم و در ای هس
ــم.  ــه نکردی ــه اضاف ــه مجموع ــانی ب  انس
فــزود: بــا توجــه بــه شــرایط  وی ا
ــم  ــا حاک ــهرداری ه ــر ش ــه ب ــی ک مال
نســته اســت  یــن نهــاد توا اســت ا
بــا  ا  ر خــود  نــی  عمرا لیتهــای  فعا
 دقــت و ظرافــت بــه انجــام برســاند.
ــه  ــد: مجموع ــاداور ش ــد ی ــهردار زرن ش
پــل  پــروژه  نســت  توا ری  شــهردا
ــده  ــا ش ــا ره ــال ه ــه س ــیان را ک پارس
بــود و نیــاز آن نیــز بــرای شــهر احســاس 
مــی شــد را تکمیــل و راه انــدازی نمایــد 
و اجــرای ایــن طــرح ذهنیــت و جســارت 
ــهرداری داد. ــه ش ــه مجموع ــتری ب  بیش
نــی  وی تکمیــل پــروژه هــای عمرا
راباعــث رضایــت شــهروندان دانســت 
و اظهــار امیــدواری کــرد: شــهرداری 
ــد  ــه ســمت و ســویی حرکــت کن ــد ب بای
ــا  ــر ارتق ــه حداکث ــت ب ــن رضای ــه ای ک

بــد و شــاهد رشــد و شــکوفایی  یا
 هرچــه بیشــتر شــهر زرنــد باشــد.
 مهدلــو افــزود: ظرفیــت خوبــی در 
شــهرداری موجــود اســت و بایــد از ایــن 
 ظرفیــت بــه خوبــی اســتفاده شــود.
وی از 98 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
ســاختمان شــهرداری خبــر داد و گفــت: 
ــه  ــهرداری را ک ــاختمان ش ــتیم س توانس
ــاالی بیســت ســال از اجــرای اســکلت  ب
آن مــی گــذرد و رهــا شــده بــود را 
ــزات  ــه مراحــل نصــب تجهی ــل و ب تکمی
 اداری و رنــگ آمیــزی آن برســانیم.
ــفالت و  ــه آس ــهر ب ــورای ش ــب ش منتخ
ــز  ــهر نی ــطح ش ــر س ــری معاب ــه گی لک
اشــاره کــرد و افــزود: کار آســفالت و 
ــهروندان  ــرای ش ــر ب ــری معاب ــه گی لک
ر ملمــوس بــوده اســت هــر  بســیا
چنــد کــه هنــوز تــا رســیدن بــه 
ریــم. دا فاصلــه  آل  یــده  ا  نقطــه 
وی توجــه بــه فضــای ســبز  و ایجــاد 
جنــگل کاری در مناطــق اکبــر آبــاد 
و یــادگاران امــام و امتــداد خــط راه 
آهــن نیــز اشــاره کــرد و تصریــح نمــود: 
توســعه فضــای ســبز شــهری یکــی 

از اولویــت هــای اصلــی شــهرداری 
اســت و توجــه بــه فضــای ســبز در 
ــه  ــا وجــود دارد و از جمل ــه کاری م برنام
کارهایــی اســت کــه اصولــی برنامــه 
ــت. ــدگار اس ــت و مان ــده اس ــزی ش  ری
مهدلــو بــه اجــرای پــروژه هــای آبــی در 
ــان  ــر نش ــرد و خاط ــاره ک ــز اش ــهر نی ش
ــل  ــته بدلی ــفانه در گذش ــاخت: متاس س
اینکــه آب تلمبــه هــای کشــاورزی 
را نمــی توانســتیم بــه طــرف فضــای 
ســبز هدایــت کنیــم مجبــور بودیــم 
کــه بــرای آبیــاری برخــی از پــارک 
هــا و درختــان بــا خریــد امتیــاز آب 
شــیرین آنهــا را آبیــاری کنیــم کــه 
طــرح  اجــرای  بــا  نه  خوشــبختا
فضــای  ز  ا شــرب  آب  جداســازی 
نهــا را بــه تلمبــه  شــهر توانســتیم ا
 هــای آب کشــاورزی وصــل کنیــم.
وی در ادامــه بــه خــرده گیــری هــا، 
نــی هــای مــردم  نتقــادات و نگرا ا
از عــوارض شــهرداری اشــاره کــرد و 
افــزود: عــوارض شــهرداری بــا ایــن 
تورمــی کــه در کشــور وجــود دارد 
تنهــا ۳۰ و بعضــا ۳5 درصــد رشــد 
باالیــی  رقــم  کــه  اســت  داشــته 
ــوارض  ــت و ع ــه واقعی ــا ب ــت و تنه نیس
ــت. ــده اس ــک ش ــر نزدی ــهرهای دیگ  ش
ــا اشــاره  ــد ب منتخــب شــورای شــهر زرن
بــه مــاده ۷۷ قوانیــن شــهرداری، گفــت: 
یــن مــاده اگــر شــهروندی  طبــق ا
را  خــود  محلــی  تعرفــه  عــوارض 
ــه  ــار ب ــار اخط ــه ب ــس از س ــردازد پ نپ
ــود  ــی ش ــرده م ــاده ۷۷ ب ــیون م کمیس
و رای صــادر خواهــد شــد کــه اگــر 
ــی  ــادر م ــه ص ــود اجرائی ــت نش پرداخ
ــاب  ــوال و حس ــام ام ــت، تم ــود و ثب ش
 هــای شــخص را مســدود خواهــد کــرد.
ــت  ــه وضعی ــه ب ــد در ادام ــهردار زرن ش
مالــی شــهرداری هــا اشــاره کــرد و 
افــزود: متاســفانه شــهرداریها تنهــا 
ز بودجــه  ئــی هســتند کــه ا نهادها
دولتــی اســتفاده نمــی کننــد و بــه 
ــران  ــی خودگ ــک ارگان عموم ــوان ی عن
هســتند و هیــچ راهــی ندارنــد کــه 
رضــی کــه  تــکا بــه عوا جــز بــا ا
توســط مــردم پرداخــت مــی شــود، 

