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استاندار:

مردم تجمعات غیرقانونی 
را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند
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واریز میلیونی بالی جان قلعه گنجی ها  شد

وعده توزیع عادالنه بذر پیاز در جنوب استان

*شهسواری فرماندار قلعه گنج: با مسدود شدن کارت های کمیته امداد، مددجویان نمی توانند از کمک هزینه های معیشتی استفاده کنند
*مدیر کل کمیته امداد استان: حقوق، مزایا و کمک های معیشتی کمیته امداد به همان کارتی واریز می شود که 50 میلیون تومان واریز شد  

انتشار عکس با سالح 
در فضای مجازی جرم است

دادســتان عمومی و انقالب عنبرآباد با اشــاره به 
اینکه بعضی از افراد عکس خود را با سالح در فضای 

مجازی منتشــر می کنند، گفت: این عمل مجرمانه باعث ترویج خشونت در 
جامعه می شود. یوسف سبحانی افزود: فضای مجازی در این زمینه به خوبی 
رصد اطالعاتی می شود و به محض مشــاهده، برای این افراد پرونده قضایی 

تشکیل می شود.

بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت 
گذشته، 31 نفر در سطح استان به دلیل کرونا در بیمارستان 

بستری شدند.همچنین تعداد 1۲ مورد فوتی جدید به دلیل ابتال به کرونا در استان 
گزارش شده است که از این ۴ مورد در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان ،3 مورد در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم، ۴ مورد در 
شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و یک مورد در شهرستان های 

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رخ داده است.

نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در 
مجلس شورای اسالمی از هزینه های آزمایشگاهی کرونا 

به دنبال توقف پایش رایگان انتقاد کرد. دکتر"ذبیح اهلل اعظمی" با اشاره به اقدامات 
پیشگیرانه ستاد مبارزه با ویروس کرونا گفت: خوشبختانه با ورود خیرین به تولید 
ماسک و اقالم بهداشتی، مشکلی به لحاظ کمبود این اقالم ضروری وجود ندارد، اما 
در خصوص کیت های تشخیص کرونا و داروهای موثری که به تازگی وارد کشور شده 

با کمبودهایی مواجه هستیم.

با کمبود کیت های تشخیص 
کرونا مواجه هستیم

افزایش بی سابقه 
قربانیان کرونا  در استان  

12 فوتی در یک روز
صفحه3را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید
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ادامه مطلب رادر 
صفحه 3 بخوانید
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فقط به ماسک زدن 
بسنده نکنیم!
محمدلطیف کار
یادداشت مهمان

 اوایلی که کرونا شیوع پیدا کرده بود، یادم هست هر 
وقت حرف از ماسک زدن می شد، برخی مسئولین 
با تاکید می گفتند؛ ماسک زدن هیچ ضرورتی 
ندارد، بلکه ضرر هم دارد. و اضافه می کردند، 
آن هایی که ماسک می زنند از انجام رفتار پرخطر 
ابایی ندارند، چون فکر می کنند ماسک برای آن ها 
ایمنی و مصونیت می آورد. حتی گفته می شد؛ 
سازمان بهداشت جهانی ماسک زدن را توصیه 
نمی کند. تاکید آن ها این بود که صرفا بیماران 
و پرسنل بهداشتی و درمانی باید ماسک بزنند. 
طرفه این که همه ی این سخنان همزمان بود با 
دوره ای که پیدا کردن ماسک واقعا کاری دشوار 
و بلکه محال به نظر می رسید!جالب تر این بود 
که در اغلب کشورهای جهان هم ماسک زدن 
رایج نبود، و نظرات مشابهی رواج داشت. حاال اما 
ورق برگشته است؛ ماسک فراوان شده و کادر 
پزشکی ما هم تجربه ی زیادی پیدا کرده است. 
این بار اما گفته می شود ماسک می تواند ما را در 
مقابله با کرونا ایمن  کند. حتی از روز یک شنبه 
پانزدهم تیرماه ماسک زدن در جاهای مسقف 
عمومی در سراسر ایران اجباری اعالم شده است. 
این در حالی است  که شوربختانه فاصله گذاری 
اجتماعی، و ضدعفونی های مکرر در اغلب موارد 
رعایت نمی شود، و بلکه بعضا شاهد جمعیت های 
فشرده در مناسبت های اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی هستیم.جمع بندی من از همه ی 
اطالعاتی که به دست آورده ام این است که ماسک 
زدن قطعا خوب و مفید است، به خصوص اگر 
همه ی آحاد جامعه رعایت کنند، انتظار می رود 
خطر آلودگی به کرونا کاهش یابد. اما خدا کند 
این بار به افراط نگراییم و از آن سوی بام نیفتیم. به 
بیان دیگر، معتقدم اگرچه ماسک زدن تا حدودی 
از مشکل ما می کاهد، اما ماسک، به خودی خود، 
معجزه نمی کند. باید در کنار ماسک به رعایت  
سایر پروتکل ها و برخی محدودیت ها هم متوسل 
بشویم.کالم آخر این که امیدوارم دولت با خواسته 
و دستور به جای ماسک زدن اجباری، وظیفه ی 
خود را در قبال مردم پایان یافته تلقی نکند و برای 
مقابله با کرونا اقدام به اخذ نوعی سیاست گذاری 
یک پارچه و هماهنگ کند. هم به فرهنگ سازی 
اهمیت بدهد و هم بر روی مقررات سخت گیرانه تر 
تاکید کند، تا از این طریق به سالمتی مردم کمک 
برساند. دولت در همین حال، باید به فکر تامین 
امکانات و اقالم ضروری بهداشتی و درمانی باشد، 
و در همه ی موارد، در جای جای کشورمان حضور 
فعال و چشمگیر داشته باشد تا موجب جلب 

اعتماد مردم بشود.

همکاری نظام مالیاتی 
در راستای حمایت 

از تولید داخلی

تعامل بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان 
منجر به خدمت رسانی مطلوب تر می شود

پیام تبریک مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان 
به مناسبت آغاز هفته تامین اجتماعی

حرکت مجموعه گوهر زمین در مسیر پیشرفت

اهدای عضو در شهرستان انار به چهار نفر زندگی دوباره بخشید

برگزاری مسابقه ملی پوپک قصه گو 
)بازگویی قصه توسط کودکان برای پدربزرگ و مادر بزرگ ها(

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تقسیط بلند 
مدت مالیات و بخشودگی جرایم مالیاتی برای بسیاری از 
واحدهای کسب وکار در چارچوب قانون بیانگر همکاری 

نظام مالیاتی در راستای حمایت از تولید داخلی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
کرمان ، امیدعلی پارسا در حاشیه بازدید از مجتمع مس 
شهید باهنر گفت: حمایت از تولید داخلی و توسعه آنها از 
مهمترین برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور در سال 

جهش تولید است.
وی صدور دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل 
بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون 
مالیات بر ارزش افزوده را در راستای اجرایی نمودن منویات 
مقام معظم رهبری مینی بر حمایت از واحدهای تولیدی 
برشمرد و اظهار داشت : در سال های آتی، بدین منوال 
شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود; لذا الزم 
است فعاالن اقتصادی به ویژه فعاالن عرصه تولید، از این 

فرصت، نهایت استفاده را ببرند.
وی با اشاره به ایجاد تحوالت اساسی در زیرساخت ها و 
فرایندهای مالیاتی خاطرنشان کرد: در طی سال های اخیر 
فرایندهایی از قبیل شناسایی، تشخیص و وصول مالیات با 
هدف تسهیل امور مودیان ، کاهش ارتباط مستقیم مودیان 
و ماموران مالیاتی و افزایش کارآیی و شفافیت فرایندهای 

عملیاتی مکانیزه شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود :دولت جهت 
تامین هزینه های امنیت ، آموزش ، بهداشت و انجام فعالیت 
های عمرانی و زیرساختی نیاز به منابع مالی دارد که مالیات 
یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت در تامین هزینه 
های جاری و حتی اجرای زیرساخت های اقتصادی کشور 
می باشد.پارسا از عزم جدی تمامی بخش های نظارتی و 
قانونی کشور، برای برخورد و پیشگیری از فرارهای مالیاتی 
و فعالیت های مخرب و ناسالم اقتصادی خبر داد و گفت 
: نظام مالیاتی کشور در سال جاری به منظور حمایت از 
فعالیت های سالم اقتصادی، فرصت استفاده از تسهیالت 
و مشوق های فراوانی را فراهم نموده است; همچنین 
در تمامی بخش های نظارتی و قانونی کشور با تکمیل 
بانک های اطالعاتی، منابع جدید مالیاتی شناسایی و ضمن 
جلوگیری از فرار مالیاتی ، مالیات حقه وصول می گردد; 
بنابراین هرچه تعامل و همکاری همه جانبه بین امور مالیاتی 
و فعاالن اقتصادی بیشتر شود، فضای امن و سالم اقتصادی 
و درنتیجه توسعه و رونق تولید مولد و اشتغال را در تمامی 

بخش ها شاهد خواهیم بود.
در این بازدید، مسئولین مجتمع مس شهید باهنر ضمن 
ارائه توضیحاتی از کیفیت و مراحل تولید، ، از حمایت، 
همکاری و تعامل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
با واحدهای تولیدی ، قدردانی کردند.در پایان با اهدای 
لوح تقدیر از مدیرعامل مجتمع مس شهید باهنر به عنوان 

مودی مالیاتی نمونه و خوش حساب قدردانی شد.

 شهردار کرمان بر لزوم تعامل سازنده و هم افزایی بیشتر 
بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان در 
جهت پیشبرد امور مدیریت شهری تأکید کرد.به گزارش 
کرمان آنالین، سیدمهران عالم زاده در نشست با اعضای 
هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
کرمان که به مناسبت گرامی داشت روز و هفته شهرداری ها 
و دهیاری ها برگزار شد، با اشاره به اثربخشی تصمیم گیری ها 
و نظرات کارشناسانۀ مهندسان این سازمان در حوزه های 
مختلف گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان، یک 
سازمان پویا و فعال به شمار می رود که دیدگاه های مهندسان 
آن در تصمیم گیری های مسئوالن بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: خوشبختانه تعامل خوب و چشم گیری بین 
شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد که 
امیدواریم این تعامل دوسویه و سازنده، همواره توسعه یابد.

عالم زاده با بیان این که با تعامل بین دستگاهی بهتر می توانیم 
بر مشکالت فائق آییم، گفت: شهرداری آمادگی دارد در 
موضوعات شهری، فنی و مهندسی با سازمان نظام مهندسی 
ساختمان هم افزایی و هم اندیشی بیشتری داشته باشد.وی 
در ادامه، با اشاره به راه اندازی نرم افزار جدید در حوزه معاونت 
معماری و شهرسازی شهرداری کرمان گفت: با استفاده از 
این نرم افزار، بسیاری از کارها و فعالیت ها به صورت سیستمی 
انجام می شود؛ ضمن این که این نرم افزار در زمینه های 
نظارت و اجرا به ویژه در حوزه بازرسی هایی که شهرداری و 
سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت مشترک دارند، 
اهمیت دارد.شهردار کرمان گفت: پیشنهاد می شود به منظور 
افزایش شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات ناظران و 
مجری های پروژه های ساختمانی در هنگام بازدید، در محل 
ساختمان های در حال ساخت، تابلوی مشخصات نصب 
شود.عالم زاده افزود: با این اقدام، اطالع رسانی از نحوۀ اجرا، 
کاربری و مشخصات سازه و تسهیل برای نظارت و بازرسی 
برای جلوگیری از هرگونه تخلف در زمینۀ ساخت وساز میسر 
می شود.وی ادامه داد: همچنین در زمینۀ ضوابط سیما و 
منظر نیز می توانیم با یک تعامل ویژه بین حوزۀ معماری و 

شهرسازی شهرداری و گروه معماری سازمان نظام مهندسی 
ساختمان، به نتایج خوبی برسیم.شهردار کرمان با بیان این که 
می توانیم با ایجاد کمیته ای مشترک، بسیاری از اهداف این 
دو مجموعه را محقق کنیم، گفت: با این اقدام تأمین منافع 
شهروندان که به عنوان هدف واحدی برای هر دو مجموعه 

حائز اهمیت است، محقق می شود.
 مقررات ملی ساختمان به طور کامل اجرا شود

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان 
نیز در این نشست، ضمن گرامی داشت روز شهرداری ها و 
دهیاری ها، با بیان این که شهرداری و سازمان نظام مهندسی 
ساختمان را دو مجموعه جدا از هم نمی دانیم، گفت: این دو 
مجموعه، موضوعات شهری را در جهت حفظ منافع عمومی 
شهروندان پیگیری می کنند.علیرضا گلستانی برگزاری 
نشست های مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان با 
مجموعه مدیریت شهری را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: 
به منظور ارایه خدمات بهتر به مردم، الزم است مقررات ملی 
ساختمان به طور کامل اجرا شود؛ چراکه با اجرای آن می توان 
خسارت ها و حوادث ناشی از بهره برداری را مدیریت کرد.وی 
خواستار تعامل بیشتر با شهرداری شد و گفت: این سازمان 
ظرفیت مطلوبی در زمینه ارایه مباحث کارشناسی، مشاوره ای 
و اجرایی دارد که مجموعه مدیریت شهری می تواند از این 
ظرفیت در جهت فعالیت های عمرانی استفاده کند. رییس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان این سازمان را 
یک اتاق فکر و کارگروهی متشکل از متخصصان دانست 
که از طریق هم فکری با آن ها می توان برای اداره امور شهر 
تصمیم گیری های بهتری داشت.گلستانی افزود: این سازمان 
آمادگی دارد به عنوان بازوی کمکی شهردای، در جهت تحقق 
اهداف و برنامه ها، ارایه خدمات بهتر به شهروندان، ارتقای 
ساخت وساز ایمن و اجرای مقررات ملی ساختمان، همکاری 

نزدیک تری با مدیریت شهری داشته باشد.
وی ارتقای کیفی زندگی شهروندان را اولویت این سازمان 
دانست و الزمه دست یابی به این مهم را تعامل دوسویه با 

مدیریت شهری بیان کرد.

سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگترین 
نهادهای عمومی و غیر دولتی کشور 
تاکنون نقش و تأثیر بسزایی در تأمین 
آینده خانواده های کشور ایفا کرده 
و همواره، همراه و حامی تمامی اقشار 
جامعه در حوزه های بیمه ای و درمان 
بوده است.تردیدی نیست هدف اصلی و 
غایی این سازمان معظم، تأمین امنیت 
اجتماعی جامعه ایران اسالمی و دلگرم 
ساختن جامعه به آینده ای روشن است و 
این مهم زمینه ساز رشد، توسعه و آبادانی 
کشور در همه حوزه ها و زمینه ها است.

اهمیت به موضوع تأمین اجتماعی در 
تعالیم اسالمی جایگاه ویژه ای دارد تا 
آنجا که از آن به عنوان یکی از اهداف 
اصلی حکومت یاد می شود. تالش برای 
برقراری عدالت و جلوگیری از آسیب  
دیدن نیازمندان وظیفه همه افراد جامعه 
است و هر گونه دستگیری از نیازمندان، 

به منزله قرض دادن به خداوند متعال 
گرامیداشت  ضمن  است.بدینوسیله 
هفته تامین اجتماعی و تبریک این 
ایام به جامعه کارگری، کارفرمایی و 
بازنشستگی، همچنین کارکنان خدوم 
و پرتالش سازمان تامین اجتماعی، به 
نمایندگی از همکاران خود اعالم می دارم 
که در راستای صیانت از حقوق صاحبان 
حق و صیانت از منابع سازمان که منشا 
حق الناس دارد از هیچ تالشی فروگذار 
نخواهیم بود. و در این جهت همراهی و 
همدلی شرکای اجتماعی سازمان را هم 
نیز طلب می کنیم که با یاری این عزیزان 
شاهد رشد و اعتالی قابلیت های ایران 
عزیز در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و برنامه های متعالی سازمان 

تامین اجتماعی باشیم.  
علی حسینی محمد آبادی / مدیر 
کل تامین اجتماعی استان کرمان

تولیـد گندلـه خـام توسـط گندلـه 
سـازی گهرزمیـن در مـاه جـاری -بـه 
گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن 
الملل شـرکت سـنگ آهـن گهرزمین 
صبـح امـروز در جلسـه ای کـه بعـد از 
بازدید میدانی آقای علـی اکبر پوریانی 
مدیـر عامـل گهرزمیـن بـا همراهـی 
مدیر معـدن و کارشناسـان این بخش، 
مدیـرکارگاه دسـتگاه نظـارت کوشـا 
معـدن، مدیرعامـل جهاد نصـر کرمان، 
رئیس هیئـت مدیر شـرکت آرمان گهر 
سـیرجان و مدیران کارگاهی تشـکیل 
شـد، آقای مهنـدس پناهی گـزارش از 
اقدامـات هفتـه گذشـته بخـش معدن 
و پیمانـکار ارائـه داد.سـپس نماینـده 
شـرکت کوشـا معدن در رابطـه با طرح 
اسـتخراج ۲0 میلیـون تن سـنگ آهن 
و الزامـات مرتبـط کـه افزایـش تعـداد 
ماشـین آالت معـدن بیشـترین سـهم 
آن را دارا مـی باشـد، گزارشـی ارائـه و 
پس از آن بررسـی های الزم در جلسـه 
صـورت گرفـت.در ادامـه ایـن جلسـه، 
مدیرعامـل گهرزمیـن بـا اشـاره بـه 
لـزوم افزایـش تولیـد در سـایه حفـظ 
شـرایط کیفـی فعالیتهـا از تـالش و 
فداکاری هـای چشـمگیر و تحسـین 
 برانگیز همـه واحدهـای امور معـدن با 
وجود مشـکالت مختلف تقدیر و تشکر 
کرد.وی بـا تاکیـد بـه پیمانـکار معدن 
بـرای کار و تـالش دوچنـدان همـراه 

بـا برنامـه ریـزی بـرای خرید ماشـین 
آالت معدنـی جدیـد، افزایـش ضریـب 
دسترسـی نـاوگان موجـود را یک اصل 
مهـم دانسـت.پوریانی در ادامـه عنوان 
کـرد: بـا توجه بـه اهـداف اسـتراتژیک 
واحدهـای  توسـعه  بـرای  شـرکت 
مختلـف تولیـدی و تـوان اشـتغالزایی 
در راسـتای تحقـق ایـن امر، برداشـتن 
گام هـای جدی مدیران ارشـد شـرکت 
بـرای افزایـش مجـوز بهـره بـرداری از 
معـدن همـراه بـا ایجـاد سـاختارهای 
زیربنایـی بـرای طـرح های توسـعه ای 
معـدن، امـری الزم و ضـروری اسـت.
مدیرعامل گهرزمین با اشـاره به کسب 
رکوردهـای قابل تقدیـر در سـال های 
گذشـته افـزود: ایـن توانایـی و ابتـکار 

در مجموعـه امـور معـدن و همچنیـن 
در شـرکت گهرزمین وجـود دارد، پس 
همـه تـالش مجموعـه گهرزمیـن باید 
به سـمت ابتکار و توانایی هـای موجود 
بـرود.در ادامـه، مدیـر پـروژه پیمانکار 
بعـد از ارائه خالصه گـزارش مدیرعامل 
جهـاد نصـر کرمـان، در زمینـه برنامـه 
زمانبندی کارگاه آرمان گهر سـیرجان 
بـرای تنـاژ باطلـه بـرداری و اسـتخراج 
سـنگ آهـن مـورد انتظـار کارفرمـا و 
تقویـت نـاوگان ماشـین آالت معدنی، 
مطالبـی را ارائـه نمـود و گفـت: تعدیل 
قراردادهـای پیمانـکاران جـزء ایـن 
شـرکت یکـی از اقداماتـی اسـت کـه 
بـرای افزایـش بخشـی از تولیـد معدن 
انجـام مـی شـود.در ادامـه، مدیرعامل 

گهرزمیـن از پـروژه گندلـه سـازی این 
شـرکت بازدیـد و از نزدیـک در جریان 
امـور راه اندازی ایـن پروژه قـرار گرفت.

مهندس حسـن امین زاده مدیـر پروژه 
گندله سـازی گهرزمین در ایـن بازدید 
عنـوان کـرد: خوشـبختانه راه انـدازی 
تجهیـزات خارجـی بـدون حضـور 
نماینـدگان سـوپروایزرهای خارجـی 
درحـال انجـام و تنهـا دغدغـه، مربوط 
 CKD به تابلـو های فن هـای کارخانه
می باشـد و امیدواریم کـه در راه اندازی 
آنهـا نیـز بـدون حضـور سـوپروایزر 
خارجـی موفـق باشـیم.وی در ادامـه 
گفـت: در حـال حاضـر راه انـدازی 
کارخانـه را به 3 بخـش تقسـیم نموده 
ایم. بخـش اول تولید گندله خام اسـت 
کـه ان شـاءاهلل در تاریـخ 99/۴/۲3بـا 
تامیـن 1000 تن کنسـانتره از خطوط 
کنسـانتره شـرکت، گندله خام را تولید 
خواهیـم کرد.بخـش دوم راه انـدازی و 
تسـت کامل با بـار کـوره بدون روشـن 
نمـودن مشـعل هـا خواهـد بود کـه در 
صـورت تامیـن بـرق ایمـن و پایـدار به 
سـایت گندلـه سـازی بـه میـزان 3۸ 
مـگاوات و تامیـن فـوری لـوازم یدکـی 
CKD، وارد بخـش سـوم کـه روشـن 
نمودن و خوراک دهی به کـوره و تولید 
محصول گندله اسـت خواهیم شـد که 
در این زمینه نیـاز به انتخـاب پیمانکار 
بهـره بـردار در اسـرع وقـت می باشـد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از توزیع 
عادالنه بذر پیاز در سال زارعی جاری خبر داد و بیان داشت: 

امسال جلسات متعددی با دستگاه های مربوطه درمورد 
نحوه توزیع بذر بین کشاورزان برگزار کردیم و مقرر شد که 

بذر پیاز، تنها به کسانی اختصاص داده شود که در سامانه 
پهنه بندی ثبت نام کرده اند.برخوری از توزیع یک و نیم تُن 

بذر پیاز طی روز های اخیر خبر داد و افزود: بذر پیاز طبق 
برنامه های تدوین شده توزیع می شود.

سرپرست معاونت امور جوانان جمعیت هالل 
احمر استان کرمان از برگزاری مسابقه ملی پوپک 
قصه گو )بازگویی قصه توسط کودکان برای 
پدربزرگ و مادر بزرگ ها( با هدف ایجاد انگیزه 
و ترغیب کودکان به فرهنگ کتابخوانی توسط 
سازمان جوانان هالل احمر خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان کرمان؛ 
ابراهیم بابایی بیان کرد: سازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر با توجه به اهمیت فرهنگ کتابخوانی 
و ایجاد انگیزه در کودکان برای خواندن کتاب؛ 
مسابقه  قصه گویی  مجازی با عنوان "پوپک 

قصه گو" به مناسبت 1۸ تیرماه “روز ملی ادبیات 
کودک و نوجوان” برگزار کرده است. وی افزود: 
در این مسابقه کودکان قصه هایی را که توسط 
پدربزرگ یا مادر بزرگ برای آن ها خوانده  می 
شود، می بایست با زبان شیرین کودکانه بازگو 
و والدین آنان از بازگویی قصه  ها توسط کودکان 
تصویربرداری و به شماره  090359۲5۸0۴ 
متعلق به معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر 
استان در فضای مجازی واتس آپ ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: پدربزرگ و یا مادربزرگ 
کودکان می  توانند از 10 قصه پیشنهادی در 

سایت سازمان جوانان )جهت دریافت فایل های 
صوتی بر روی کلمات سازمان جوانان کلیک 
کنید( و یا هر قصه مرتبط با اهداف جمعیت هالل 
احمر را انتخاب و پس از خواندن قصه برای نوه 
خود، آن قصه را بازگو کند و از روند بازگویی قصه 
به مادر بزرگ و پدربزرگ ها، تصویربرداری شود.
سرپرست معاونت امور جوانان جمعیت هالل 
احمر استان کرمان درخصوص ارسال تصاویر 
و فیلم ها عنوان کرد: مهلت ارسال تصاویر قصه 
گویی کودکان به شماره تلفن واتساپ اعالم شده 

تا تاریخ 10/05/99 است.

به گفته مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان چهار عضو قلب، 
کبد و دو کلیه دختر 1۲ ساله اهل شهرستان انار 
به چهار بیمار نیازمند جان دوباره بخشید.زهرا 
عظیمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: پریسا گنجی دختر 1۲ساله احمد 
آباد ساکن شهرستان انار به دلیل تصادف در 1۲ 
تیرماه امسال به بیمارستان علی بن ابیطالب)ع( 
رفسنجان اعزام شد که به دلیل مرگ مغزی 

خانواده وی اعالم به اهدای اعضای دخترشان 
به افراد نیازمند کردند.ی افزود: روز گذشته تیم 
پزشکی برداشت قلب از تهران به وسیله اورژانس 
هوایی با حضور دکتر همتی نماینده وزارت 
بهداشت، و همچنین جراح برداشت کلیه و کبد از 
کرمان در بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان 
حضور یافتند تا اعضای اهداکننده را جهت 
پیوند به تهران و شیراز ارسال کنند.عظیمی 
بیان کرد: گیرنده قلب کودک چهار ساله در 

بیمارستان شهید رجایی تهران بستری بود و نیز 
کبد و کلیه ها هم به شیراز منتقل شدند.مسئول 
هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان گفت: تاکنون در رفسنجان 
9 اهدای قلب صورت گرفته که سه مورد با 
اورژانس هوایی در این بیمارستان انجام شده 
است .دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان جمعیت 
3۲0 هزار نفری شهرستان رفسنجان و 3۷ هزار 

نفری شهرستان انار را تحت پوشش دارد.

خطر طغیان دوباره کرونا جنوب را تهدید می کندخطر طغیان دوباره کرونا جنوب را تهدید می کند
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دومین مرکز توانمندسازی 
بهزیستی استان کرمان افتتاح شد

دومین مرکز شبانه روزی جامعه پذیری و توانمندسازی بهزیستی 
استان کرمان با ظرفیت 30 نفر در شهر کرمان افتتاح شد.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم از کرمان، دومین خانه بین راهی مرکز جامعه پذیری 
و توانمندسازی بهزیستی استان کرمان با ظرفیت پذیرش 30 نفر در 
شهر کرمان افتتاح شد.در آیین گشایش این مرکز خسرو ملکشاهی 
معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان کرمان با اشاره به اهداف 
راه اندازی این مرکز اظهار داشت: اواخر سال 9۸ با اعتبار یک میلیارد ریال 
بابت اجاره بها، تجهیز و هزینه های جاری از سوی سازمان بهزیستی 
برای راه اندازی این مرکز اختصاص داده شده است.وی با بیان اینکه در 
این مرکز افرادی که خانواده پذیرش آنها را نداشته یا خانواده ای ندارند 
پذیرش و اسکان داده می شوند ادامه داد: در مدت شش ماه نگهداری این 
افراد در این مرکز شبانه روزی آموزش های الزم مددکاری، روانشناختی، 
اشتغال، مهارت های زندگی، بهداشت فردی و عمومی، پیشگیری از ایدز 
و ... به آنها داده می شود.معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان 
کرمان با اشاره به اینکه در این مدت توسط مددکاران بهزیستی تالش 
می شود تا زمینه بازپیوند اجتماعی و خانواده این لفراد فراهم شود گفت: 
این مرکز شبانه روزی ظرفیت پذیرش 30 نفر را دارد.وی با بیان اینکه 
این مرکز دومین مرکز جامعه پذیری و توانمندسازی بهزیستی استان 
کرمان است ادامه داد: اواخر سال 95 نخستین مرکز توانمندسازی و 
جامعه پذیری بانوان را در شهر کرمان افتتاح کردیم که بیش از سه سال 
است که در حال فعالیت است.ملکشاهی با اشاره به اینکه خدمات این 
مرکز برون سپاری شده و توسط بخش خصوصی اداره می شود افزود: در 
این مرکز گروه سنی 1۸ تا 60 سال به صورت داوطلبانه پذیرش می شود.

