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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   23 دوشــنبه         778 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان 

شماره: 55/61/99/541

 تاریخ: 99/4/22
نوبت اول  مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان )جیرفت (

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي جنوب استان کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزي در نظر دارد انجام امورنگهبانی وحفاظت فیزیکی)بصورت 
حجمی( خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد" از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی )توكن ( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 43317881-034 به آدرس اینترنتی شرکت  www.assc.ir  آدرس 
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir  نیز مراجعه فرمائید.

 شماره تماس پشتیبانی سامانه :021-41934 و دفتر ثبت نام در سامانه : ) تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان 
کرمان به شماره 33325261-034

1- شـماره فراخـوان و تاریـخ انتشـار آگهـی مناقصـه در سـامانه : 
99 /4 /23 مـورخ  دوشـنبه  روز   2099001614000001

٢- نام و نشـانی مناقصه گزار : شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی جنوب 
اسـتان کرمان به آدرس جيرفـت : خیابان موسـی صـدر - واليت دوم

3-هزینه خرید اسـناد مناقصـه : مبلـغ 500/000 ریال می باشـد کـه از درگاه 
بانکی موجـود در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت انجام مـی گیرد.

 4- مهلت زمانـی دریافت اسـناد مناقصـه از سـامانه: از روز دوشـنبه مورخ 
99/4/23لغایت سـاعت 17 روز شـنبه مـورخ 99/4/28

5- آخرین مهلـت ارائه پاکت های پیشـنهادی بارگزاری در سـامانه به صورت 
pdf  : تا سـاعت 17 روز سه شنبه مورخ 99/5/7

الزم به ذکر اسـت پیشـنهادات ارسـالی باید حداقـل 45 روز از تاریخ آخرین 
روز تسلیم پیشـنهادها اعتبار داشـته باشند. 

6- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز چهارشنبه مورخ 99/5/8ساعت 10 صبح 
7- میـزان و نـوع تضمیـن فرآینـد اجـرای کارمبلـغ : 410/000/000 ریـال کـه 
بـه دو صـورت ضمانتنامـه بانکی و یـا پرداخـت نقدی )فیـش واریـزی ( به 
حساب شبای شـمارهIR 250100004001039704005791    نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسـالمی ایران بنام خرانه داری کل از طريق دسـتور پرداخت سـاتنا 
یا پایا بـا شناسـه واریـز 366039759263500650100000000006 قابل ارائه 

می باشـد.
 8- آدرس و زمـان تحویـل اصل تضمین شـرکت در فرآیند ارجـاع کار: اصل 
تضمین شـرکت در فرآیند ارجـاع )الف ( عـالوه بر بارگـزاری در سـامانه ، می 
بایسـتی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسـته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز سه شـنبه مورخ 99/5/7 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه 

گـزار در آدرس فوق الذكر تحویل و رسـید دریافت شـود .

پایان عملیات 
مالچ پاشی 

در ده شهدوست ریگان

استقرار نرم افزار جدید شهرسازی و معماری شهرداری کرمان

 اراده ای بر الکترونیکی کردن خدمات دستگاه های اجرایی 
استان وجود ندارد

معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان خبر داد: برای  بیماران کرونایی در استان کمبود دارو نداریم

ده  منطقه  در  پاشی  مالچ  عملیات  
شهدوست شهرستان ریگان به وسعت 
چهارصدو پنجاه هکتار از محل اعتبارات 

سال 98 با موفقیت به پایان رسید .
به گزارش و احد اطالع رسانی اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان ریگان ، در 
بازدید  رضا شریفیان ناظر استانی پروژه از 
عرصه های این ناحیه ، کار انجام شده در 
قالب یک صورتجلسه موقت از پیمانکار 

تحویل گرفته شد .
به گفته امیر زاده رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان ریگان ، 
عالوه بر اجرای این عملیات که رضایت 
اهالی منطقه به دلیل جلوگیری از وقوع 
طوفان های شن را به همراه داشته است 
، نزدیک به یک هزار تن مالچ نفتی نیز 
در کمپ گنبکی این شهرستان ذخیره 
گردیده تا برای اجرای عملیات مشابه در 
مناطق  پیشتنهادی و مورد مطالعه مورد 

استفاده قرار گیرد .

شهرسـازی  و  معمـاری  معـاون 
شـهردار کرمـان از اسـتقرار نرم افزار 
معمـاری  و  شهرسـازی  جدیـد 

شـهرداری کرمـان خبـر داد.
کرمان آنالیـن،  گـزارش  بـه 
مریـم ایالقـی حسـینی بـا اشـاره 
جدیـد  نرم افـزار  اسـتقرار  بـه 
شهرسـازی و معمـاری شـهرداری 
کرمـان گفـت: در شـروع ایـن دوره 
صـدور  سیسـتم  داشـتیم  سـعی 
پروانـه سـاختمانی را بـه سیسـتمی 
مبتنـی بـر GIS تغییـر دهیـم کـه 
بـا برنامه ریزی هـا و پیگیری هـای 
الزم و اسـتقرار نرم افـزار جدیـد، 
ایـن مهـم محقـق شـد.وی بـا بیـان 
این کـه سـامانۀ یکپارچه شهرسـازی 
شـهرداری کرمان براسـاس نیازهای 
سـطوح سیاسـت گذاری، طراحـی 
و پیاده سـازی شـده اسـت، گفـت: 
نـدازی ایـن  ازجملـه اهـداف راه ا
بخـش  خودکارسـازی  سـامانه، 

عمـده فرآیندهـای صـدور پروانـه 
سـاختمانی، پایـان کار و پاسـخ گویی 
به اسـتعالمات در شـهرداری اسـت.

معاون معماری و شهرسـازی شهردار 
کرمـان افـزود: همچنیـن بهره گیری 
ایـن سـامانه از فنـاوری زیرسـاخت 
داده هـای مکانـی، بـه ایجـاد تحـول 
اساسـی در ارایـه خدمـت مطلوب تر 
بـه شـهروندان و مهندسـان منجـر 

. د می شـو
خصـوص  در  حسـینی  ایالقـی 
برخـی امکانـات سـامانه یکپارچـه 
شهرسـازی شـهرداری کرمان گفت: 
این نرم افزار، دارای زیرسیسـتم های 
متعـددی بـرای پوشـش فعالیـت 
حوزه هـای شهرسـازی، نوسـازی، 
درآمد، اصنـاف، طرح هـای تفصیلی، 
مدیریت گـردش کار قدرتمنـد و کارا 
برای ویرایـش و نظارت بـر فرایندها، 
آرشـیو الکترونیکی با توابـع مختلف 
پـردازش تصویـر بـرای شناسـایی و 

دسـته بندی خـودکار اسـناد، ابـزار 
قدرتمنـد بـرای ویرایـش فرم هـا و 
گزارشـات موجـود در سـامانه و 
افزودن فرم هـا و گزارش هـای جدید 
بـه آن هـا و ارایـه انـواع گزارش هـای 
تحلیلی و آمـاری و نمایـش پراکنش 
نقشـۀ  روی  بـر  حاصلـه  نتایـج 
پشـتیبانی از زیرسـاخت، امضـای 
الکترونیکـی و مدیریـت کاربـران 
برای اعمال دسترسـی ها در سـطوح 
مختلـف و دارای واسـط کاربـری 
مبتنـی بـر GIS بـا قابلیت هـای 
و  تجزیـه  در خصـوص  گسـترده 

تحلیـل داده هـای مکانـی اسـت.
امـور  سـامانه  خصـوص  در  وی 
مهندسـان ناظر و مجریان ذی صالح 
نیـز گفـت: در سـامانه مهندسـان 
ناظر، چرخـۀ گـردش کار به سـامانۀ 
شهرسـازی وصل می شـود و شـامل 
گـردش کار پرونـده در امـور مربـوط 

بـه مهندسـان ناظـر اسـت.