 پــروژه هــای خــود را جلــو ببرنــد.
مجموعــه  تــالش  و  عهــد  ز  ا وی 
هــای  لیــت  فعا بــرای  ری  شــهردا
عمرانــی و خدماتــی بــه شــهروندان 
یــف  وظا ز  ا یکــی  فزود: ا و  گفــت 
شــهرداری  مدیــران  و  کارکنــان 
ــهروندان  ــات ش ــردن مطالب ــرآورده ک ب
نهــا مــی باشــد .  و نیــاز هــای آ

ر زرنــد در ادامــه از جلــب  شــهردا
بــه  شــهروندان  نســبی  عتمــاد  ا
شــهرداری گفــت و افــزود: ارائــه تمامــی 
ــهر  ــهرداری در ش ــوی ش ــات از س خدم
بــه شــهروندان وقتــی موفــق مــی شــود 
کــه بــا رضایــت منــدی شــهروندان 
همــراه باشــد و ایــن رضایتمنــدی وقتی 
حاصــل مــی شــود کــه شــهروندان 
حــل  و  هــا  درخواســت  پاســخ 
مشــکالت خویــش را در ســریعترین 
کننــد. فــت  دریا ممکــن   زمــان 

کــه  مــا  ر  خبرنــگا پاســخ  در  وی 
فاضــالب  پــروژه  خصــوص  در 
 شــهری زرنــد ســوال کــرد، گفــت:

یــن طــرح شــرکت آب و  مجــری ا
ــوان  ــه عن فاضــالب اســتان اســت کــه ب
ــد  ــوالد زرن ــرکت ف ــذار و ش ــرمایه گ س
ایرانیــان نیــز بــه عنــوان ســرمایه پذیــر 
 اجــرای ایــن پــروژه را برعهــده دارد.

شــهردار زرنــد بــا بیــان اینکــه در 
یــن طــرح یــک ســری  اجــرای ا
مجوزهــا بایــد از طــرف شــهرداری 
د:  دا مــه  دا ا شــود،  ده  دا  زرنــد 
اجــرای پــروژه فاضــالب شــهری را بایــد 
یکــی از زیرســاختهای مهــم توســعه 
ــت  ــرار نیس ــه ق ــت و البت ــهری دانس ش
هیــم زیرســاختی را  وقتــی می خوا
ــردم  ــره م ــی روزم ــم زندگ ــعه دهی توس
 را مختــل و دچــار مشــکل کنیــم.

ــه  ــن زمین ــرد: در ای ــح ک ــو تصری مهدل
ــت  ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــز تمهیدات نی
ــه  ــده ک ــاری ش ــای حف ــی نواره و تمام
ــرای اجــرای فاضــالب شــهری ایجــاد  ب
شــده اســت را در کوتاهتریــن زمــان 
ــم  ــفالت خواهی ــازی و آس ــن زیرس ممک
ــا  ــرح ب ــن ط ــر ای ــال حاض ــرد و در ح ک
دو اکیــپ پیمانــکاری و شــهرداری در 

ــد. ــی باش ــام م ــال انج ح

خبرنگار/مریم محسن بیگی