 اســتان کرمــان بــا اقلیمــی گــرم 
ــا بحــران و کم آبی ــاز ب و خشــک از دیرب

تنــش  آبــی روبــرو بــوده و تــداوم 
ــفره های  ــش آب س ــب کاه ــد موج ــن رون ای
زیرزمینــی و پاییــن آمــدن آب چاه هــای 
ــن  ــع ای ــرای رف ــه ب ــده ک ــان ش ــرب کرم ش
مشــکل ضــرورت اســتفاده از منابــع آبــی 
ــت  ــارات و مدیری ــص اعتب ــا تخصی ــد ب جدی
ــی  ــرایط فعل ــذر از ش ــور گ ــرف آب بمنظ مص
بــه عنــوان  احســاس می شــود.کرمان 
پهناورتریــن اســتان کشــور در حاشــیه کویــر 
ــوت قــرار دارد و آب و هــوای گــرم و خشــک  ل
ــه  ــه ب ــن خط ــی ســختکوش در ای آن، مردمان
ــم  ــود ک ــا وج ــردم ب ــن م ــه ای ــار آورده ک ب
ــی،  ــت چندان ــتن چشمداش ــی و نداش ادعای
ــد . ــیده ان ــور درخش ــخ کش ــواره در تاری هم
ــی  ــم آب ــکل ک ــدن مش ــع ش ــا رف ــال ب امس
ــا  ــوان تنه ــه عن ــان ب ــا، کرم برخــی اســتان ه
مرکــز اســتان کشــور همچنــان درگیــر تنــش 
آبــی اســت و دولــت بــرای رفــع ایــن مشــکل 
راهکارهــای کوتــاه مــدت و بلندمدتــی تعریف 
کــرده امــا بــه نظــر مــی رســد کــه رونــد رفــع 
ــا توجــه بــه کمبــود اعتبــارات  ایــن مشــکل ب
عمرانــی و وســعت تنــش آبــی در کرمــان 
همچنــان ادامــه دار اســت. مشــکل کــم آبــی 
کرمــان بــه جایــی رســیده کــه جلــوی پــروژه 
ــه طــرح  ــت از جمل هــای مســکن ســازی دول
ملــی اقــدام مســکن در ایــن شــهر را گرفتــه و 
عــالوه بــر کاهــش تولیــدات کشــاورزی، 
تولیــدات صنعتــی اســتان را نیــز دچــار 
ــع  ــن وض ــم از ای ــردم ه ــرده و م ــش ک چال
گالیــه دارنــد و در شــرایط قطــع شــدن مکــرر 
آب بــه ســختی تابســتان خــود را ســپری 

می کنند.
استاندار: مشکل کم آبی کرمان جدی 

است
ــم  ــران ک ــد بح ــن تائی ــان ضم ــتاندار کرم اس
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان و ب ــهر کرم ــی ش آب
ــال  ــت شــبکه انتق ــدارد و وضعی ــان آب ن کرم
ــن شــهر  ــزود: ای موجــود نامناســب اســت ، اف
ــور  ــتان در کش ــز اس ــا مرک ــوان تنه ــه عن ب
ــت. ــه اس ــی مواج ــدی کم آب ــکل ج ــا مش ب
محمدجــواد فدائی افــزود: هــر چنــد بارندگی 
ــد  ــط بلن ــان از متوس ــتان کرم ــال در اس امس

ــن  ــا در عی ــود ام ــتر ب ــد بیش ــدت 30 درص م
حــال همچنــان در بــارش هــا ایــن اســتان در 
رتبــه ۲6 کشــور قــرار گرفتــه اســت.وی بیــان 
داشــت: 13 شــهر از ۸۲ شــهر اســتان کرمــان 
مشــکل تامیــن آب بــرای اجــرای طــرح اقدام 
ملــی مســکن را دارد و شــهرهای بــزرگ 
ــم، مشــکل  ــان، ســیرجان، رفســنجان، ب کرم
زمیــن و آب دارند.فدائــی تصریــح کــرد: بایــد 
ــای  ــرد و شــهرک ه ــگاه ک ــا ن ــت ه ــه واقعی ب
ــای  ــی روزه ــان ط ــری کرم ــیدی و مطه س
اخیــر بــا اعتــراض مــردم بــه علــت کــم 
ــروی  ــت نی ــا دخال ــود و ب ــرو شــده ب ــی روب آب

ــد. ــع ش ــا رف ــکل موقت ــن مش ــی ای انتظام
بدون تخصیص اعتبارات مشکل کم آبی 

کرمان رفع نمی شود
اســتاندار کرمــان اضافــه کــرد: کارهــا با شــعار 
پیــش نمــی رود و ســال گذشــته کمتــر از 50 
درصــد اعتبــارات عمرانــی بــه اســتان کرمــان 
اختصــاص یافتــه کــه جوابگــوی حجــم باالی 
ــی  ــارات نم ــدون اعتب ــت و ب ــکالت نیس مش
تــوان مشــکل کــم آبــی کرمــان را رفــع کــرد.
ــا بیــان اینکــه از ۲0 شــهریور 96 پیگیــر  وی ب
ــوز نتوانســتیم اعتباری  تامین آب هســتیم هن
ــارد  ــت: 310 میلی ــار داش ــم اظه ــن کنی تامی
ــراف  ــوپ اط ــرح ل ــرای ط ــرای اج ــان ب توم
کرمــان بایــد بــه اســتان تخصیــص یابــد کــه 
آب طــرح اقــدام ملــی مســکن در کرمــان 
ــا  ــت: تنه ــان گف ــتاندار کرم ــن شود.اس تامی
ــارد  ــان ۲۴0 میلی ــراف کرم ــوپ اط ــرای ل ب

ــرای  ــان ب ــارد توم ــار و ۷0 میلی ــان اعتب توم
خریــد مخــزن نیــاز داریــم.وی بــا بیــان اینکه 
ــن آب  ــکان تامی ــه ام ــی ک ــت در مناطق دول
وجــود دارد بایــد چــاه هــای کشــاورزی را 
ــت  ــن آب جیرف ــت: تامی ــد گف ــداری کن خری
و عنبرآبــاد را بــا ۲ ســال پیگیــری نتوانســتیم 
در الیحــه بودجــه بگنجانیــم و ایــن در حالــی 
ــبی دارد. ــت آب مناس ــد جیرف ــه س ــت ک اس

کم آبی مانعی مقابل طرح ملی مسکن
ــتاندار  ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
کرمــان گفــت: شــهر کرمــان بیــش از یکهــزار 
لیتــر بــر ثانیــه کمبــود آب دارد و توانایــی 
تامیــن آب بــرای ســاخت و ســاز جدیــد وجود 
ندارد.ســیدمصطفی آیــت اللهــی موســوی 
افــزود: شــهرک مطهــری واقــع در شــهر 
ــر  ــا تانک ــون ب ــود آب دارد و اکن ــان کمب کرم
ــکل در  ــود مش ــا وج ــود و ب ــی ش ــانی م آبرس
ــال آب  ــی، انتق ــده کنون ــذار ش ــازات واگ امتی
ــا  ــت و تنه ــر نیس ــر میس ــه ای دیگ ــه نقط ب

ــد. ــی ده ــش م ــی را افزای ــم آب ــکالت ک مش
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح اقــدام ملــی 
مســکن بــا وضــع موجــود و مشــکل کــم 
آبــی کرمــان در ایــن اســتان اصولــی و فنــی و 
صحیــح نیســت تصریــح کــرد: کرمــان امــکان 
ــن  ــم ای ــدارد و معتقدی ــن ن ــن آب و زمی تامی
ــل اجــرا  ــان قاب ــن شــکل در کرم ــه ای طــرح ب

نیســت.

تامین آب کرمان امسال محقق نمی شود
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
ــن  ــا اشــاره مشــکالت تامی ــان ب اســتان کرم
ــت:  ــان گف ــی در کرم ــای دولت ــرح ه آب ط
اجــرای پــروژه تامیــن آب کرمــان بــرای 
امســال عملیاتــی نمی شــود.جعفر رودری 
بــا اشــاره بــه بهتریــن حالــت تخصیــص 
ردیــف اجرایــی اعتبــارات بــرای اســتان 
افــزود: در ســالهای گذشــته دولــت مجــوزی 
بــرای احــداث پــروژه جدیــد نــداده و در 
ــیم  ــته باش ــار داش ــد انتظ ــرایط نبای ــن ش ای
طرحــی جدیــد افتتــاح شــود و اجــرای پروژه 
ــی و  ــی طوالن ــان راه ــرای کرم ــن آب ب تامی
ــواب  ــال ج ــش از یکس ــی بی ــد زمان در فراین
ــش از  ــت بی ــزود: دول ــد.رودری اف ــی ده م
۷00 هــزار میلیــارد تومــان پــروژه نیمــه 
تمــام در کشــور دارد کــه در بهتریــن حالــت 
ــه  ــان بودج ــارد توم ــزار میلی ــر ۴0 ه ــغ ب بال
ــط  ــر رواب ــی یابد.مدی ــص م ــی تخصی عمران
عمومــی شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
کرمــان گفــت: یکهــزار و 950 لیتــر بــر ثانیــه 
تولیــد داریــم و میــزان مصــرف در پیــک ســه 
ــن  ــر ثانیــه اســت کــه ای هــزار و 100 لیتــر ب
ــر ثانیه در  آمــار کمبــود یکهــزار و 150 لیتر ب
ــن در  ــد و ای ــش می ده ــان را نمای ــهر کرم ش
حالــی اســت کــه امــکان جابــه جایــی و حفــر 
ــتن  ــت نداش ــه عل ــه ب ــد در منطق ــاه جدی چ
گنجایــش ســفره هــای آب زیرزمینــی را 

نداریــم.

ایسنا/ »لوپتو« عروسک دست ساز 
پارچه ای  است که قصه های زیادی گزارش

با خود دارد و روزگاری پیش 
کودکان و نوجوانان در بازی  های ساده خود آن را 
خلق می  کردند و بازی می  کردند. عروسک  هایی 
ساده و رنگارنگ که هر کسی را به دوران کودکی 
اش خواهد برد و رنگ های متفاوت و جذابشان 
نگاهها را جلب می کند. از ساختارهای عروسک 
های نوین پیروی نمی  کردند، ساده و پر از 
خالقیت هستند به همین علت به راحتی به روح 
کودکان رسوخ می  کردند، چشمان بی آالیش و 
موهای پر از حس آزادیشان شاخصه اصلی آن ها 
است. »لوپتو« نامی است که کویر نشینان بر آن 
گذاشتند، شاید که رهایی کویر به آن ها آموخته 
بود که عروسک  هایی بسازند که روح انسان آزاد 
را به نمایش بگذارند.»لوپتو« عروسک دست ساز 
پارچه ای  است که قصه های زیادی با خود دارد. 
روزگاری پیش کودکان و نوجوانان در بازی  های 
ساده خود آن را خلق می  کردند و بازی می  کردند. 
ابتدا مادران با عشق مادری خود نخ و پارچه به 
دست می  گرفتند و این عروسک  ها را می  دوختند 
و هر مادر رسالتی داشت در خود که به فرزندش 
با  زیادی  های  داستان  دهد،  آموزش  نیز 
خواهر  روزی  می  گرفت،  شکل  »لوپتوها« 
کودکان می شدند و روزی مادرشان و روزی 
نزدیکترین دوستشان و تنها هم بازی شان، 
»لوپتو ها آمدند« تا تنهایی کودکان را پر کنند 
آنها از طبیعت الهام گرفته بودند بعضی همچون 
خورشید طالیی یا همچون درخت سبز و یا چون 

گل  های شقایق قرمز بودند.در ابتدا لوپتوها را از 
چوبی 10 سانتی متری می ساختند بعد از آن 
پارچه مربعی را به طول و عرض 5 سانتی متر 
برداشته مقداری پنبه یا پرزهای چیده شده قالی 
را وسط آن قرار داده و چوب بدن را بین آن قرار 
می دادند و به صورت توپ کوچکی درست کرده 
زیر آن را با نخی محکم می بستند تا سر لوپتو 
شکل بگیرد. پشت سر را با نخ و سوزن جمع می 
کردند. پارچه ای را به صورت سه گوش درست 
کرده روی سر آن قرار می دادند و با نخی محکم 
دور آن را می بستند بعد از آن پارچه ای را دو ال 
کرده لوپتو را درون آن قرار داده قنداق پیچ می 
کردند و برای شکل دادن به صورت آن با نخ و 

درست  آن  برای  دهان  و  برو  ا سوزن 
نداشتند  بتدا چشم  ا در  ها  می  کردندلوپتو 
سازندگانش معتقد بودند این کار دخالت در 
قدرت الهی است. این عروسک  ها نام  های 
مختلفی در بین مردم داشتند یا نوزاد بودند یا 
مادر و یا بی بی برای پیراهن بی بی و مادر از 

پارچه های گلدار که زنان روستا برای لباس های 
خود استفاده می کردند استفاده می شد.