شهرسـازی  و  معمـاری  معـاون 
شـهردار کرمـان افـزود: این سـامانه 
از زیرسیسـتم های اصلـی پایـگاه 
دفاتـر،  و  مهندسـان  اطالعاتـی 
زیرسیسـتم های فرعـی مدیریـت 
کاربـران، کارتابـل الکترونیکـی، 
گزارشـات و آرشـیو الکترونیکـی 
تشـکیل شـده و کاربـران اصلـي 
ایـن سـامانه نیـز تمـام مهندسـان و 
مجریان ذی صالح، اعضای اداره امور 
مهندسـان ناظـر و اعضـای سـازمان 
نظام مهندسـی سـاختمان هسـتند.
معاون معماری و شهرسـازی شهردار 
کرمـان همچنیـن از تعامـل خوب و 
سـازنده شـهرداری کرمان با سازمان 
نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان 
خبـر داد و ایـن تعامـل را فرصتـی 
ارزشـمند در جهـت تحقـق حقـوق 
شـهروندی دانسـت و گفـت: ایـن 
تعامـل و هم افزایی می توانـد اتفاقات 

مطلوبـی رقـم بزند.

اسـتاندار کرمان از رونـد الکترونیکی 
شـدن خدمـات در ادارات اسـتان 
کرمـان انتقـاد کـرد و گفـت: اراده ای 
بـر الکترونیکی کردن خدمـات وجود 
ندارد.به گزارش خبرگزاری تسنیم از 
کرمـان، محمدجواد فدائی در جلسـه 
شـورای راهبـری توسـعه مدیریـت 
اسـتان کرمان با بیـان اینکه وضعیتی 
از اجرای دولت الکترونیک در اسـتان 
کرمان مشخص نیسـت اظهار داشت: 
به عنـوان مثال بـرای تهیه یـک بلیط 
هواپیمـا همـه مراحـل الکترونیکی و 
اینترنتـی انجـام می شـود امـا بـرای 
دریافت یـک نـوع خدمـت در ادارات 
آیـا یـک متقاضـی می توانـد تمـام 
مراحـل را در خانـه انجـام بدهـد.وی 
بـا اشـاره بـه اینکه یکسـال از جلسـه 
خـرداد سـال 98 گذشـته امـا هنـوز 
نیسـت تصریـح  چیـزی مشـخص 
کـرد: اراده ای بـر الکترونیکـی کردن 
خدمات دسـتگاه های اجرایی اسـتان 
کرمان وجـود ندارد.اسـتاندار کرمان 
ادامـه داد: چطـور اسـت کـه بخـش 

خصوصـی تمـام خدماتـش را در 
سراسـر کشـور به صورت الکترونیکی 
انجـام می دهـد امـا دسـتگاه های 
اداری نمی تواننـد خدمـات خـود را 
الکترنیکـی کننـد.وی بـا بیـان اینکه 
اسـتان  در  الزم  زیرسـاخت های 
کرمـان در ایـن زمینـه وجـود دارد 
امـا اجرایـی نمی شـود افـزود: همـه 
دسـتگاه ها باید یکـی از خدمات خود 
را به گونـه ای جلـو ببرند کـه تمام این 
خدمت رسـانی ها الکترونیکـی انجـام 
شـود و نیازمند حضـور فیزیکی ارباب 
رجوع نباشـد.فدائی با اشـاره به اینکه 
بـه کار بـردن اصطالحـات مختلف در 
جلسـات کـه کار نمی شـود گفـت: 
ادارات باید در یـک برنامه زمان بندی 
حداقل یک مـورد از خدمـات خود به 
مردم را کامال اینترنتـی انجام بدهند.
وی با بیـان اینکه سـازمان مدیریت و 
برنامه ریـزی اسـتان و اداره کل امـور 
اقتصـاد و دارایی اسـتان کرمان ظرف 
20 روز آینـده امـالک مـازاد ادارات 
اسـتان را شناسـایی کننـد افـزود: در 

تهیـه ایـن گـزارش امـالک در حـال 
سـاخت ادارات را نیز شناسـایی کرده 
و معرفـی کنند.اسـتاندار کرمـان بـا 
اشـاره به اینکـه شـورای راهبری یک 
شـورای بسـیار مهـم اسـت و نتیجـه 
جلسـات آن در کارآیی دسـتگاه های 
اجرایـی اهمیـت دارد گفـت: رضایت 
مـردم از دسـتگاه های اداری بسـیار 
مهـم اسـت و در مجمـوع گزارشـاتی 
کـه از مـردم بـه مـا می رسـد مـردم 
رضایت منـدی خوبـی از عملکـرد 
برخی دسـتگاه هـای اجرایی اسـتان 

ندارنـد.

مدیر داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان گفت که هیچ گونه 
کمبودی در زمینه ی داروی بیماران 
کرونا در استان؛ چه بستری شدگان و چه 
کسانی که در منزل در حال طی دوره ی 
درمان هستند وجود ندارد.به گزارش 
ایسنا کرمان، دکتر محمد حسیبی، روز 
یکشنبه 22 تیرماه افزود: در خصوص 
بیماری کرونا هیچ کمبود دارویی چه برای 
بیماران بستری و چه برای نوع درمانی 
افراد آلوده به این ویروس که در خانه 
مانده اند و مراحل درمان و نقاهت خود 
را در خانه طی می کنند، وجود ندارد و 
دارو به قدر کافی در استان کرمان وجود 
دارد.وی سپس گفت: استفاده از ماسک 

برای حفاظت افراد امری بسیار مهم است 
که به نوعی می تواند از انتقال آلودگی از 
محیط به فرد و همچنین از پخش آلودگی 
ویروس از فرد بیمار به محیط اطراف 
جلوگیری کند.مدیر داروی معاونت غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
اشاره به اینکه چند نوع ماسک در بازار 

وجود دارد، توضیح داد: افراد عادی در 
جامعه می توانند از ماسک های پارچه ای 
و معمولی استفاده کنند اما برای افرادی 
که دارای عالئم بیماری هستند، توصیه 
می شود برای جلوگیری از انتشار ویروس 
به محیط اطراف، از ماسک های سه 
الیه ای که در داروخانه ها عرضه می 

شوند، استفاده کنند.حسیبی با اشاره به 
اینکه ماسک های پزشکی از نوع N9۵ اثر 
حفاظتی بین 90 تا 9۵ درصدی داشته که 
فقط برای کادر درمان و بهداشتی استفاده 
از این نوع ماسک ها توصیه می شود، افزود: 
وزارت بهداشت بر روی تولید ماسک 
نظارت مستقیمی دارد و محل عرضه 
این نوع ماسک ها صرفا در داروخانه ها 
و لوازم پزشکی است. وی اظهار کرد: 
ماسک های عرضه شده در سایر واحدهای 
صنفی مورد تایید وزارت بهداشت نبوده و 
قطعا اثر حفاظتی کمتری خواهند داشت.
وی گفت: »تقاضا می شود مردم ماسک 
را از مراکزی تهیه کنند که مورد تایید و 

نظارت وزارت بهداشت است.«
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فرمانده انتظامی جیرفت خبر داد:

ممنوعیت ورود وسایل نقلیه غیربومی 
به اماکن گردشگری جیرفت
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جنوب استان رتبه نخست تولید گیاهان دارویی کشور

افزایش ورودی زندانیان جرایم غیرعمد به زندان های استان
مدیر نمایندگی ســتاد دیه در اســتان کرمان گفت: 
ورودی زندانیان جرایم غیرعمد به زندان های اســتان 
کرمان در ســال جاری افزایش یافته است. وی ادامه 
داد: ورودی زندانیــان جرایم غیرعمــد به زندان های 

اســتان کرمان در ســال جاری افزایش یافته است و 
در حال حاضر 189 نفر زندانی واجد شرایط غیرعمد 
در اســتان داریم.وی بیان کرد: 90 نفر زندانی واجد 
شــرایط جرائم غیرعمد طــی یک ماه گذشــته وارد 

زندان های استان کرمان شده اند 
و 27 نفر هم افرادی هستند که 

ســابقه آنها تمام شــده و به دلیل جرائم غیرعمد در 
زندان به سر می برند.