»چمک«، عروسکی دیگر از کویر
»لوپک چمکی« یا »ماهی ملک« نام عروسک 
محلی مردم منطقه تم گران در جنوب شهرستان 
قلعه گنج است. عروسک »ماهی ملک« متشکل 

شده است از ابزار و وسایل ساده و ابتدایی چون 
چوب و پارچه های رنگی و لباس های محلی 
منطقه است. به گفته اهالی قدمت آن را حدود 
۲00 سال می دانند. به گفته اهالی »ماهی ملک 
زنی بوده که شوهرش به نام قادر را می کشد و 
برای او عزاداری نمی کند و قبل از سال فوت 
همسر، لباس رنگی می پوشد و در مراسم عروسی 
به رقص و پایکوبی می پردازد. در مراسم عروسی 
و حنابندان، عروسک های ماهی ملک را درست 
می کنند و به صورت دوره ای دور هم می نشینند 
یا دور عروس راه می روند و شعر ماهی ملک را 
می خوانند و دست می زنند و شادی می کنند. 
کودکان در بازی های خود رسم حنابندان را با 

ماهی ملک اجرا می کنند.

کم آبی دامن طرح ملی مسکن کرمان را گرفت

عروسک های کویر، جانی دوباره می گیرند

گزارش
ایرنا

سن افراد بستری شده به دلیل 
کرونا پایین آمده است

ایسنا/ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه هم 
اکنون در موج بیماری کرونا هستیم اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که 
در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا، در مورد وضعیت فعالیت تاالرها 
برنامه مناسبی را داشته باشیم.دکتر "سیدوحید احمدی طباطبایی" 
صبح شنبه ۲1 تیرماه در جمع خبرنگاران درباره وضعیت شیوع 
ویروس کرونا در استان کرمان اظهار کرد: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا 
کشور قرار است تاالرها با 50 درصد ظرفیت می خود کار را آغاز کنند.

وی ادامه داد: در زمانی که تاالرهای بسته بودند، متاسفانه شاهد بودیم 
مردم مراسم عروسی و مهمانی های خود را در خانه باغ ها و در مکان 
هایی برگزار می کردند که حداقل استانداردهای اولیه در آنجا وجود 
نداشت و به همین دلیل ستاد ملی و به دنبال آن ستاد استانی مقابله با 
کرونا مجوز بازگشایی تاالرها را صادر کرد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان با اشاره به اینکه تا یکسال آینده با این بیماری باید دست 
پنجه نرم کنیم، در بخش دیگری از صحبت های خود به وجود اقالم 
بهداشتی در بازار اشاره و اظهار کرد: مردم باید بدانند که نیازی نیست 
همه مردم عادی از ماسک های پزشکی استفاده کنند.وی با اشاره به 
اینکه ماسک پزشکی برای همه در بازار وجود ندارد اظهار کرد: توصیه 
می شود مردم عادی از ماسک های پارچه ای یا فابریک استفاده کنند 
که این نوع ماسک می تواند در منزل نیز تولید شود.معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه مواد ضدعفونی کننده 
و گندزدایی به وفور در بازار وجود دارد اظهار کرد: دستکش اطمینان 
کاذب برای مردم ایجاد می کند و به شدت توصیه می شود مردم به جزء 
در شرایط خاص از دستکش استفاده نکنند و این نوع دستکش ها برای 
کادر درمانی بیشتر باید استفاده شود.وی با تاکید بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم اظهار کرد: متاسفانه ظرف یک ماه گذشته، سن 
موارد بستری شدن به دلیل ابتال به ویروس کرونا پایین تر آمده این در 
حالی است که افراد جوان فکر می کنند به این بیماری مبتال نمی شود و 
این بیماری تنها برای افراد دارای بیماری زمینه ای و یا افراد مسن بوده 
اما افراد دارای سن پایین تر باید بدانند که می توانند هم به این بیماری 

مبتال و به عنوان ناقل این ویروس باشند.

1- هنگام خرید یک کیسه ی پارچه ای همراه خود ببرید و از کیسه ی 
پالستیکی استفاده نکنید. کیسه های پارچه ای دوام زیادی دارند و 
می توانید سال ها از آن استفاده کنید و همچنین سرعت تجزیه آن ها 
بسیار بیشتر از تجزیه پالستیک است.۲-از ظروف یک بار مصرف 
پالستیکی استفاده نکنید. اما اگر مجبور هستید، ظروف یکبار مصرف 
گیاهی را جایگزین ظروف پالستیکی کنید. این ظروف نسبتاً سریع تر 
در طبیعت تجزیه می شوند و کمتر تخریب کننده هستند.3- هنگام 
بیرون رفتن به جای خرید آب معدنی و کمک به تولید بیشتر و بیشتر 
پالستیک و زباله، بطری آب شیشه ای همراه خود ببرید. شما با نوشیدن 
آب از بطری های شیشه ای نه تنها به سالمت کره زمین کمک می کنید، 
بلکه سالمت بدن خود را نیز در معرض خطر قرار نمی دهید. نوشیدن 
آب در بطری های پالستیکی باعث می شود رفته رفته مولکول های 
پالستیک از بطری جدا شده و همراه آب درون دستگاه گوارش شما 
بروند و سالمتتان را تهدید کنند.۴- به طور کلی به نی های پالستیکی 
نه بگویید. این نی ها اثرات مخرب زیادی بر حیوانات دارد. بر اساس 
آمارهای جهانی مردم سالیانه 500 میلیون نی پالستیکی استفاده 
می کنند. حجم این پالستیک ها آنقدر زیاد است که می شود روزانه 
1۲5 اتوبوس را پر کرد. اکثر این پالستیک ها از اقیانوس ها و آب های 
آزاد سر درمی آورند و به درون بینی، گوش، دهان و دیگر حفره های بدن 
حیوانات فرو می روند. لحظه ای به این آمار و ارقام فکر کنید و دفعه ی 
بعدی که خواستید از نی پالستیکی استفاده کنید با یک “نه” ساده به 
کره زمین کمک کنید.به جای نی های پالستیکی از نی های شیشه ای 
یا استیل استفاده کنید.5-به جای گذاشتن مواد غذایی در ظروف و 
کیسه های پالستیکی از ظروف شیشه ای و سایر ظروف که یکبار مصرف 
نیستند استفاده کنید.6- راه حل دیگر استفاده از مواد تجزیه پذیر یا 
biodegradable است که عموماً در طبیعت زودتر از پالستیک 
معمولی تجزیه می شوند. یک نمونه مشهور از این موارد نشاسته ذرت 
)cornstarch(است.۷- اگر کوهنورد یا طبیعت گرد هستید از رها 
کردن زباله ها به طبیعت خودداری کنید و حتی زباله های ریخته شده 
را جمع آوری کنید تا از آلودگی بیشتر از محیط زیست بکاهید.۸- از 
رستوران ها و کافه هایی که ظروف پالستیکی استفاده نمی کنند حمایت 
کنید و چرخه ی معیوب تولید و بازتولید زباله را بشکنید. همچنین 
شرکت هایی که با بسته بندی بیش از حد محصوالت خود در کیسه های 
پالستیکی به آلوده شدن محیط زیست کمک می کنند برخورد کنید.و 
در آخر تا جایی که می توانید بازیافت کنید. داشتن دو سطل زباله و 
تفکیک آن ها کار سختی نیست و اگر دغدغه مندی کافی برای سیاره ای 
که در آن زندگی می کنیم را داشته باشید این عمل را داوطلبانه انجام 

خواهید داد و دیگران را نیز تشویق خواهید کرد.

مدیـر شـعب بانـک مسـکن اسـتان کرمـان 
گفـت: ایـن بانـک در راسـتای کمـک بـه 
مشـتریان بدهکار و به منظور پرداخت اقساط 
معـوق، زمـان اجـرای طـرح میثـاق را تـا پایـان ماه سـال 
جـاری تمدیـد کرد.محمـد غفوریـان روز شـنبه در گفت و 
گو بـا خبرنـگار ایرنـا با اشـاره بـه شـرایط اقتصـادی ایجاد 
شـده ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا افـزود: کمیسـیون 
عالی وصـول مطالبـات بانـک مسـکن در راسـتای حمایت 
از مشـتریان دارای اقسـاط معوق غیر جاری با بخشـودگی 
100 درصـدی جرائـم طـرح میثـاق تـا پایـان تیرمـاه 99 
موافقـت کـرد. وی ادامـه داد: در این طـرح مشـتریانی که 
دارای اقسـاط معوق غیرجاری هسـتند؛ در صورت تسـویه 
نقـدی مطالبـات معـوق خـود مشـمول بخشـودگی جرائم 
تسـهیالت مـی شـوند.مدیر شـعب بانـک مسـکن اسـتان 
کرمـان اظهـار داشـت: در طـرح میثـاق در صـورت واریـز 
نقدی به هر میـزان از مطالبـات غیر جاری انواع تسـهیالت 
پرداختـی اعـم از انـواع عقـود مبادلـه ای، مشـارکتی، وام 
قرض الحسـنه و سـایر مـوارد همچنیـن مطالبـات مربوط 
به ضمانـت نامه های ضبـط شـده، خالص جرائم محاسـبه 
شـده بر اسـاس نوع قـرارداد بـه نسـبت واریزی بدهـکاران 
مورد بخشـودگی قـرار مـی گیـرد.وی تصریح کـرد: در این 
طـرح همچنیـن 100 درصـد جرائم سـازنده هایـی که در 
قالـب قـرارداده هـای مشـارکت مدنی بـا بانک تسـهیالت 
سـاخت دریافت کـرده انـد؛ در صـورت پرداخت یـا تعیین 
تکلیـف مطالبات به صورت تقسـیط، مورد بخشـودگی قرار 
خواهنـد گرفت.غفوریـان گفت: طـرح میثاق به مشـتریان 
بدهـکار بانک مسـکن اجـازه مـی دهـد، بـه ازای پرداخت 
هر میـزان از بدهـی خود بـه همـان نسـبت از پرداخت کل 
جرائم خـود بابـت تاخیـر در پرداخـت بدهی معاف شـوند 
و در صـورت پرداخـت کل میـزان بدهـی، بخشـودگی کل 
جرائـم مقـدور شـده اسـت.وی اظهـار داشـت: الزامـی بـه 
مراجعـه حضوری مشـتریان بـه شـعب بانک مسـکن برای 
بهره مندی از مزایای این طرح نیسـت و افراد مـی توانند از 
طریق درگاه هـای اینترنتـی بانک به صـورت غیر حضوری 

نسـبت به پرداخـت بدهـی خـود اقـدام کنند.

اسـتاندار کرمـان گفـت: بـر اسـاس مصوبـه 
سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا مقـرر شـد به 
 شـهروندان  توصیـه شـود، هرگونـه اطـالع از 
تشـکیل تجمعـات غیرمجـاز را به پلیـس 110 اعـالم کنند.

به گـزارش ایرنـا، محمدجـواد فدائی روز شـنبه در نشسـت 
مقابلـه بـا کرونا اسـتان کرمان با اشـاره بـه برگزاری مراسـم 
ها در مناطـق و مـکان هایـی خـارج از تاالرها افزود: گشـت 
ویژه بهداشـتی بیمـاری کرونـا در کمیتـه امنیتـی انتظامی 
بررسـی و هفتـه آینـده در نشسـت مقابله بـا کرونـا تصویب 
نهایـی مـی شـود.وی ادامـه داد: دلیـل تشـکیل این گشـت 
حضور دادسـتانی در نقاطـی که گروه هـای بازرسـی نیاز به 
حکـم قضایـی دارند، اسـت و این گشـت بـا حضور دانشـگاه 
علـوم پزشـکی، دادسـتانی، اداره کل بازرسـی اسـتانداری و 
نیروی انتظامی تشـکیل می شـود که دسـتورالعمل آن پس 
از تصویـب در کمیته به شهرسـتان هـا و مرکز اسـتان اعالم 
شـود. اسـتاندار کرمـان تاکید کـرد: تاالرهـا حداکثـر تا 50 
درصـد از ظرفیـت عادی بـا حضـور نماینـده دانشـگاه علوم 
پزشـکی فعالیت کنند. وی گفت: سـازمان صنعـت، معدن و 
تجارت اسـتان کرمان تامین پارچه را با تایید دانشـگاه علوم 
پزشـکی تهیه و در اختیـار تولیدکنندگان ماسـک قرار دهد.
فدائی افزود: پیشـنهاد سـپاه مبنـی بر اعمـال محدودیت در 
مقابل کرونـا در کمیتـه امنیتـی و انتظامی اسـتان و کمیته 
بازرسـی بررسـی و جمع بنـدی آن در نشسـت هفتـه آینده 
بـرای اجـرا تصویـب شـود. وی گفـت: مصوبـات کارگـروه 
نظـارت از جملـه کنترل چک لیسـت ها و گشـت ویـژه برای 
برخورد قانونی با متخلفان در نشسـت سـتاد مقابلـه با کرونا 
اسـتان کرمان و تعطیلـی موقت مسـاجد و تکایـا نیز مصوب 
شـد. اسـتاندار کرمان تصریح کـرد: اماکـن، مسـاجد و تکایا 
بـه علـت تخلفـات بهداشـتی تـا اصالحـات تعطیـل موقـت 
می شـوند که اگر این اصالحات اجرا نشـد مسـئول آن تغییر 
می کند. وی بـا بیان اینکه سـتاد مقابلـه با کرونا بـا برگزاری 
جمعـه بـازار شـهربابک مخالفـت کـرد افـزود: در شـرایط 
فعلـی تعطیلی شـغل مشـکل اقتصـادی بـرای مـردم ایجاد 
می کنـد و نبایـد بیـکاری را گسـترش دهیـم و در شـرایط 
کنونی کنتـرل بـا موانـع و امکانـات بهتـر از تعطیلی اسـت. 
فدائـی بیـان داشـت: همچنیـن مصوب شـد کـه کالس ها با 
30 درصـد ظرفیت فعالیـت کننـد. حمیدرضا رشـیدی نژاد 
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان نیز گفت: در بهداشت 
محیط، گشـت ها و ضدعفونـی معابر همکاری خوبی بسـیج 
در شـهر داشـته و آمادگـی کامـل بـرای همـکاری داریم که 
این نیـرو به کمک مـا بیاید زیرا دانشـگاه به تنهایـی از عهده 

نظـارت برنمی آیـد.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان کرمان گفت: به 
طور میانگین، حدود 6۷ درصد ســرقت های رخ داده در استان 
کرمان کشــف می شود.سرهنگ "یداهلل حســن پور" در جمع 
خبرنگاران درباره بحث سرقت در شهر و استان کرمان اظهار کرد: 
دالیل مختلفی برای سرقت در دنیا وجود دارد که از زیاده خواهی 

این دالیل می تواند باشد تا فقر؛ اما نوع وقوع ســرقت ها با گذر زمان متفاوت شده است.وی با 
تاکید بر اینکه نمی توانیم منکر پدیده بزه سرقت باشیم افزود: در مجموع تمام ارکان انتظامی 
استان، دادگستری و سایر دستگاه های مربوطه تالش می کنند این جرم را مهار و آمار سرقت را 
در استان کاهش دهند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه 
مجموع پلیس جهت ارتباط نزدیک با مردم پلیس سامانه 110 را راه اندازی کرده است افزود: 

سامانه 110 پل ارتباطی بین مردم و پلیس است.