شریف مدیر باغبانی جهاد کشاورزی جنوب: متقاضیان کشت گیاهان دارویی می توانند برای دریافت تسهیالت در سامانه سیتا ثبت نام کنند

اجرای طرح پاکسازی 
تفرجگاه های استان

برای  بیماران کرونایی 
در استان کمبود 

دارو نداریم

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: کرمان در سه ماهه 
اول امسال 82 روز هوای پاک داشته  است

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان: هدف این طرح
 فراهم شدن امنیت برای خانواده ها در تفرجگاه ها است

کرمان؛ غبارخیزترین استان 
کشور با ۲۹ کانون ریزگرد

ســرهنگ محمود پارسا سرپرســت پلیس امنیت عمومی استان 
کرمان از توقیف 9۴ دســتگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در 

اجرای طرح پاکسازی تفرجگاه ها در این اســتان خبر داد وگفت: با هرگونه اقدامی که 
امنیت اجتماعی را مختل کند مقتدرانه برخورد می شــود و امید است مردم در اجرای 

این طرح پلیس را یاری کنند.
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کرونا بیش از 200  قربانی 
در استان گرفته است 

ماسک بزنید
بر اســاس اعالم دانشگاه علوم پزشــکی کرمان در 2۴ ساعت 
گذشــته از میان بیماران شناسایی شــده که به کرونا مبتال 

شده اند، 80 نفر در سطح استان در بیمارستان بستری شدند. همچنین  تعداد فوتی های ابتال 
به کووید 19 در 2۴ ساعت گذشته : 12 مورد ) ۶ نفر شهرســتان های تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان، ۴ نفر شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و 2 نفر 
شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ( بوده است و مجموع جان باختگان 

به دلیل ابتالی قطعی به کووید 19 از ابتدا تا کنون 2۳۴ ثبت شده است.

ادامه مطلب را در 
صفحه 3 بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید صفحه 3 را 

بخوانید

3
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اجرای طرح تسهیل 
خدمات رسانی برق به مشترکان 

ناشنوا در کرمان
ایســنا/ مدیر امــور دیســپاچینگ و فوریت های بــرق کرمان از 
خدمات رسانی تخصصی به مشترکان کم شنوا و یا ناشنوا از طریق 
برقراری ارتباط هدفمند در محدوده فعالیت توزیع برق شمال کرمان 
خبر داد.Nحسین علیزادهN با بیان اینکه وظیفه شرکت توزیع برق 
خدمات رسانی به مشترکان در هر نقطه از شهر و در هر ساعت از شبانه 
روز است، اظهار کرد: به منظور تسهیل خدمات رسانی به مشترکان 
که بعضا در یک خانواده کم شنوا یا ناشنوا هستند و در صورت قطع 
برق امکان تماس تلفنی و برقراری ارتباط با مرکز 121 را ندارند، برای 
اولین بار، شرکت توزیع نیروی برق شمال استان در یک طرح ابتکاری 
با عنوان)مهرآوا( تالش کرده تا گوشه ای از این مشکل را رفع کند.مدیر 
امور دیسپاچینگ و فوریت های برق کرمان گفت: در این طرح افراد 
ناشنوا می توانند از طریق ارسال پیامک به سرشماره 10000000121 
مرکز فوریت های برق درخواست خود را اعالم کرده تا در اسرع وقت 
با مراجعه همکاران امور اتفاقات به محل مورد نظر نسبت به پیگیری 
درخواست اقدام شود.وی در ادامه، خدمات مجموعه صنعت برق را 
بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: ارزش خدمت به همنوعان 
نیازمند، با هیچ معیاری قابل قیاس نیست و پاداش اخروی برای این 
خدمات خطیر بسیار ارزشمندتر از پاداش دنیوی است.علیزاده با بیان 
اینکه حل موضوع معلولیت در کشور نیاز به اقدام جمعی و اجتماعی 
دارد، افزود: مناسب ســازی محیط و فضا برای افراد دارای معلولیت 
جسمانی در سطح شرکت انجام گرفته است.مدیر امور دیسپاچینگ و 
فوریت های برق کرمان با اشاره به اینکه تنها تکریم افراد دارای معلولیت 
کافی نیست و باید تبدیل به فرهنگ شود ابراز امیدواری کرد: طرح 
مهرآوا که در راستای تسهیل خدمات رسانی به مشترکان ناشنوا و کم 
شنوا در شمال استان کرمان عملیاتی شده، بتواند با همکاری مسئوالن 

صنعت برق کشور در سایر استان ها توسعه یافته و اجرا شود.

مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان 
پزشکی
ــگاه قانونی ــود آزمایش ــدم وج ــان ع کرم

ــه  ــا ب ــه ه ــال نمون ــک و ارس ژنتی
ــارات  ــود اعتب ــران و کمب ــان و ته ــتان اصفه اس
هزینــه ای و عمرانــی جهــت خریــد مــواد 
مصرفــی و همچنین تجهیــزات آزمایشــگاهی را 
دیگر کاســتی های موجــود در اداره کل پزشــکی 
ــاس  ــان برشــمرد.دکتر عب ــی اســتان کرم قانون
ــا تشــریح عملکرد  آمیــان در جمع خبرنــگاران ب
پزشــک قانونــی اســتان کرمــان افــزود: در حوزه 
ــوع ۳۵۶1  ــی در مجم ــم شناس ــگاه س آزمایش
ــرولوژی ۴۳8  ــگاه س ــوزه آزمایش ــده، در ح پرون
پرونــده و در حــوزه آزمایشــگاه آســیب شناســی 
ــه  ــا اشــاره ب ــده کار شــده اســت.وی ب 881 پرون
ــای  ــیون ه ــد کمیس ــه در واح ــب ک ــن مطل ای
تخصصــی اداره کل پزشــکی قانونــی اســتان 
ــورد  ــده م ــوع 8۳۳ پرون ــز در مجم ــان نی کرم
رســیدگی قــرار گرفتــه اســت، خاطرنشــان کرد: 
ــور  ــه قص ــوط ب ــورد مرب ــداد 20۳ م ــن تع از ای
پزشــکی، ۴۴9 مــورد مربــوط بــه پزشــکی 
ــکی  ــه روانپزش ــوط ب ــورد مرب ــی و 181 م قانون
ــی  ــکی قانون ــوده اســت.مدیرکل پزش ــی ب قانون
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ســال 
ــه  ــزار و 777 معاین ــوع ۶7 ه ــته در مجم گذش
ســرپائی و 279۵ مــورد فــوت در آمــار پزشــکی 
ــه  ــان ثبــت شــده اســت، ب ــی اســتان کرم قانون
اقدامــات انجام شــده در توســعه فضــای فیزیکی 
و توســعه واحدهــای پزشــکی قانونــی در 
ــزود: اداره کل  ــرد و اف ــاره ک ــا اش ــتان ه شهرس
پزشــکی قانونــی اســتان کرمــان در ســال 
گذشــته موفق شــد پروژه 1000 متــری متوقف 
شــده شهرســتان جیرفــت را بــا تامیــن بودجــه 
ــروژه در  ــن پ ــد و ای ــال کن ــددا فع ــتانی مج اس
حــال حاضــر بــه مرحلــه نــازک کاری و 
تاسیســات رســیده اســت و امیــد داریم در ســال 
ــه داد:  ــد.آمیان ادام ــرداری برس ــره ب ــه به 99 ب
ــتان  ــروژه شهرس ــرداری از پ ــره ب ــل و به تکمی
زرنــد و تکمیــل پــروژه آزمایشــگاهی بــه متــراژ 
1000 متــر در محــل ســاختمان شــماره 2 و 
انتقــال تمامــی آزمایشــگاهها بــه محــل جدیــد 
نیــز در ســال گذشــته انجــام شــده اســت.وی بــا 
اشــاره بــه خدمــات رســانی ویــژه اداره کل 
پزشــکی قانونــی اســتان در مــوارد خــاص عنوان 

کــرد: ســال 98 دو واقعــه »حادثــه مــرگ تعــداد 
۶1 نفــر از افــراد حاضر در مراســم ســردار شــهید 
ــاری  ــلیمانی« و »بیم ــم س ــاج قاس ــپهبد ح س
کوویــد 19« همــراه بود کــه در ایــن راســتا اداره 
کل پزشــکی قانونــی اســتان فعالیــت هــای ویژه 
ــه  ــرد: در حادث ــح ک ــت.وی تصری ــته اس ای داش
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش ــییع س ــم تش مراس
ــتاد  ــکیل س ــه تش ــی از جمل ــلیمانی اقدامات س
مدیریــت بحــران بــا دســتور مســتقیم ریاســت 
ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور، هماهنگــی و 
ــی در ســاختمان شــماره 2  ــم قضای اســتقرار تی
پزشــکی قانونــی شهرســتان کرمــان بــا دســتور 
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان جهــت 
تســریع در صــدور دســتور قضایی، همــکاری بی 
قیــد و شــرط بیمارســتان های اســتان کرمــان با 
ســتاد مدیریت بحــران پزشــکی قانونــی و حذف 
ــوم  ــا دســتور رییــس دانشــگاه عل بروکراســی ب
ــکان و  ــه پزش ــوان کلی ــان، فراخ ــکی کرم پزش
کارکنــان اداره کل پزشــکی قانونــی اســتان 
کرمــان جهــت حضــور در ســاختمان شــماره 2 
ــه  ــان، مرحل ــتان کرم ــی شهرس ــکی قانون پزش
ــروز  ــی ب ــای ابتدای ــاعت ه ــال اجســاد از س انتق
حادثــه و تحویل در محل ســاختمان شــماره 2 و 
تفکیــک اجســاد بــه زن و مــرد و اســتقرار آنها در 
دو ســالن جداگانــه بــا مســئولیت پزشــکان زن و 
پزشــکان مــرد انجــام شــده اســت.مدیرکل 
ــرد:  ــان ک ــان بی ــتان کرم ــی اس ــکی قانون پزش

ســاماندهی و برقــراری نظــم و آرامــش بــه دنبال 
تجمــع مــردم در محــل ســاختمان شــماره 2 بــا 
اســتفاده از نیروهای انتظامــی و امنیتــی اعزامی 
بــه ســاختمان شــماره 2 پزشــکی قانونــی، 
ــاهده  ــق مش ــاد از طری ــه اجس ــایی اولی شناس
ــاختمان  ــر در محــل س ــردم حاض بســتگان و م
ــده و  ــایی ش ــاد شناس ــه اجس ــماره 2، معاین ش

صــدور جــواز دفــن و تحویــل ســریع بــه 
همراهیــان جســد، اطــالع رســانی لحظــه ای از 
رونــد پیشــبرد کار بــه ســتاد ســازمان پزشــکی 
قانونــی، مقامــات قضایــی و اجرایــی و نهادهــای 
امنیتــی و ســتاد برگزاری مراســم تشــییع، اعالم 
پایــان انجــام کار ســتاد مدیریــت بحــران 
ــان روز  ــان در پای ــی اســتان کرم پزشــکی قانون
ــای  ــدد نهاده ســوم و حضــور در جلســات متع
قضایــی، اجرایــی، امنیتــی و ارائــه گــزارش ها و 

ــا  ــه ب ــز در رابط ــده نی ــه روز ش ــار ب ــه آم ارائ
حادثــه مــرگ تعــداد ۶1 نفــر از افــراد حاضر در 
ــم  ــاج قاس ــپهبد ح ــهید س ــردار ش ــم س مراس
ســلیمانی انجــام شــده اســت.آمیان گفــت: در 
خصــوص فوتــی هــای ناشــی از بیمــاری کووید 
19 نیــز اقداماتــی از جملــه هماهنگــی بــا 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی اســتان در 

خصــوص نحــوه صــدور جــواز دفــن فوتــی های 
ناشــی از بیمــاری، هماهنگــی بــا مراکــز شــبکه 
بهداشــت شهرســتان هــای اســتان کرمــان در 
ــتی  ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــوص رعای خص
مرتبــط بــا مــوارد مثبــت و مــوارد مشــکوک به 
ــه  ــه آمــار لحظــه ای ب بیمــاری کوویــد 19، ارائ
ســتاد ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور و 
نهادهــای امنیتــی و صــدور جــواز دفــن مــوارد 
ــد 19  ــاری کووی ــه بیم ــکوک ب ــت و مش مثب
ــی  ــکی قانون ــت.مدیرکل پزش ــده اس ــام ش انج
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه کمبودهــای ایــن 
اداره کل در حــوزه هــای مختلــف، عنــوان کرد: 
از تعــداد ۳02 پســت مصــوب در مجموعــه 
ــدی و 2۳9  ــا تص ــت ب ــداد ۶۳ پس ــتان تع اس
پســت بــال تصــدی مــی باشــند کــه ایــن آمــار 
نشــان دهنــده کمبــود شــدید نیــروی انســانی 
در ایــن اداره اســت.آمیان گفــت: از مجموعه 18 
مرکــز فعــال تعــداد 9 مرکــز دارای ســاختمان 
ملکــی و 9 مرکــز دارای ســاختمان امانــی و 
ــز از  ــوع نی ــن موض ــه ای ــند ک ــی باش ــاره م اج
دیگــر مشــکالت پزشــکی قانونــی اســتان 
ــود  ــدم وج ــی رود.وی ع ــمار م ــه ش ــان ب کرم
ــه  ــا ب ــه ه ــال نمون ــک و ارس ــگاه ژنتی آزمایش
ــارات  ــود اعتب ــران و کمب ــان و ته اســتان اصفه
هزینــه ای و عمرانــی جهــت خریــد مــواد 
ــگاهی را  ــن تجهیزات آزمایش مصرفی و همچنی
از دیگــر کاســتی هــای موجــود در اداره کل 

پزشکی قانونی استان کرمان برشمرد.

مهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
تعاون

اجتماعی کرمان گفت: صاحبان و کار و رفاه
فعاالن کسب و کارهای فاقد بیمه که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند 
تسهیالت حمایتی دریافت می کنند.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، رضا 
اسماعیلی با بیان اینکه همزمان با شیوع کرونا طرح 
احصا فعالیت ها و کسب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا به صورت ملی اجرا شد، گفت: پرداخت 
تسهیالت حمایتی به شاغالن کسب و کارها و 
فعاالن اقتصادی 1۴ رسته و ۵۵0 حرفه آسیب دیده 
از کرونا در ستاد ملی مقابله با کرونا تأیید و فرآیند 
ثبت نام از 1۳ خرداد ماه آغاز شده است.وی با تاکید 

بر اینکه فرصت ثبت نام تا پایان تیرماه همچنان باقی 
است و افراد با مراجعه به سامانه کارا می توانند برای 
بهره مندی از تسهیالت حمایتی کرونا ثبت نام کنند، 
گفت: بر این اساس بنگاههایی که کد کارگاهی و 
شاغل بیمه شده داشته و از سال گذشته تاکنون 
فعال بوده اند، بر اساس تعداد نیروهای کار فعال خود 
مشمول دریافت تسهیالت حمایتی کرونا می شوند.
اسماعیلی تصریح کرد: با پیشنهاد وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و تأیید ستاد ملی مقابله با کرونا 
امکان ثبت نام متقاضیان فاقد بیمه در رسته های 
اعالمی فراهم شد و مشاغل و کسب وکارهای فاقد 
بیمه می توانند به سامانه کارا مراجعه و مراحل 

ثبت نام خود را دنبال کنند.
وی ادامه داد: ارسال پیامک دعوت متقاضیان 

تسهیالت کرونا که فاقد بیمه آغاز شده و طی 
مذاکرات معاونت توسعه اشتغال و کارآفرین وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستگاه های مختلف، 
اطالعات افراد شاغل و بنگاه های فاقد بیمه مورد 

بررسی و احصا قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: متقاضیان مشمول فاقد بیمه 
kara. می توانند با مراجعه به سامانه کارا به نشانی

mcls.gov.ir برای دریافت تسهیالت حمایتی 
کرونا ثبت نام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان اعالم 
کرد: سهم استان کرمان از محل تسهیالت حمایت 
از بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای متأثر 
از کرونا مبلغ هزار و 1۴0 میلیارد تومان است و 
مشاغلی که به دستور دولت در ایام کرونا تعطیل 

شده بودند به ازای هر نفر نیروی کار 1۶ میلیون 
تومان، مشاغلی که به تشخیص ستاد ملی مقابله با 
کرونا آسیب دیده تشخیص داده شده اند مبلغ 12 
میلیون تومان و مشاغل راننده خویش فرمایی متأثر 
از کرونا شش میلیون تومان تسهیالت )با نرخ سود 
12 درصد با سه ماه فرصت تنفس و بازپرداخت 2۴ 
ماه و شروع اقساط از مهر ماه سال جاری( دریافت 

می کنند.
وی اظهار کرد: در فرآیند پرداخت تسهیالت؛ 
متقاضی پس از ثبت نام در سامانه کارا نسبت به 
ارسال درخواست به دستگاه اجرایی دارای مجوز 
اقدام می کند و پس از تأیید درخواست توسط 
دستگاه بخشی به بانک عامل انتخابی متقاضی 

ارجاع خواهد شد.