به طور متوسط، ۶۷ درصد سرقت های 
استان کرمان کشف می شود

بارش شدید باران و طوفان، به باغات انبه و خرمای دهکهان از 
توابع شهرستان کهنوج خسارت شدیدی وارد کرد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، علیرضا حیدری مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان کهنوج گفت: طوفان و بارندگی شدید، 
سبب ریشه کن کردن، شکستن و ریزش میوه در باغات مثمر 

انبه، مرکبات و خرما و خسارت به باغداران این دهستان شد.او افزود: در شرایطی که اقتصاد 
کشاورزان این دهستان بر پایه باغداری بوده و درختانی نظیر مرکبات، خرما، انبه و " در اوج 
باردهی بودند، این اتفاق سبب شد، درآمد سالیانه این بهره برداران به شدت کاهش یابد. 
خسارت طوفان به باغات دهکهان کهنوج حیدری تصریح کرد: انتظار داریم، کارشناسان 
بیمه محصوالت کشاورزی در اسرع وقت نسبت به تعیین خسارت در مورد بهره بردارانی که 

نسبت به بیمه باغات خود اقدام کرده اند، بررسی الزم را انجام دهند.

طوفان به باغات دهکهان کهنوج 
خسارت زد

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 
گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا امسال برداشت آنغوزه 
در جنوب استان کرمان ممنوع شده است.علی قادر معاون 
فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان 
کرمان در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 

خبرنگاران جوان از کرمان، با اعالم اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا و براساس 
سیاست های ابالغی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، برداشت آنغوزه از مراتع 
جنوب استان کرمان ممنوع شده است، گفت: مراتع جنوب استان کرمان یکی از محل های 
رویش گیاه دارویی و صنعتی آنغوزه است.او افزود: ساالنه به طورمیانگین حدود 1۴ هزار 
کیلو آنغوزه از مراتع جنوب استان کرمان برداشت می شود.او اظهار کرد: برداشت آنغوزه 

اوایل تابستان در جنوب استان کرمان آغاز می شود و تا پایان شهریور ادامه دارد

ممنوعیت برداشت آنغوزه 
در جنوب کرمان

طرح بخشودگی جرائم بانک 
مسکن تا پایان تیرماه تمدید شد

مردم تجمعات غیرقانونی
 را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند

خبر

خبر

به بهانه روز بدون پالستیک در ایران
راهکارهای کاهش مصرف 

پالستیک

»لوپتو« نامی است که کویر نشینان بر آن گذاشتند، شاید که رهایی کویر به آن ها آموخته بود که عروسک  هایی 
بسازند که روح انسان آزاد را به نمایش بگذارند.»لوپتو« عروسک دست ساز پارچه ای  است که قصه های زیادی 
با خود دارد. روزگاری پیش کودکان و نوجوانان در بازی  های ساده خود آن را خلق می  کردند و بازی می  کردند. 
ابتدا مادران با عشق مادری خود نخ و پارچه به دست می  گرفتند و این عروسک  ها را می  دوختند و هر مادر رسالتی 
داشت در خود که به فرزندش نیز آموزش دهد، داستان های زیادی با »لوپتوها« شکل می  گرفت، روزی خواهر 
کودکان می شدند و روزی مادرشان و روزی نزدیکترین دوستشان و تنها هم بازی شان، »لوپتو ها آمدند« تا 

تنهایی کودکان را پر کنند آنها از طبیعت الهام گرفته بودند.

خبرخبرخبر

ایرنـا - مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر 
اسـتان کرمـان بـر ضـرورت تامین نیـرو و 
تقویت پایگاه های امـداد و نجات در منطقه 
جنـوب اسـتان تاکیـد کـرد و گفـت: ایـن 
فرایند تا تحقـق برنامه هـا در اولویت هالل 
احمر قرار گرفت. رضا فالح شـامگاه جمعه 
در دیـدار با نماینـده مردم شهرسـتان های 
کهنـوج، منوجـان، رودبارجنـوب، قلعـه 
گنج و فاریاب در مجلس شـورای اسـالمی 
افـزود: بـا توجـه بـه شـرایط جغرافیایـی 
منطقـه و محورهـای مواصالتـی جنـوب 
اسـتان، طی سـه سـال گذشـته نیروهای 
امـدادی هـالل احمـر ۲90 حادثه مختلف 
را پوشـش دادنـد. وی با اشـاره بـه ضرورت 
امدادرسـانی بـه موقـع و سـریع در مناطق 
جنوب اسـتان کرمان اظهار داشـت: تامین 
نیرو و تقویت پایـگاه هـای امدادونجات در 
جنـوب اسـتان ضـرورت دارد و ایـن مهـم 
نیازمند بـه حمایـت و توجه دولتمـردان از 
این نهاد مردمی اسـت. مدیرعامل جمعیت 
هـالل احمـر اسـتان کرمـان عنـوان کرد: 
نزدیک بـه ۲1 هـزار نفر در طی سـه سـال 
گذشته توسـط این جمعیت در شهرستان 
های کهنوج، رودبارجنـوب، منوجان، قلعه 
گنـج و فاریاب امدادرسـانی شـده اند. فالح 
گفت: جمعیت هالل احمر به واسـطه ارائه 
خدمات مختلـف در حوزه های بهداشـت و 
درمان، امدادونجات و پـروژه های حمایتی 
و معیشتی بایستی امکانات و تجهیزات آن 
نیز کامـل و نوین باشـد. وی اظهار داشـت: 
در حـوزه اجـرای کاروان هـای نیکـوکاری 
و سـالمت در شهرسـتان هـای جنوبـی 
اسـتان تا کنـون 6 میلیاردتومـان خدمات 
داوطلبانـه بهداشـتی، درمانی و معیشـتی 
توسـط جمعیت هالل احمر در مناطق کم 
برخوردار جنوب اسـتان ارائه شـده اسـت. 
مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمر اسـتان 
کرمان در پایـان از افتتاح تعداد سـه پایگاه 
امدادونجات در شهرسـتان هـای منوجان، 
قلعـه گنـج و رودبارجنـوب و اهـدای ۲ 
دسـتگاه خـودروی امـدادی در مناطق یاد 
شـده از برنامـه هـای مهم جمعیـت هالل 

احمـر در هفتـه دولت خبـر داد.

۵۹ کیلومتر راه 
روستایی جنوب تا پایان 

سال تکمیل می شود
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای جنـوب کرمـان از تکمیـل 
59 کیلومتـر راه روسـتایی در قالـب 
طـرح ملی ابـرار تـا پایان سـال جاری 
خبر داد.مسـعود جمیلـی کرمانی روز 
شـنبه در گفت و گو بـا خبرنـگار ایرنا 
طـرح ملـی ابـرار را اقدامـی بـا هدف 
تکمیـل و احـداث راه هـای روسـتایی 
اولویـت دار و راه هـای بـا پیشـرفت 
فیزیکـی 50 درصـد عنـوان کـرد.وی 
بـا بیـان اینکـه در قالـب طـرح ابـرار 
بیـش از 11 میلیـارد تومـان اعتبـار 
بـرای اجـرای طرح هـای مـورد نظـر 
برنامه ریزی شـده اسـت، بیان داشت: 
بـرای صرفه جویـی در هزینه هـا چهار 
ز  اکیـپ بـا 15 دسـتگاه سـنگین ا
مجموعـه اداره کل راهـداری و ادارات 
شهرسـتان ها فعـال هسـتند.مدیرکل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب کرمـان اظهـار داشـت: بـا 
بهره بـرداری از راه هـای روسـتایی 
ر در هفـت شهرسـتان  بـرا ا طـرح 
جنوبـی اسـتان کرمـان ۴0 روسـتا 
ه مناسـب و 15 روسـتا از  دارای را
بُن بسـت خـارج می شـود.وی تصریح 
کـرد: از ابتـدای اجـرای طـرح ملـی 
ابـرار تـا کنـون بیـش از ۲۲ کیلومتـر 
راه روسـتایی زیرسـازی، 3۴ کیلومتر 
آسـفالت و ۲0 کیلومتـر تیـغ زنـی و 
آمـاده احـداث شـد.جمیلی از اراده 
جـدی دولت بـرای تکمیـل طرح های 
زیرسـاختی در حـوزه راهـداری خبـر 
داد و گفت: آسـفالت محور سـرخوئیه 
" انگرچاله تکمیل شـد که بـا تکمیل 
این راه روسـتایی یکهـزار خانوار از راه 
مناسـب آسـفالته بهره منـد شـدند.

وی همچنیـن از اجـرای ۲۲ کیلومتـر 
راه روسـتایی در شهرسـتان رودبـار 
جنـوب خبـر داد و گفـت: ایـن طـرح 
در قالـب راه روسـتایی چـاه ابراهیـم 
آغـاز شـد کـه ایـن طـرح هم اکنـون 
100 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد.

وی ادامـه داد: بـا افتتـاح ایـن محـور 
مـردم 1۷ روسـتا و آبـادی بـا پنـج 
هـزار و ۴00 خانـوار از راه مناسـب 
روسـتایی بهره منـد می شـوند.اداره 
کل راهـداری جنـوب اسـتان کرمـان 
یـک سـوم پهناورترین اسـتان کشـور 
را بـا هفـت شهرسـتان و یـک میلیون 

نفـر جمعیـت تحـت پوشـش دارد.

ششــم تیرمــاه بــود کــه یــک پیامک 
عجیــب کــه خبــر از یــک واریــز گزارش

د، زندگــی  ناگهانــی را مــی دا
بســیاری از مددجویــان کمیتــه امــداد قلعه گنــج 
را دگرگــون کــرد، مردمانــی کــه ایــن واریــز 
ــا  ــی مــی توانســت همــه ی زندگــی آن ه میلیون
ــگاه  ــون از ن ــن 50 میلی ــد، شــاید ای ــر ده را تغیی
ــان  ــی را آن چن ــه کس ــود ک ــی نب ــا رقم بعضی ه
ــه  ــی ک ــرای مردمان ــا ب ــاورد، ام ــان بی ــه هیج ب
چشمشــان بــه یارانه هــای ماهیانــه و کمــک 
ــا چــرخ   ــت اســت ت ــگاه  دول هزینه هــای  گاه و بی
زندگیشــان هــر چنــد بــه ســختی، کمــی 
بچرخــد، بســیار پــر اهمیــت بــود. مدتــی از ایــن 
واریــز نگذشــته بــود کــه  تعــداد زیــادی از 
مددجویــان کمیتــه بــرای خریــد مراجعــه 
کردنــد، هیجانــی کــه کامــال طبیعــی بــود، 
ــز  ــازه داری از واری ــه در آن مغ ــی ک ــار فیلم انتش
ــج  ــه گن ــی قلع ــای اهال ــه کارت ه ــی ب 50 میلیون
ــاق خبرســاز را در ســطح  ــن اتف ــر مــی داد، ای خب
اســتان و کشــور بســط داد، خریدهایــی کــه 
ــد و  ــم نش ــی ه ــت کاالی ــه دریاف ــر ب ــرا منج اکث
لبتــه بعــد از مــدت کوتاهــی کارت هــای  ا

مددجویان توسط بانک مرکزی مسدود شد.
 منبع پول های واریزی مشخص نیست

ــدار  ــا  شهســواری فرمان ــا ب  پــس انتشــار خبــر م
ــالم  ــم، شهســواری اع ــج تمــاس گرفتی ــه گن قلع
کــرد کــه اطالعــی از منبــع پــول واریــزی نــدارد 
و ایــن پــول بــه کارت کمیتــه امــداد، مددجویــان 
ــز شــده و منبــع واریــزی در دســت بررســی  واری
اســت.  بــا صادقــی مدیــر کل امــداد اســتان 
هــم تمــاس گرفتیــم، صادقــی گفــت: ایــن 
واریــز از ســوی کمیتــه امــداد نبــوده اســت 
ــده  ــه ش ــان ریخت ــای مددجوی ــه کارت ه ــا ب ام
اســت. صادقــی یــادآوری کــرد: مــا پیــش از ایــن  
اطالعــات حســاب های مددجویــان مــان را در 
ــن  ــا مطمئ ــم ام ــرار دادی ــاه  ق ــار وزارت رف اختی