استان کرمان آزمایشگاه ژنتیک ندارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان:

افراد فاقد بیمه از تسهیالت حمایتی کرونا بهره مند می شوند

گزارش
ایسنا

کمبود 1۰۰۰ لیتر بر ثانیه آب 
کرمان در تابستان

ایسنا/کرمان مدیر آب و فاضالب شهرستان کرمان گفت: در شهر 
کرمان بالغ بر 2۵0 هزار کولر در حال کار کردن هستند و باتوجه به 
اینکه هر کولر آبی حدود ۵00 لیتر در شبانه روز مصرف آب دارد، 
خود باعث افزایش بی رویه مصرف آب در پیک خواهد شد ضمن 

آنکه شیوع کرونا نیز باعث افزایش مصرف آب شده است.
حمید صمدانی صبح امروز 22 تیرماه در جمع خبرنگاران درباره 
وضعیت آب در شهر کرمان گفت: توان تولیدی آب کرمان 19۵0 
لیتر بر ثانیه اســت که در پیک مصرف حدود ۳ هزار لیتر بر ثانیه 
میزان مصرف شهرستان کرمان می باشد لذا با 1000 لیتر بر ثانیه 

کمبود آب در پیک مصرف روبرو هستیم.
وی با اشــاره به اینکه در پیک گرما کولرها مزید بر علت افزایش 
مصرف آب در شهر کرمان شده است اظهار کرد: در شهر کرمان بالغ 
بر 2۵0 هزار کولر در حال کار کردن هستند و باتوجه به اینکه هر 
کولر آبی حدود ۵00 لیتر در شبانه روز مصرف آب دارد، خود باعث 
افزایش بی رویه مصرف آب در پیک خواهد شد ضمن آنکه شیوع 

کرونا نیز باعث افزایش مصرف آب شده است.
مدیر آب و فاضالب شهرســتان کرمان با انتقاد از عدم وجود زون 
تقسیم بندی در شهر کرمان، در ادامه به دالیل دیگر قطعی آب در 
شهرک سیدی پرداخت و عنوان کرد: ایستگاه های پمپاژ برای همه 
شهر فشار آب تنظیم می کنند اما در مورد شهرک سیدی با توجه 
به اینکه ارتفاع این منطقه کمی باالتر از ســایر نقاط شهر بوده  از 
سوی دیگر رشد جمعیتی و ساخت و ساز در این منطقه باال بوده در 
نتیجه آب بیش از حد نیاز در این منطقه مصرف می شود ضمن آنکه 
تعدادی انشعاب غیرمجاز نیز در این منطقه وجود دارد به همین 
علت وقتی شبکه آبرسانی شهرستان دچار التهاب می شود شهرک 

سیدی نسبت به جمعیتش، التهاب بیشتری پیدا می کند.
وی با اشــاره به دو حادثه برق در هفته قبل و مشکالتی که برای 
آبفای شهرستان ایجاد شــده بود، تصریح کرد: در آن زمان همراه 
با شهرک ســیدی، در خیابان امام جمعه، خیابان کمیل، خیابان 
والفجر جنوبی، شــهرک مطهری و 20 متری نــادر نیز آب قطع 
بود که باعث نارضایتی های شــده بود که خوشبختانه با همکاری 
سپاه، ارتش و ... از طریق تانکر به صورت شبانه روزی در این محله 
ها آبرســانی صورت گرفت که برای جلوگیری از تکرار مجدد این 
مشکل، به دنبال افزایش ضریب اطمینان مخازن از جهت آبگیری 

هستیم تا در سال دیگر با چنین مشکالتی روبرو نشویم.

یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امدادامام خمینی 
)ره( استان کرمان با اشاره به افزایش هزینه های 
رهن و اجاره مسکن به ویژه برای اقشار محروم 
جامعه، گفت: یکی از نگرانی های کمیته امداد در ماه های اخیر به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و شرایط اقتصادی ایجادشده در جامعه 
موضوع رهن و اجاره مسکن مددجویان بوده که بار سنگینی بر 
دوش این خانواده ها است که در همین خصوص اقداماتی در 

زمینه رهن و اجاره مسکن مددجویان صورت گرفته است.
او افزود: با همکاری بنیاد مستضعفان مبلغ یک میلیارد و ۴7 
میلیون تومان بابت حق اجاره هزار و 79۴ نفر از مددجویان تحت 

حمایت این نهاد پرداخت شده است.
صادقی در ادامه از پرداخت 2 میلیارد و 7۵۵ میلیون تومان 
ودیعه مسکن به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان 
کرمان خبر داد و بیان داشت: ودیعه مسکن در قالب تسهیالت 
قرض الحسنه با همکاری بنیاد مستضعفان به 1۳۵ نفر از 
مددجویان تحت حمایت پرداخت شده است. مدیرکل کمیته 
امدادامام خمینی )ره( استان کرمان سقف وام مددجویان برای 
رهن مسکن در شهر های بزرگ را 2۵ میلیون تومان و در شهر های 
کوچک 20 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به اینکه این 
رقم پاسخگوی میزان افزایش هزینه های رهن و اجاره نیست؛ 
بنابراین از صاحب خانه ها تقاضا داریم در این شرایط اقتصادی و 
تورم افسارگسیخته، یار و یاور هموطنان خود باشند تا به امید خدا 

از این روز های سخت عبور کنیم.

مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان کرمــان گفت:طــی امســال بــرای 
نخســتین بــار بــرای اجــرای ۳ هــزارو ۳۵0 
ــا  ــه ب ــرد مقابل ــا رویک ــی ب ــن کشــاورزی حفاظت ــار زمی هکت

ــد. ــام ش ــرارداد انج ــار ق ــرد و غب ــده گ پدی
ــاد  ــازمان جه ــت س ــور زراع ــر ام ــری، مدی ــدون آهنگ فری
کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: اجــرای کشــاورزی 
حفاظتــی در مــزارع بــه پایــداری منابــع آب و خــاک کمــک 
ــدار در  ــد پای ــاورزی و تولی ــال کش ــر بدنب ــه اگ ــد ک می کن
بخــش کشــاورزی باشــیم بایــد از روش هــای نویــن همچــون 

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــاورزی حفاظت کش
ــاک و  ــع آب و خ ــت مناب ــه محدودی ــه ب ــا توج ــزود: ب او اف
ــی خــاک؛ تنهــا راه نجــات  ــودن مــاده آل همچنیــن پاییــن ب
ــی اســت. ــتفاده از کشــاورزی حفاظت بخــش کشــاورزی اس

آهنگــری تصریــح کــرد: کشــاورزی حفاظتــی باعــث ایجــاد 
تحــول و تغییــر در بخــش کشــاورزی می شــود بنابرایــن باید 
ــه اجــرای آن  ــر ســاخت های الزم فراهــم و کشــاورزان را ب زی

در مــزارع ترغیــب کــرد.
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــت س ــور زراع ــر ام مدی
کرمــان بیــان داشــت: کشــاورزی حفاظتــی راهــکاری 
ــا هــدف  مناســب بــرای حفــظ و اصــالح منابــع کشــاورزی ب
افزایــش تولیــد و پایــداری محصــول همــراه بــا حفــظ محیط 
زیســت اســت و در این روش بــه جــای اســتفاده از روش های 
ــدون خــاک  ــج، از خــاک ورزی حفاظتــی، ب خــاک ورزی رای
ــود،  ــتفاده می ش ــی اس ــاک ورزی حداقل ــواع خ ــا ان ورزی ی
بــه ایــن معنــا کــه زیــر و رو شــدن خــاک در ایــن روش مثــل 
سیســتم رایــج خــاک ورزی نبــوده و دســت کــم ۳0 درصــد 
ــود. ــظ می ش ــاک حف ــطح خ ــل در س ــول قب ــای محص بقای

آهنگــری گفــت: حفــظ مــاده آلــی خــاک و کاهــش هزینــه 
تولیــد از نــکات برجســته طــرح کشــاورزی حفاظتی اســت و 
در ایــن طــرح، حداقــل تخریــب مکانیکــی خــاک بــه منظــور 
برداشــت بــذر وجــود دارد؛ همچنیــن پوشــش دائمی ســطح 
خــاک حفــظ می شــود و بایــد تنــاوب زراعــی مختلف شــامل 
ــن طــرح درنظــر گرفــت و از تــک  گیاهــان پوششــی را در ای

ــز کــرد. ــی شــدن زمین هــای کشــاورزی پرهی محصول
ــن  ــی زمی ــطح پوشش ــی س ــاورزی حفاظت ــزود: در کش او اف
ــره  ــظ ذخی ــرای حف ــان ب ــن گیاه ــود؛ ای ــوزانده ش ــد س نبای
ــاده  ــش م ــایش و افزای ــری از فرس ــاک و جلوگی ــت خ رطوب

ــتند. ــذار هس ــاک تاثیرگ ــی خ آل
آهنگــری تصریــح کــرد: همچنیــن کنتــرل بهتــر علف هــای 
هــرز در کشــاورزی حفاظتــی و بقایــا در ســطح مزرعــه مانــع 

ــود. ــرز می ش ــای ه ــه علف ه ــور ب ــیدن ن از رس

فرمانـده انتظامـی جیرفـت از آغـاز طـرح ممنوعیـت ورود و تـردد 
وسـایل نقلیه غیـر بومـی بـه اماکـن و محـالت گردشـگریدلفارد و 
سـاردوییه این شهرسـتان از 2 روز گذشـته خبر داد.سـرهنگ رضا 
محمـد رضایـی گفـت: در حـال حاضـر بـا توجه بـه شـیوع ویروس 
منحوس کرونـا اماکن گردشـگری دلفـارد و سـاردوییه تعطیل و از 

ورود افـراد غیـر بومی به ایـن مراکـز جلوگیری و اجـازه اسـتقرار به شـهروندان در ایـن مکان ها 
داده نخواهد شـد.او کاهش زنجیـره انتقال بیماری کرونا در شهرسـتان را بسـیار مهم دانسـت و 
گفت: خودرو هـای غیـر بومی تنها حـق عبور از مسـیر کمربنـدی دهبکـری به اسـتان کرمان و 
برگشـت به شـهر خود را دارند و در صورت مشـاهده هرگونه ناهنجـاری با افـراد متخلف برخورد 
قاطع صورت خواهـد پذیرفت.این مقـام انتظامی گفـت: در مرحله آغـاز این طرح بیـش از 200 

دسـتگاه خودرو توسـط پلیس برگشـت داده شـده اسـت.

ممنوعیت ورود وسایل نقلیه غیربومی 
به اماکن گردشگری جیرفت

ادیب فالح مدیر کانون شهید احمد کاظمی قلعه گنج گفت: 
با مشارکت و همراهی اعضای کانون فرهنگی هنری شهید 
احمد کاظمی اقدام به راه اندازی فروشگاه محصوالت فرهنگی 
و حجاب کردیم که خوشبختانه با استقبال بانوان محجبه 
شهرستان قلعه گنج مواجه شدیم. ادیب فالح در گفت و گو با 

خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، گفت: با مشارکت و همراهی اعضای کانون 
فرهنگی هنری شهید احمد کاظمی اقدام به راه اندازی فروشگاه محصوالت فرهنگی و 
حجاب کردیم که خوشبختانه با استقبال بانوان محجبه شهرستان قلعه گنج مواجه شدیم.

مدیر کانون فرهنگی هنری شهید احمد کاظمی قلعه گنج افزود: از آنجایی که امسال به دلیل 
شیوع کرونا مانند سال های گذشته نمی شد که برنامه های مناسبتی هفته عفاف و حجاب 

را برگزار کرد بنابراین تصمیم گرفتیم این فروشگاه را راه اندازی کنیم.

راه اندازی فروشگاه محصوالت حجاب 
در قلعه گنج

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت(استان 
کرمان گفت: با پیگیری های الزم توانستیم در ایجاد 
صنایع فرآوری و ارزش افزوده مواد معدنی به نحوی 
گام برداریم که با اجرای آن به استانی صنعتی و فوالدی 
تبدیل می شویم.مهدی حسینی نژاد روز یکشنبه در 

گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس شاخص های سازمان برنامه و بودجه کشور رویکرد 
استان کرمان از کشاورزی در حال تبدیل شدن به صنعتی است و در حوزه فوالد با 
توجه به ذخایر خدادادی 2.2 میلیارد تنی سنگ آهن اثبات شده، اکنون ۳2 میلیون 
تن کنستانتره، 28 میلیون تن گندله، 1۳ میلیون تن آهن اسفنجی و 10 میلیون تن 
شمش را در این استان برنامه ریزی کردیم که خوشبختانه بخشی وسیع از این طرح 

ها تاکنون افتتاح شده است.

کرمان به استانی صنعتی 
تبدیل می شود

پرداخت اجاره مسکن 
مددجویان کرمانی

کشاورزی حفاظتی راهی برای 
مبارزه با گرد و غبار

کمیته
امداد

جهاد
کشاورزی

خبرخبرخبر

ایمـان عبـاس زاده سرپرسـت گـروه 
سـرود شـهید پایـدار کانـون والیـت 
جیرفـت گفـت: قصـد داریـم در ایـام 
فراغـت تابسـتان گـروه سـرود دختـران 
شـهید پایـداری را راه انـدازی کنیـم بـه 
همیـن منظور اقـدام به برگـزاری آزمون 
اسـتعدادیابی از بین دختران عالقمند به 
عضویـت در گـروه سـرود کردیـم. ایمان 
عبـاس زاده در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنوب، 
بـا اشـاره بـه فرارسـیدن اوقـات فراغـت 
تابسـتانی، گفـت: قصـد داریـم در ایـام 
فراغـت تابسـتان گـروه سـرود دختـران 
شـهید پایـداری را راه انـدازی کنیـم بـه 
همیـن منظور اقـدام به برگـزاری آزمون 
اسـتعدادیابی از بیـن دختـران عالقمند 
بـه عضویـت در گـروه سـرود کردیـم.

سرپرسـت گـروه سـرود شـهید پایـدار 
کانـون فرهنگی هنـری والیـت جیرفت 
افـزود: دختـران سـنین 9 تـا 12 سـال 
مـی تواننـد در بـازه زمانـی 22 تیـر الی 
22 مرداد سـال جـاری برای شـرکت در 
ایـن آزمـون ثبـت نـام کننـد.وی عنوان 
کرد: برگزیـدگان آزمـون اسـتعداد یابی 
تحـت نظر یکـی از بانوان مربـی و مجرب 
سـرود آمـوزش داده مـی شـوند.عباس 
زاده اظهـار کرد: پیش از این گروه سـرود 
شـهید پایـدار مختـص پسـران بـود که 
خوشـبختانه تاکنون افتخارات بسـیاری 
کسـب کرده اند بنابراین تصمیم گرفتیم 
گـروه سـرود دختـران را نیـز راه اندازی 
کنیم.سرپرسـت گـروه سـرود شـهید 
پایـدار کانـون فرهنگـی هنـری والیـت 
جیرفت در خصوص موفقیـت های گروه 
سـرود پسـران، ابـراز کـرد: گروه سـرود 
پسـران شـهید پایـدار تاکنـون افتخـار 
عضویـت در لیـگ بیـن المللـی سـرود 
آکاپـال موسسـه آفرینش هـای فرهنگی 
آسـتان قدس رضـوی، عضویـت در خانه 
سـرود کشـور و همچنیـن کسـب مقـام 
اول در بیـن گـروه هـای سـرود جنـوب 

کرمـان را دارد.