نیســتیم کــه ایــن واریــز از ســوی آن وزارت 
ــا  ــه ب ــی تماســی ک ــر ؟. در پ ــا خی ــه باشــد ی خان
ــن  ــه ای ــدیم ک ــه ش ــتیم متوج ــاه داش وزارت رف
ــچ  ــگار هی ــه ان ــی ک ــز ناگهان ــم در واری ــاد ه نه
ــدارد.   ــی ن ــت، نقش ــوده اس ــب آن نب ــس صاح ک
در همــه ارگان هــای مربوطــه تاکیــد بــر ایــن بود 
کــه موضــوع در حــال بررســی اســت و احتمــال 
ــا  دســت داشــتن هکــر هــا  ــز و ی اشــتباه در واری
هــم دور از از انتظــار نیســت.  نکتــه عجیــب ایــن 
ماجــرا ایــن بــود کــه  چــه طــور مبــدا  پرداختــی 
ــس  ــدی ریی ــخص نیســت؟ محم ــول مش ــن پ ای
ــه مــا گفــت:  شــورا بانک هــا در اســتان کرمــان ب
ــود،  ــام ش ــی انج ــز گروه ــه واری ــی ک »در صورت
ــز  مبــدا مشــخص نمی شــود و احتمــاال ایــن واری
بــه همیــن شــکل بــوده اســت. شــایان ذکر اســت 
ــن  ــگار کاغذ وط ــنیده های خبرن ــه ش ــا ب ــه بن ک
ــج  ــه گن ــی  قلع ــر از اهال ــه حســاب برخــی دیگ ب

ــود.« ــه شــده ب ــول ریخت ــن  پ ــم ای ه
 مددجویان تحت فشار قرار می گیرند

ــای  ــته و پیگیری ه ــرا گذش ــن ماج ــا از ای روزه
مــا هــم چیــزی از ابهاممــان کــم نکــرد تــا اینکــه 
در آخریــن تماســی کــه بــا شهســواری فرمانــدار 
قلعــه گنــج داشــتیم، وی از چیــزی ابــراز نگرانــی 
ــای  ــه کارت ه ــود، اینک ــل ب ــل تام ــه قاب ــرد ک ک
مددجویــان کمیتــه امــداد مســدود شــده اســت 
کارتــی کــه مددجویــان دریافت هــای کمــک 
معیشــتی خود را نیــز از آن داشــتند و در شــرایط 
ــد.  ــی ندارن ــم دسترس ــن کارت ه ــه ای ــی ب کنون
ــه  ــا توج ــی ب ــرایط فعل ــرد: »در ش ــالم ک وی اع
ــت  ــوع اهمی ــن موض ــادی ای ــت اقتص ــه وضعی ب
ــان  ــن مددجوی ــرا بســیاری از ای ــادی دارد، زی زی
تنهــا از ایــن طریــق گــذران زندگــی می کردنــد و 
ایــن واریــز ناگهانــی نــه تنهــا بــرای آنهــا ســودی 
ــرار  ــم ق ــار ه ــت فش ــتر تح ــه بیش ــت بلک نداش
گرفتنــد.« شهســواری ایــن موضــوع کــه بــه غیــر 
از مددجویــان کمیتــه امــداد  بــه حســاب  برخــی 
از اهالــی دیگــر قلعــه گنــج هــم ایــن واریــز انجام 
شــده را تکذیــب کــرد و گفــت: »ایــن واریــز تنهــا 

ــوده اســت.« ــه امــداد ب ــه کارت هــای کمیت ب

۵۰ میلیون تومان اعتباری بدون واریز بود
صادقــی مدیــرکل امــداد اســتان کرمــان در 
ــا کاغــذ وطــن داشــت  ــی کــه ب ــن گفتگوی آخری
در مــورد ایــن دغدغــه گفــت: کل پرداختــی 
مددجویــان کمیتــه امــداد، شــامل حقــوق و 
مزایــا  بــه همیــن کارت واریــز می شــود و در 
صــورت مســدود بــودن ایــن کارت، مددجــو نــه 
ــت  ــیده اس ــتش رس ــه دس ــی ب ــز، پول از آن واری
ــت  ــش اس ــه حق ــی ک ــد از پول ــی توان ــه م و ن
اســتفاده کنــد.  صادقــی ادامــه داد:  »ماجــرا  
ایــن طــور بــوده اســت  کــه ایــن  کارت ها شــارژ 
شــده و اعتبــار داشــتند ولــی پولــی بــه حســاب 
مددجــو واریــز نشــده بــوده و از طــرف یــک 
ــه  ــه مددجــو هــا اعــالم شــده کــه  ب فروشــگاه ب
ــن شــده اســت و کارت  ــار تامی ــدازه اعتب ــن ان ای
هایتــان  شــارژ مــی شــود، بعضــی از مددجویــان 
یــک مقــداری  از همــان فروشــگاه خریــد کردند 
ــود و آن حســاب  امــا حســاب ها مســدود شــده ب
ــه در داخــل فروشــگاه اســت  ــزی هــم ک متمرک
و ظاهــرا یــک میلیــارد و هشــتصد هــزار تومــان 

ــدود  ــز مس ــود  نی ــده ب ــار واردش ش ــم  اعتب ه
ــود  ــخص ش ــه مش ــدی ک ــر جدی ــا خب ــد. ام ش
وضعیــت آن فروشــگاه بــه کجــا رســید را نداریــم 
ــداد  ــر کل ام ــتیم.»   مدی ــرا هس ــر ماج و پیگی
اســتان  تاکیــد کــرد: »از ایــن اعتبــار پولــی 
ــا 5،  ــت  تنه ــیده اس ــا نرس ــای م ــه مددجوه ب
ــه آن  ــده ک ــرج ش ــار خ ــن اعتب ــون از ای 6 میلی
هــم  خریــد خــوار و بــار  بــوده اســت.«  صادقــی 
گفــت: »هیــچ گزارشــی  بــه مــا  از ســوی 
ــن  ــد ای ــه بگوین ــت ک ــیده اس ــان نرس مددجوی
کارت مســدود شــده اســت  چــون پولــی در 
ــود ۲۴  ــرار ب ــود. ق ــه مســدود ش ــوده ک کارت نب
ــا اطــالع  ــه نشــد. ب ــود ک ــی ش ــارژ م ــاعته ش س
ــی  ــرده و برخ ــد ک ــی خری ــوع برخ ــن موض از ای

ــد.« ــد نکردن خری
 بعــد از ابهــام از ایــن پرداخــت عجیــب کــه انــگار 
ــی از  ــاال نگران ــدارد، ح ــخصی ن ــدا مش ــچ مب هی
ــه  ــان کمیت ــای مددجوی ــودن کارت ه مســدود ب
ــزوده  ــرا اف ــه ماج ــز ب ــی نی ــه گنج ــداد قلع ام

ــت. ــده اس ش

واریز میلیونی بالی جان قلعه گنجی ها شد
*شهسواری فرماندار قلعه گنج: با مسدود شدن کارت های کمیته امداد، مددجویان نمی توانند از کمک هزینه های معیشتی استفاده کنند

*مدیر کل کمیته امداد استان: حقوق، مزایا و کمک های معیشتی کمیته امداد به همان کارتی واریز می شود که 50 میلیون تومان واریز شد  

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

رییـس  ایسـنا/کرمان 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرونا

جیرفـت با ابـراز تاسـف از 
فـوت افـراد بـه دلیـل ابتـال بـه ویروس 
کرونـا اظهـار کرد: به شـدت در شـرایط 
کنونـی توصیه مـی کنیم مردم مسـائل 
در  حضـور  از  پرهیـز  و  بهداشـتی 
اجتماعات و مکان های شـلوغ را رعایت 
کننـد و اگـر توصیـه هـا از سـوی مردم 
جدی گرفته نشـود قطعـا در سـه هفته 
آینـده بـا پیـک و طغیانـی دیگـری از 
بیماری دوباره روبرو خواهیم شـد.دکتر 
علـی اصغـر مـکارم صبـح شـنبه ۲1 
تیرمـاه در جمـع خبرنـگاران دربـاره 
وضعیت شـیوع ویروس کرونا در جنوب 
اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: در جنـوب 
اسـتان کرمان در طول یک مـاه اخیر، با 
طغیان نسبتا شـدیدی بیماری کرونا در 
جنوب اسـتان روبـرو بودیم که بخشـی 
از ایـن طغیـان مربـوط بـه عـدم رعایت 
نکردن مسـائل بهداشـتی از سوی مردم 
برگـزاری  بـه دلیـل  نیـز  و بخشـی 
تجمعـات و مهمانـی هـا بوده که سـبب 
انتقـال خانگی این ویروس شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه آمـار مـوارد 
سـرپایی، بسـتری و فـوت ناشـی از ابتال 
بـه ویـروس کرونـا رونـد افزایشـی پیدا 
کـرده اسـت اظهـار کـرد: وضعیـت در 
جنوب اسـتان کرمـان غیرقابـل کنترل 
بـه  توجـه  بـا  معتقدیـم  و  نیسـت 
تصمیمات سـتاد اسـتانی و شهرسـتانی 

مقابلـه بـا کرونا و از سـوی دیگـر رعایت 
مسـائل بهداشـتی از سـوی مـردم، 
وضعیـت تقریبـا بـا توجـه بـه شـرایط 
موجـود قابـل کنتـرل اسـت.رییس 
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت بـا ابراز 
تاسـف از فـوت افـراد بـه دلیـل ابتـال به 
ویروس کرونـا اظهـار کرد: به شـدت در 
شـرایط کنونی توصیـه می کنیـم مردم 
مسـائل بهداشـتی و پرهیـز از حضور در 
اجتماعات و مکان های شـلوغ را رعایت 
کننـد و اگـر توصیـه هـا از سـوی مردم 
جدی گرفته نشـود قطعـا در سـه هفته 
آینـده بـا پیـک و طغیانـی دیگـری از 
بیمـاری دوبـاره روبـرو خواهیـم شـد.
مـکارم بـا تاکیـد بـر رعایـت فاصلـه 
گذاری اجتماعـی و فیزیکـی ۲ متری از 
سـوی مـردم و اسـتفاده از ماسـک در 

مکان هـای عمومی اظهار کـرد: واقعیت 
این اسـت که در جنـوب اسـتان کرمان 
بـه دلیـل رسـومات خـاص ایـن منطقه 
شـاهد برخی مهمانی ها بـا جمعیت باال 
در منـازل و باغ های خانگی هسـتیم که 
خوشـبختانه دادسـتانی به ایـن موضوع 
ورود پیـدا کـرده امـا هنوز برخـی مردم 
رعایـت نمی کنند.وی با اشـاره بـه اینکه 
مـردم چـون دشـمن جانشـان )ویروس 
کرونا( را در مقابلشـان نمی بینند، خطر 
آن را درک نمـی کننـد، اظهـار کرد: هم 
اکنـون نزدیک به 16 نفـر مریض بدحال 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارسـتان 
امـام خمینـی)ره( شهرسـتان جیرفـت 
داریـم کـه بخـش قابـل توجهـی از این 
افـراد در مهمانـی هـا و مراسـمات بـه 

ویروس کرونا مبتال شده اند.

نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در 
مجلس شورای اسالمی از هزینه های آزمایشگاهی 
کرونا به دنبــال توقف پایــش رایگان انتقــاد کرد. 
دکتر"ذبیح اهلل اعظمی" در گفت و گو با ایســنا با 
اشاره به اقدامات پیشگیرانه ســتاد مبارزه با ویروس 
کرونا گفت: خوشــبختانه بــا ورود خیرین به تولید 
ماسک و اقالم بهداشتی، مشکلی به لحاظ کمبود این 
اقالم ضروری وجود ندارد، اما در خصوص کیت های 
تشــخیص کرونا و داروهای موثری که به تازگی وارد 
کشور شده با کمبودهایی مواجه هستیم. وی از توقف 
پایش رایگان بیماری و افزایش هزینه های تشخیصی 
توسط بخش خصوصی نیز انتقاد کرد و افزود: توقف 
پایش رایگان بیماری موجب شده مردم برای انجام 
هر آزمایشی توسط بخش خصوصی و آزمایشگاه ها 
مبلغی بین 600 الی ۷00 هزار تومان پرداخت کنند 
که این موضوع موجب گله مندی مردم شــده است. 
عضو کمیسیون کشــاورزی و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به فصل برداشت محصول خرما 
در جنوب کرمان گفت: با توجه به نزدیک بودن فصل 
برداشــت خرما، برای جلوگیری از انتقال بیماری در 
ستاد پیشگیری مقابله با کرونا در جنوب کرمان مصوب 
شده که کارگران این حوزه در هنگام برداشت ملزم به 
رعایت پروتکل های بهداشــتی شوند، بنابراین جای 
نگرانی برای آلوده بودن خرما وجود ندارد. نماینده مردم 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس با ابراز نگرانی از افزایش 
آمار مبتالیان به ویروس کرونا و کاهش سن متوفیان 
در هفت شهرستان  جنوبی استان کرمان گفت: تاکنون 
از 3۸6۴ نفر در جنوب کرمان آزمایش تشــخیص 
کووید 19 انجام شده که 1۷۴۸ مورد آن مثبت بوده و 

متاسفانه بیش از ۷0 نفر نیز در این منطقه به دلیل ابتال 
به کووید 19 جان خود را از دست داده هند.اعظمی 
وضعیت شیوع کرونا در بیشتر نقاط هفت شهرستان 
جنوبی استان کرمان را قرمز اعالم کرد و افزود: متوفیان 
کرونا تنها منحصر به سالمندان و افراد دارای بیماری 
زمینه ای نیســتند چرا که در میان فوت شده های 
جنوب استان کرمان کودکان و جوانان زیر 30 سال 
هم وجود دارد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با 
اشاره به دالیل شیوع ویروس کرونا در شهرستان های 
جنوبی استان کرمان، گفت: برگزاری مراسم عروسی و 
عزا در جنوب کرمان که بعضا در روستاها انجام می شود 
و حضور میهمانانی از استان های مجاور که وضعیت 
قرمز دارند باعث شیوع کرونا در جنوب کرمان شده و از 
طرفی پس از تعطیلی تاالرها، مردم در خانه های خود 
با حضور 100 الی ۲00 مهمان و بدون رعایت فاصله 
اجتماعی مراسم عروسی برگزار و زمینه انتقال آلودگی 
را فراهم می کنند.وی با این توضیح که گرمای هوا در 
جنوب کرمان این روزها به باالی 50 درجه می رسد و 

مردم از کولرهای گازی و اسپیلت استفاده می کنند 
افزود: همین امر موجب می شود مردم در یک اتاق با 
فضای کم جمع شوند و اگر یک نفر بیمار باشد به دلیل 
چرخش هوا توسط سیستم های سرمایشی سایرین 
هم گرفتار ویروس می شوند.نماینده مردم جیرفت 
و عنبرآباد در مجلس شــورای اســالمی، با اشاره به 
محدودیت های صورت گرفته در جنوب استان کرمان 
برای کنترل بیماری کرونا اظهار کرد: مراســم عزا و 
عروسی براساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا کرمان تا 
حدودی محدود شده اما برگزاری مراسم عقد و ازدواج 
بدون تجمع رسمی، غیر رسمی و خانوادگی مانعی 
ندارد چرا که تجمعات در آن دخیل نیست.اعظمی، 
کنترل تردد مسافران و گردشگران را به عنوان یکی 
از مصوبات ستاد کرونا اعالم کرد و افزود: افزایش تردد 
مردم اســتان های هرمزگان و سیستان بلوچستان 
در جنوب کرمان، عاملی برای شیوع کرونا و افزایش 
ریسک ابتال به بیماری کووید 19 است که مدیریت این 

مهم نیز در دستور کار قرار گرفته است.