اجرای طرح پاکسازی 
تفرجگاه های استان

سرپرسـت پلیس امنیت عمومی استان 
کرمـان از توقیف 9۴ دسـتگاه خـودرو و 
موتورسـیکلت متخلف در اجـرای طرح 
پاکسـازی تفرجگاه ها در این استان خبر 
داد.به گزارش خبرگزاری مهـر به نقل از 
پایگاه خبـری پلیس، سـرهنگ محمود 
پارسـا گفـت: بـا توجـه بـه قـرار گرفتن 
در فصـل تابسـتان و افزایـش حضـور 
بیشـتر مـردم در پارک هـا و تفرجگاه ها 
و مراکـز تفریحـی، متأسـفانه عـده ای از 
عناصر نابهنجار و مخل آسـایش عمومی 
و بعضـاً اراذل و اوباش، اقـدام به تحرکات 
خشـونت آمیـز و نـزاع و قـدرت نمایـی 
در انظـار عمـوم کـرده و سـبب برهـم 
خـوردن آرامـش و آسـایش مـردم در 
تفرجگاه هـا و بوسـتانها شـده و بـا ایجاد 
جو رعب و وحشـت در بین افـراد جامعه 
می شـوند.وی افـزود: طرح ارتقـا امنیت 
اجتماعـی در پارک هـا و تفرجگاه هـا 
بـا بـه کارگیـری حداکثـری از نیروهای 
عملیاتی به اجرا گذاشته شـد و مأموران 
پس از شناسـایی مناطق هدف و کسـب 
اخبار و اطالعات و پیـش بینی های الزم 
در قالب گروه های عملیاتـی با همکاری 
دیگـر نیروها در سـاعت مقرر بـه صورت 
همزمـان بـه مناطـق از پیـش تعییـن 
شـده وارد و اقـدام بـه اجـرای طرح های 
مختلـف امنیـت اجتماعـی کـرده کـه 
آن،  رهـاورد  مهم تریـن  بـی شـک 
فراهـم شـدن امنیـت و آرامـش بـرای 
خانواده هـا در پارک هـا و تفرجگاه هـا 
خواهد بود.سـرهنگ پارسـا بیان داشت: 
در اجـرای ایـن طـرح مأمـوران موفـق 
شدند 18 دسـتگاه موتورسـیکلت و 7۶ 
دسـتگاه خودرو متخلـف را توقیـف و 9 
نفـر از کسـانی کـه در تفرجگاه هـا برای 
شـهروندان ایجـاد مزاحمـت می کردند 
دستگیر کنند.سرپرسـت پلیس امنیت 
عمومـی اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: 
در ایـن طـرح هـم چنیـن ۴9 دسـتگاه 
خودرو که بـا ایجاد آلودگـی صوتی برای 
دیگـران مزاحمـت ایجـاد می کردند نیز 
توقیـف و روانـه پارکینگ شـدند.وی در 
پایـان با تاکید بـر اینکه اماکـن تفریحی 
و عمومـی جای عـرض انـدام مجرمان و 
هنجارشـکنان نیسـت، گفت: با هرگونه 
اقدامی کـه امنیـت اجتماعـی را مختل 
کنـد مقتدرانـه برخـورد خواهـد شـد و 
امید اسـت مردم نیز پلیـس را در اجرای 
موفقیـت آمیـز مأموریت هـای محوله و 
همچنیـن برقـراری امنیت پایـدار یاری 

کننـد.

 مرجان شاکری در گفت وگو با ایسنا، در 
محیط
خصوص ریزگردها در استان کرمان زیست

گفت: به دلیل کانون های متعدد و 
استعداد فوق العاده ای که در کویر لوت در این زمینه 
وجود دارد، به ضرس قاطع کرمان غبارخیزترین استان 
کشور است.وی از تحت تاثیر بودن استان کرمان از گرد 
و غبار سخن به میان آورد و بیان کرد: در حال حاضر 29 
کانون ریزگرد در استان کرمان شناسایی شده است که 
کانون های اصلی گرد و غبار و فرسایشی بیشتر در شرق 
و شمال استان کرمان است.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان کرمان باغات خشک شده پسته را مستعد 
تبدیل شدن به کانون گرد و غبار دانست و اظهار کرد: 
زمانی که به خاک دست ورزی می کنیم و خاک را تغییر 
می دهیم و آن را به طول مثال به محلی برای کشاورزی 
تبدیل می کنیم و با خشک شدن باغات و هر جایی که 
پوشش گیاهی از بین برود، کانون های جدیدی برای 
گرد وغبار ایجاد می شود.وی با اشاره به برداشت بی رویه 
آب از چاه ها و کاهش آب های سفره های زیرزمینی که 
جبران آن بسیار مشکل خواهد بود، افزود: از ابتدا نباید 
طرح های توسعه ای در جاهایی که منابع آب محدود 
است، اجرا می شد و نباید در این مناطق کشاوزی 
صورت می گرفت. اکنون متاسفانه EC آب)شوری یا 
امالح موجود در آب( در برخی از مناطق در حوزه 
رفسنجان و انار باالی 17 هزار است بنابراین این آب 
دیگر قابلیتی برای کشاورزی ندارند.شاکری عنوان کرد: 
کارگروه گرد و غبار در سطح استان شکل می گیرد و 
دستگاه های متولی پیشنهاداتشان را ارایه می دهند و 
دبیرخانه اطالعات را جمع آوری و سند گرد و غبار را 
تنظیم می کند و به تایید مسئوالن در شورای توسعه و 
برنامه ریزی می رساند تا برنامه های تصمم گیری در 
راستای این اطالعات اتخاذ می شود.سال گذشته محیط 
زیست استان کرمان برای نخستین بار از بودجه گرد و 
غبار کشور منتفع شدوی با اعالم این خبر که در سال 
گذشته محیط زیست استان کرمان برای نخستین بار 
از بودجه گرد و غبار کشور منتفع شد، اظهار کرد: استان 
کرمان در سال گذشته جزء چهار استان برتر کشور بعد 
از استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و 
خراسان جنوبی بود که 7۳ میلیارد تومان اعتبار از 

بودجه گرد و غبار کشور وارد استان شد که به ادارات 
منابع طبیعی شمال و جنوب اختصاص پیدا کرد 
گفتنی است که با افزایش نرخ یورو در ابتدای سال اعالم 
شد که تخصیص بودجه باالی 100 درصد بوده است و 
چون این اعتبار اختصاصی به استان کرمان براساس 
یورو بود بنابراین این عدد به بیش از 100 میلیارد تومان 
رسید که برای تثبیت کانون های فرسایشی وارد استان 
شد.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان 
افزود: حدود ۴۵.۵ میلیارد تومان منابع طبیعی شمال 
و بیش از ۳۴ میلیارد تومان منابع طبیعی جنوب استان 
از بودجه گرد و غبار اعتبار دریافت کردند که منابع 
تثبیت کانون های فرسایشی، حفاظت و قرق، احیاء 
پوشش ها از این محل باید تامین شود.وی اضافه کرد: 
مبلغی به اداره کل محیط زیست استان نیز اختصاص 
یافت که در حال خرید دستگاه های سنجش کیفیت 
هوا برای شهرستان های انار و راور ) به عنوان دو کانون 
فرسایشی استان( هستیم که مناقصات این خرید در 
حال برگزاری است و امیدواریم تا پایان سال جاری این 
این دستگاه ها راه اندازی شوند.شاکری با اشاره به 
آلودگی هوا در برخی از روزها در استان کرمان از سمت 
استان های دیگر عنوان کرد: امسال یکسری آلودگی از 
سمت استان یزد وارد استان کرمان شد که موجب 
تعطیلی شهر کرمان در برخی از روزها گردید. متاسفانه 
در برخی از شهرهای استان کرمان از جمله انار، 
شهربابک، سیرجان و رفسنجان ایستگاه پایش کیفی 
هوا نداریم که برای دولت نیز تامین اعتبار جهت 
خریداری این دستگاه ها سخت است زیرا هر کدام از 
این ایستگاه ها نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه دارد.
شرکت های بزرگ مسی استان کرمان، ایستگاه 