انتقاد نماینده جیرفت از هزینۀ 700هزار تومانی تست »کرونا«؛

با کمبود کیت های تشخیص کرونا مواجه هستیم
خطر طغیان دوباره کرونا جنوب 

را تهدید می کند

ایرنا - دادستان عمومی و انقالب عنبرآباد با اشاره به اینکه بعضی از افراد 
عکس خود را با سالح در فضای مجازی منتشر می کنند، گفت: این عمل 
مجرمانه باعث ترویج خشونت در جامعه می شود. یوسف سبحانی روز 
شنبه ضمن اعالم این مطلب به رسانه ها افزود: فضای مجازی در این 
زمینه به خوبی رصد اطالعاتی می شود و به محض مشاهده، برای این 
افراد پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.وی از بازداشت تعداد 1۷ مورد 
عامل تیراندازی و قدرت نمایی با سالح طی سه ماهه امسال در این 
شهرستان خبر داد و گفت : پرونده آنان در این مرجع در حال رسیدگی 
است و به زودی قرار متناسب صادر خواهد شد.سبحانی همچنین 
از کشف قریب به یک تن مواد مخدر و جمع آوری تعداد ۲0قبضه 
سالح غیر مجاز در این شهرستان طی مدت یاد شده خبر داد و گفت: 
:از ابتدای سال جاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و سربازان 
گمنام امام زمان )عج(در اداره کل اطالعات استان با تالش شبانه روی 
موفق به کشف یک تن انواع  مواد مخدر در این شهرستان شده اند.

دادستان عمومی و انقالب عنبرآباد افزود: در این رابطه تعداد هشت 
نفر قاچاقچی، 33 نفر خرده فروش دستگیر شده اند و یک باند فعال 
قاچاق مواد مخدر که اقدام به ترانزیت مواد مخدر می نمود متالشی 
شده است.سبحانی در ادامه، ضمن هشدار به کسانی که در سطح این 
شهرستان با انجام تیر اندازی و حمل سالح به قدرتنمایی می پردازند، 
گفت: قانون با این افراد همچون گذشته به شدت برخورد خواهد کرد 
و امنیت شهروندان خط قرمز مسئوالن قضایی و امنیتی شهرستان 
عنبراباد است. وی با اشاره به کشف و جمع آوری سالح های غیر مجاز 
در سه ماه گذشته، گفت: در این مدت تعداد 1۴قبضه اسلحه ی جنگی 
و 6 قبضه سالح شکاری غیر مجاز کشف شده است. دادستان عنبراباد، 
یاد آور شد: در صورتی که افراد حامل سالح داوطلبانه سالح های خود 
را تحویل دهند، برای آنها پرونده قضایی تشکیل نخواهد شد و مورد 
تعقیب قضایی قرار نمی گیرند.وی در پایان ضمن قدردانی از تالش های 
دستگاه های انتظامی و امنیتی در برقراری نظم و امنیت،گفت: اقدامات 
انجام شده در زمینه مبارزه با مواد مخدر را در سطح این شهرستان 

مثبت ارزیابی می شود.

گزارش
ایرنا

انتشار عکس با سالح در فضای 
مجازی جرم است

پایگاه های امداد و نجات 
جنوب کرمان تقویت می شود

 همچنان منبع پول واریزی به کارت های مددجویان کمیته امداد قلعه گنج مشخص نیست

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره مشکالت تامین آب طرح های دولتی در کرمان 
گفت: اجرای پروژه تامین آب کرمان برای امسال عملیاتی نمی شود.جعفر رودری با اشاره به بهترین حالت 
تخصیص ردیف اجرایی اعتبارات برای استان افزود: در سالهای گذشته دولت مجوزی برای احداث پروژه 
جدید نداده و در این شرایط نباید انتظار داشته باشیم طرحی جدید افتتاح شود و اجرای پروژه تامین آب 
برای کرمان راهی طوالنی و در فرایند زمانی بیش از یکسال جواب می دهد.رودری افزود: دولت بیش از 
۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور دارد که در بهترین حالت بالغ بر 4۰ هزار میلیارد تومان 

بودجه عمرانی تخصیص می یابد.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره 139560319012003693-هیـات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای غـام عبـاس ارزه گـر فرزنـد 
حاجـی بشـماره شناسـنامه 1 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک 
قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 25282/45 مترمربـع پـاک 27 فرعـی از 
5790اصلـی واقـع در بخـش 37 کرمان به آدرس سـیرجان فخر آباد 
موتـور پمـپ کلنـگ خریداری از مالک رسـمی خانم اسـعد حمزه پور  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 571
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/4/7 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/4/22

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره 139960319062000205هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه 
متقاضی خانم فروغ ندیمی گوکی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 
200 صـادره از  گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
879/42 متـر مربـع پـاک یک فرعی از 104- اصلـی واقع  در گلباف 
خیابـان شـهید باهنر جنب ایـران گاز خریداری از مالک رسـمی آقای 
غامرضـا ایـازی گوکـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . م 

482 الف 
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/4/22 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/5/6
محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفـات مالکانه 
و بامعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات 
متقاضیـان و اماک مورد تقاضا بشـرح زیـر به منظور اطاع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بمـدت دو مـاه اعتراض 

دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای حمید منصوری ده شـعیبی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 
2813 در یک باب خانه به مسـاحت 208 مترمربع از پاک 7606 
اصلـی واقـع در زرند خیابان شـهید صدوقی کوچـه 5 خریداری از 

مالک رسـمی خانم بی بی هاشـمیه اسـترآبادی.
بشـماره  علـی  فرزنـد  آبـادی  شـاه  نورالدینـی  غامرضـا  آقـای 
شناسـنامه 18 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 179/70 مترمربع 
از پـاک 7606 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان شـهید صدوقی کوچه 
5 خریـداری از مالـک رسـمی خانـم بی بی هاشـمیه اسـترآبادی 

- م الـف 77
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/5/5

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پاک 281 فرعی از 2288 اصلی 
واقـع در اراضـی اکبرآبـاد زرنـد بخـش 13 کرمان به مسـاحت 
373 مترمربـع بـه نشـانی زرنـد خیابان شـاهد کوچه شـماره 
8 مـورد تقاضـای خانـم مهـری ابراهیمـی زرندی بشناسـنامه شـماره 79 
صـادره از زرنـد فرزند رمضان به اسـتناد رای شـماره 139960319008000109 
_ 1399/2/1هیـات حـل اختاف ثبت شهرسـتان زرنـد در مالکیت نامبرده 
قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف منتشـر و در موعد مقرر مـورد واخواهی قرار نگرفته اسـت 
و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخـه 1399/4/19 
مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانون مزبور 
منتشـر و عملیـات تحدیـد حدود از سـاعت 8 صبح روز چهارشـنبه مورخه 
1399/5/15 در محـل شـروع و بعمـل خواهد امد لذا بدینوسـیله به مالک 
یـا مالکیـن امـاک مجـاور رقبه مذکـور اخطار می گـردد در موعـد مقرر در 
ایـن آگهـی در محل وقوع ملک حاضر و در صـورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالـک انجـام و چنانچه کس یا کسـانی بر 
حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـند طبق مـاده 20 قانون 
ثبـت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـا به این اداره تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال گردد 
ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده86 ایین نامه ثبـت حداکثر ظرف 
مـدت یکماه پس از تسـلیم اعتـراض به اداره ثبت دادخواسـت الزم جهت 
طـرح دعـوی به دادگسـتری ارائه نمایند بدیهی اسـت پس از مضی مهلت 

یـاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود. م الف 76
تاریخ انتشار:  یکشنبه مورخه 1399/4/22

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
 ۱۳99040۱90670002۳4/۱
بدینوسـیله به زیـن العابدین 
پـور عزیزیان بدهـکار پرونده 
کـه   139904019067000234/1 کاسـه 
شـناخته   1399/4/9 گـزارش  برابـر 
نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر 
سـند ازدواج 2359 مـورخ 1393/4/17 
بیـن شـما و خانـم مهـا انجوسـت مبلغ 
10905716234 ریـال بدهکار می باشـید 
کـه بـر اثر عـدم پرداخـت وجه بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس 
صـادر  اجرائیـه  قانونـی  تشـریفات  از 
و بـه کاسـه فـوق در ایـن اجـرا مطـرح 
مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19 آئیـن 
نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما 
ابـاغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن 
آگهـی که تاریـخ اباغ اجراییه محسـوب 
اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه درج 
و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز 
نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام 
و در غیـر اینصـورت بـدون انتشـار آگهـی 
دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقررات 

علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد. 
م الف 605 

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان مریـم 
توضیـح  حصروراثـت  خواسـته  بـه  فرزندعلـی  بیلـری 
داده شـادروان فرامرزعباسـی نـژاد فرزنـد دادعبـاس بـه شـماره  ملـی 
3030919031 در تاریخ1395/9/26فـوت نمـوده ووارث حیـن فوق عبارتند 

از :
محمدرضا عباسی نژاد فرزند فرامرزبه ش م 3160159779پسر متوفی 

 حمیدرضا عباسی نژاد فرزند فرامرزبه ش م 5360191619پسر متوفی                   
مصطفی عباسی نژاد فرزند فرامرزبه ش م 3150951860پسر متوفی                   
زینب عباسی نژاد فرزند فرامرزبه ش م 5369812942دخترمتوفی                   
فاطمه عباسی نژاد فرزند فرامرزبه ش م 3160990605دخترمتوفی                   
فرزانه عباسی نژاد فرزند فرامرزبه ش م 3150090644دخترمتوفی                   
زهراعباسی نژاد فرزند فرامرزبه ش م 3160159760دخترمتوفی                   
سمانه عباسی نژاد فرزند فرامرزبه ش م 5360066687دخترمتوفی                   
طیبـه عباسـی نـژاد فرزنـد فرامرزبـه ش م 5369904138دخترمتوفـی  
10-زینـب میـزاده عـرب فرزند علـی بـه ش م 3160924300همسـرمتوفی  
11- مریـم بیلـری فرزنـد علی بـه ش م 3440103481همسـرمتوفی  12- 
بلقیـس اهوی زرین فرزند عباس به ش ملـی 5369379513مادر متوفی 
. لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد 
یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد .
رئیس شوراحل اختالف –م الف :9۱7

بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته، 31 
نفر در سطح استان به دلیل کرونا در بیمارستان بستری شدند.تفکیک 
حوزه دانشگاهی موارد جدید بستری شده :حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان : ۲1 نفر ، حوزه دانشکده علوم پزشکی بم : 5نفر،حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان : 5 نفر. تعداد 1۲ مورد فوتی جدید به دلیل ابتال 
به کرونا در استان گزارش شده است که از این ۴ مورد در شهرستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،3 مورد در شهرستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم، ۴ مورد در شهرستان های تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و یک مورد در شهرستان های تحت 

پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رخ داده است.

افزایش بی سابقه قربانیان کرونا 
در استان / ۱2 فوتی در یک روز
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زنان کوچک
من بهترین چیزم را به وطنی که دوستش دارم، دادم و اشگ 
نریختم تا او به جنگ برود و دفاع کند. این عزیز ترین فرد همسر 
من است ... این عبارتی است که خانم مارچ در هنگام زخمی 
شدن شوهرش به دختران نگران خود یعنی مگ، جو، ایمی 
و بت بیان می کند. دختران جوان در غیاب پدر، فقر، نداری، 
بیماری، تنهایی و... را تحمل می کنند اما هرگز از پا نمی افتند 
و با قدرت به کسب علم، هنر، کار، مهارت های زندگی و دلداده 

گی می پردازند.
 درباره کتاب

داستان زنان کوچک که از آثار کالسیک و اخالقی است، رمانی 
احساساتی و در عین حال جدی برای نوجوانان است که در امریکا 
روی می دهد. درون مایه تربیتی-عاطفی داستان پیرامون ارج 
نهادن به کار، تلف نکردن وقت، لذت از ساده زیستی و تفاخر به 
زندگی فقیرانه و ساده حرکت می کند. شخصیت های داستان 
چهار خواهر 13 تا 1۷ ساله اند که روزهای سخت زندگی 
بدون پدر را با آموختن هنر، کار و کتاب خواندن می گذرانند 
و از زندگی خانوادگی لذت می برند. بیشتر تمرکز این داستان 
واقعگرا روی کنش های جو 16 ساله است که در زمان بیماری 
پدر با از خود گذشتگی، موهای زیبای سرش را می فروشد تا با 
پول آن در مداوای پدر کمک کند. شعار این خانواده، در لحظات 
تلخ و شیرین، کار و امید است. کتاب با زبان ساده از داستان ها 
و نویسندگان بسیار به مخاطبان شناخت می دهد. از ویژگی 
های کتاب از خود گذشتگی، وطن پرستی، توجه به کتاب و 

کتابخوانی به صورت گروهی است.

فیلم باغ های کندلوس
آذر )خزر معصومی(: زنا زود پیر می شن، می دونی چرا؟

 چون عروسک بازی شونم جدیه، رو عمرشون حساب می شه.

دیالوگ
آدمک ها

آدمک ها فیلمی به کارگردانی و نویســندگی علی قوی تن محصول سال 13۸0 
ایران است. این فیلم به صورت دیجیتالی ضبط شده است.

فیلم
بابونه/یک گیاه فوق العاده اســت؛ تقویت کننده مغز و اعصاب و قوای جنســی 
است، سالمت معده را برایتان به ارمغان می آورد و با نوشیدن آن خواب راحتی 

خواهید داشت.

عطارباشی

و کسی تو را
دیده باشد

پاییز های سختی  خواهد داشت...
لیال کردبچه

عکس:  الهام عباسلو وعده توزیع عادالنه بذر پیاز 
در جنوب استان

سایه دالالن بر بازار بذر محصوالت کشــاورزی جنوب استان کرمان، اهالی این منطقه 
را با مشکالت متعددی مواجه کرده اســت.به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، ســاالنه 5 میلیون تن انواع محصوالت گلخانه ای، جالیزی، 
مرکبات و خرما در جنوب کرمان تولید می شود و 33 درصد از مردم در حوزه کشاورزی 
شاغل هســتند. این ظرفیت عظیم اقتصادی، نقش قابل توجه هفت شهرستان جنوبی 
استان کرمان در تأمین نیاز بازار مصرف داخلی و خارجی را نمایان می سازد.تنوع گیاهی 
و آب و هوایی جنوب استان کرمان ظرفیت زیاد و بســیار چشمگیری برای تولید انواع 
محصوالت کشــاورزی )زراعی، دامی و باغی( در این اســتان فراهم کرده است.وجود 
بافت های متنوع جغرافیایی با امکان کشت و برداشت انواع محصوالت کشاورزی،  موجب 
شده که این منطقه به قطب کشاورزی کشور تبدیل شود و افزون بر ۸5 گونه گیاهی و 
زراعی در این منطقه کاشته شود.بذر، معدن طالی دالالن در جنوب کرمانگرچه حلقه 
مفقوده ای با عنوان نبود مدیریت کشت هر ساله کشــاورزان، منطقه را با چالش روبرو 
می کند اما باید گفت که در این حوزه باید طبق برنامه ارائه شــده به کشــاورزان پیش 
رفت.اما این روزها در کنار التهابات موجود در بازار قیمت محصوالت کشاورزی جنوب 
استان کرمان، موضوع تهیه بذر محصوالت کشــاورزی این منطقه بحث های زیادی را 

ایجاد کرده است.
معمای حل نشدنی به نام بذر

با پایان یافتن فصل برداشت محصوالت کشاورزی، سریال هر ساله ی افت شدید قیمت 
محصوالتی چون پیاز، گوجه فرنگی، سیب زمینی و ... در جنوب کرمان تکرار می شود و 
کشاورزان هرساله طمع تلخ افت قیمت را می چشند و جالب این است، این افت قیمت 
نه درس عبرتی برای کشاورز و نه برای مسئوالن می شود.بالفاصله بعد از پایان برداشت 
محصول، خرید بذر آغاز می شــود، موج ســواری دالالن در بازار خرید و فروش بذر در 
جنوب کرمان از باد لوار جازموریان )باد های معروف 1۲0روزه ای که در جازموریان رخ 
می دهند و ســبب ایجاد گرد و غبار و آلودگی هوا می شــوند( هم پیشی گرفته و هوای 

بازار بذر را برای کشاورزان آلوده می کند، طوری که راه نفس کشیدن را از او می رباید.
بذر، معدن طالی دالالن در جنوب کرمان

یکی از محصوالت کشــاورزی که همواره به عنوان جزئی از غذاهای ایرانی خودنمایی 
می کند، پیاز است، امسال قیمت این محصول از کیلویی ۲00 تومان به ۸000 تومان 
هم رسید، طوری که این امر سبب شــد، برخی خانواده ها به میزان کم این محصول را 
خریداری کنند و برخی نیز آن را از ســبد غذایی خود حدف کردند، همیشه این باال و 
پایین شدن بازار وجود داشــته اما همواره رنجش برای کشاورز بوده و سودش در جیب 

دالالن رفته است.
پیازکاران جنوب کرمان در انتظار تدبیر دوباره دولت

 منصور شکرالهی نماینده پنج شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: افزایش ۲ هزار هکتاری سطح زیر کشت پیاز در جنوب کرمان، کشاورزان این دیار 
را به تدبیر دوباره دولت و باز شدن در های صادرات امیدوار کرده است.او افزود: سال زراعی 
گذشته، سال طالیی پیاز بود چرا که با تدبیر دولت و باز شدن در های صادرات، قیمت این 
محصول به اوج خود رسید و این اتفاق نه تنها مرهمی بر زخم های کهنه پیازکاران شد 

بلکه تشویق و ترغیب سایر کشاورزان و مردم عادی را برای کشت پیاز به دنبال داشت.
توزیع عادالنه بذر پیاز در سال زارعی جاری

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی جنوب کرمان از توزیع عادالنه بذر پیاز در سال زارعی 
جاری خبر داد و بیان داشت: امسال جلســات متعددی با دستگاه های مربوطه درمورد 
نحوه توزیع بذر بین کشــاورزان برگزار کردیم و مقرر شــد که بذر پیاز، تنها به کسانی 
اختصاص داده شــود که در ســامانه پهنه بندی ثبت نام کرده اند.برخوری از توزیع یک 
و نیم تُن بذر پیاز طی روز های اخیر خبر داد و افزود: بــذر پیاز طبق برنامه های تدوین 
شده توزیع خواهد شــد.رئیس سازمان جهاد کشــاورزی جنوب گفت: برای بذر هایی 
که به صورت غیر یارانه ای وارد بازار شــده اند نیز در حال تدوین قیمت هســتیم و این 
توزیع با نظارت اداره کل تعزیرات استان انجام خواهد شد.او با تاکید بر نظارت دقیق بر 
قیمت گذاری و توزیع بذر پیاز در جنوب استان کرمان، افزود: نظارت بر بازار و قیمت ها 
بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت اســت اما برای حمایت از کشاورزان، سازمان 
جهادکشاورزی نیز وارد عمل می شود تا برای جلو گیری از زیان وضررآن ها تدابیر الزم 
اندیشده شود.برخوری به همه کشاورزانی که قصد خرید بذر را دارند توصیه کرد: تنها از 
فروشگاه های معتبر و با دریافت فاکتور، اقدام به خرید کنند و اگر قیمت ها با فاکتور ارائه 

شده همخوانی نداشته باشد، می توانند به اداره تعزیرات شکایت کنند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

ارگ بم
ارگ تاریخی بم با بیش از دوهزار و پانصد سال 
قدمت در نزدیکی شهر بم قرار دارد. این ارگ 
عظیم که در فهرست میراث جهانی یونسکو با عنوان »بم و فضای فرهنگی 

آن« به ثبت رسیده است.

ریخته گری
ریخته گری، فن شکل دادن فلزات و آلیاژها از 

طریق ذوب، ریختن مذاب در محفظه ای به نام 
قالب و آن گاه سرد کردن و انجماد آن مطابق شکل محفظه قالب است.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن از 
کمبود داروی هموفیلی در جیرفت 

نوشت. 

جاذبه

صنایع

سال گشت

برگزاری مراسم اربعین با توجه به شرایط کنونی منتفی است.
isna.news از صفحه

به گفته کارشناسان کرونا حداقل یک سال دیگر با ما است.
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

نتایج نهایی ثبت نام مرحله دوم مســکن ملی به زودی 
اعالم می شود.

اجرای برنامــه توانمندســازی بــرای ۲50 هزار زن 
سرپرست خانوار

بهره مندی 9۸ درصد جمعیت کشور از خدمات درمانی 
تامین اجتماعی

حریق گسترده در عرصه های جنگلی و مرتعی شهرستان های بافت و بردسیر

صدور 902 گواهینامه صادراتی و 156 مورد مجوز واردات برای محصوالت 
و فرآورده های صادراتی از اداره کل استاندارد در استان کرمان

روز جمعــه بیســتم تیرمــاه و در 
ــق گســترده در جنگلهــای  ــی حری پ
ــبز  ــدار س ــوه و گ ــت ک ــق پش مناط
بافــت و کــوه پنــج بردســیر ، صدهــا 
اصلــه درخــت کهنســال و ارزشــمند 

ــد . ــود گردی ارس ناب
ــانی  ــالع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــی و آبخیزداری  اداره کل منابع طبیع
اســتان کرمــان ، مهــدی رجبــی 
زاده مدیــر کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری اســتان در مصاحبــه 
ــیمای  ــر س ــزی خب ــد مرک ــا واح ب
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــان ب ــز کرم مرک

ــن  ــاد در ای ــل وزش ب ــه دلی ــزود : ب اف
ــاعات  ــان س ــش در هم ــق ، آت مناط

اولیــه و حوالــی ســاعت دوازده 
ــه  ــود ک ــدا نم ــادی پی ــترش زی گس

با کمــک نیروهــای ســپاه پاســداران 
، هــالل احمــر ، محیــط زیســت و 
در اختیــار گذاشــتن یکدســتگاه 
ــدادی از  ــر ( ام ــی کوپت چرخبال ) هل
ســوی شــرکت هواپیمایــی ماهــان ، 
حریــق در اوایــل شــب گذشــته مهار 

گردیــد.
ــا اعــالم  ــع طبیعــی ب ــر کل مناب مدی
ایــن مطلــب کــه بررســی هــای اولیه 
حاکــی از دخالــت عوامــل انســانی در 
ــت  ،  ــوزی اس ــش س ــن آت ــوع ای وق
افــزود : تحقیقــات تکمیلــی  در ایــن 

ــه دارد  . ــه  ادام زمین

به گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
اسـتاندارد اسـتان کرمان، درسه ماه 
اول سـال جاری نسـبت به بازرسی و 
نمونه بـرداری 906 مـورد از محموله 
هـای صادراتـی مشـمول مقـررات 
اسـتاندارد در اسـتان انجـام شـده 
کـه پـس از بررسـی و آزمـون هـای 
انجـام شـده؛ تعـداد 90۲ گواهینامه 
صادراتـی بـرای محصـوالت : پسـته 
- مغـز پسـته - انـواع خرمـا و رطـب 
بـه وزن  ۲105۴  تـن بـه مقصـد 
کشـورهای کانـادا - روسـیه - چین 
- آلمان - دبـی - عراق -  افغانسـتان 

- هندوسـتان - ترکیـه - ایتالیـا - 
قزاقسـتان از ایـن اداره کل صـادر 
گردیده اسـت. و تعداد   ۴ مورد نمونه 
عدم انطبـاق بـا اسـتانداردهای ملی 
اعـالم گردیـده اسـت.همچنین در 
زمینـه کنتـرل و نظارت بـر محموله 
هـای وارداتـی مشـمول مقـررات 
اسـتاندارد، نسـبت به بازرسی؛ نمونه 
بـرداری و بررسـی اسـناد و مـدارک 
محموله های وراداتی اقـدام و در این 
زمینـه تعـداد 156 مـورد گواهینامه 
انطبـاق کاالهـای وارداتـی )مجـوز 
واردات( در اسـتان صادر شـده است، 

کـه عمـده محمولـه هـای وارداتـی 
مورد بررسی شـامل قطعات منفصله 
و قطعات یدکی خودرو؛ مـواد اولیه و 
تجهیزات حد واسـط تولید؛ ماشـین 
آالت خـط تولید واحدهـای تولیدی 
اسـتان مـی باشـد. همچنیـن تعداد 
1۷ مجـوز ترخیص بر اسـاس اسـناد 
COT از مبـداء صـورت پذیرفتـه 
کـه شـامل قطعـات موتور سـیکلت 
و دسـتگاه بـرق و پمـپ بنزیـن مـی 
باشـد. همچنیـن تعـداد 1۴ مـورد 
مجـوز واردات از طریـق نتیجـه 
آزمون کـه مرتبط با کاالهـای کالف 

فـوالدی - ورق فـوالد می باشـد نیز 
صـادر گردیـده است.شـایان ذکـر 
اسـت در مـورد تعییـن ماهیـت 
فـرآورده هـای وارداتی؛ نیـز ۲  مورد 
کاالهـای وارداتـی پـس از بررسـی 
و آزمـون؛ تعییـن ماهیـت گردیـد. 
کـه ایـن فـرآورده هـا شامل:چسـب 
مـی باشـد. و نهایتـا در مـورد تعیین 
ماهیـت کاالهـا و فـرآورده هـای 
صادراتـی؛ تعـداد 1 مـورد فـرآورده  
صادراتی تعییـن ماهیـت گردید که 
ایـن محصـوالت شـامل:گرانول پـی 

وی سـی مـی باشـد.