سنجش کیفی هوا احداث می کنند
وی افزود: کرمان برای نخستین بار در کشور با تعامالت 
پیش آمده و مصوباتی که در هیات دولت گرفت، 
تصویب کرد که شرکت مس سرچشمه دو ایستگاه 
سنجش کیفی هوا در شهرستان رفسنجان و شرکت 
مس خاتون آباد دو ایستگاه سنجش کیفی هوا در 
شهربابک احداث و خودشان راهبری ها را انجام دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان بیان کرد: 
با توجه به اینکه این دو شهرستان صنعتی می باشند، 
عالوه بر فعالیت برای گرد و غبار، این ایستگاه ها گازهای 
خطرناک را هم سنجش و رصد خواهند کرد ضمن آنکه 
تلویزیون شهری نیز برای این دستگاه ها در نظر گرفته 

شده تا مردم آگاهی داشته باشند هوایی که تنفس 
می کنند چه کیفیتی دارد و این می تواند در آرامش 

روانی اجتماعی موثر باشد.
آیا در استان کرمان نقطه بحرانی به لحاظ 

آالیندگی صنایع وجود دارد؟
شاکری تصریح کرد: درصد آالیندگی صنعت برای 
محیط زیست راحت تر است و اگر صنعتی خارج از 
استانداردهای محیط زیست اقدام کند این قابلیت 
برای محیط زیست وجود دارد که با آنها برخورد کند و 
حتی مواردی داشتیک که صنعتی، آالیندگی داشته 
و اقدام به تعطیلی آن کرده ایم یا جرایم سنگین برای 
آنها در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: اکنون 
صنایع به دنبال مشمولیت معافیت های مالیاتی می 
باشند بنابراین بیشتر به دنبال دریافت استانداردهای 
زیست محیطی هستند، به طورمثال در بحث صادرات 
یکی از مهمترین ایزوهایی که یک صنعت باید داشته 
باشد ایزوی محیط زیست است.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان کرمان آلودگی در صنایع را 
انکار نکرد و اظهار کرد: پایه سنجش ما برای میزان 
آلودگی صنایع آالیندگی گازهای خروجی یا پساب ها 
و آلودگی خاک است. وقتی این آلودگی ها از حد 
تعیین شده بیشتر شود، اآن صنعت ستاندارد الزم 

را دریافت نخواهد کرد و تعارضی بین استانداردها 
و مسایل اجتماعی وجود دارد و باید مردم بدانند که 
استاندارد به این معنی نیست که هیچگونه آلودگی 
وجود نداشته باشد که این امکان پذیر نیست و باید 
مدنظر داشت که صنعت بدون آلودگی به هیچ عنوان 
معنا ندارد اما باید استانداردها را رعایت کنند.وی 
تاکید کرد: هیچ نقطه بحرانی به لحاظ آلودگی صنایع 
در سطح استان نداریم و هنوز مثل کالنشهرهای دیگر 
با این مشکل روبرو نشده ایم و یکی از محاسن زندگی 
در کرمان این است که مردم کرمان هوای آلوده ای 
از نظر گازهای تنفس نمی کنند.شاکری در ادامه 
گفت وگوی خود با ایسنا گفت: برای اعالم آلودگی 
هوا، شاخص کیفی آالیندگی هوا در یک زمان خاص 
مدنظر نیست بلکه محیط زیست برای اعالم آلودگی 
فرمول و شاخص دارد و باید مدت زمان مشخص با 
پایداری و شرایط مشخص آلودگی ایجاد و تاثیرات 
منفی بر سالمت فردی داشته باشد تا اعالم شود به 
طور مثال آلودگی هوا برای افراد در شرایط خطرناک 
است.وی در پاسخ به این سوال که چند روز پاک در 
سه ماهه اول امسال کرمان تجربه کرده است، اظهار 
کرد: کرمان در سه ماهه اول امسال 82 روز هوای 

پاک داشته  است.

کرمان؛ غبارخیزترین استان کشور با ۲۹ کانون ریزگرد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: کرمان در سه ماهه اول امسال 82 روز هوای پاک داشته  است

شریف مدیر باغبانی جهاد کشاورزی جنوب: متقاضیان کشت گیاهان دارویی می توانند برای 
دریافت تسهیالت در سامانه سیتا ثبت نام کنند

گزارش
ایسنا

 نجمه سعیدی/ جنوب استان 
کرمان رتبه نخست تولید گیاهان گزارش

دارویی را در کشور دارد. منصور 
شریف مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان ضمن تایید این خبر به کاغذ وطن 
گفت:جنوب استان در بسیاری از کشت ها 
رتبه های باالی کشوری را دارد به طور مثال ما در 
محصوالت گلخانه ای نیز رتبه اول را داریم  و 
همچنین در تولید خرما و مرکبات هم مقام باالیی 
را در کشور داریم . به گفته شریف هم اکنون سطح 
زیر کشت گیاهان دارویی در جنوب استان 7 هزار 
و ۳2۵ هکتار است  و در سال گذشته ۴1 هزار 
170 تن  گیاه دارویی در منطقه تولید شده است 
.مدیر باغبانی جهاد کشاورزی جنوب یادآور شد:  
زمینی که در آن کشت گیاهان دارویی انجام 
می شود شرایط خاصی ندارد،  گیاهان دارویی 
سطح زیر کشت  بسیار متنوع دارند که از ارتفاعات 
شروع می شود تا مناطق دشت و پست، در مناطق 
پست حنا و وسمه و در ارتفاعات زیره و گل 
گاوزبان و آویشن رشد می کند. شریف تاکید کرد: 
کسانی که متقاضی فعالیت در زمینه کشت 
گیاهان دارویی هستند، می توانند  برای دریافت 
تسهیالت در سامانه سیتا ثبت نام کرده و 
تسهیالت ارزان قیمت دریافت کنند. شریف ادامه 
داد:  برای دریافت تسهیالت کشاورزان یک طرح 
توجیهی آماده می کنند  و در آن از خرید بذر تا 
آبیاری و کال همه هزینه هایی که قرار است برای 
کشت انجام دهد را اعالم می کنند و بعد ما در 
جهاد کشاورزی در کارگروه، آن طرح را بررسی 
می کنیم اگر منطقی بود برای دریافت تسهیالت 
به بانک معرفی می شود.   شریف گفت:  بیشترین  

گیاهان دارویی که در جنوب کاشته می شود حنا، 
وسمه  و گل محمدی است.  که اکثرا در 
شهرستان های جنوبی کشت می شوند،رودبار 
جنوب و قلعه گنج بیشترین تولید را  در این زمینه 
دارد و ۶ هزار هکتار  در جنوب زیر کشت حنا است. 
به گفته شریف، حنا تولیدی جنوب برای آسیاب و 
بسته بندی به یزد می رود  و در آن استان بسته 
بندی  شده و تقریبا  به صورت کامل صادر می شو 
و مشتری اصلی حنای جنوب، کشورهای اروپایی 

هستند .
کشت گیاهان دارویی صرفه اقتصادی دارد

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی جنوب یادآور شد: 
کشت گیاهان دارویی برای کشاورز صرفه اقتصادی 
دارد و از طرفی هم  به دلیل  نیاز  آبی  کمی  که 
گیاهان دارویی  دارند با اقلیم استان سازگار هستند 
و این کشت به کشاورزان توصیه می شود.  وی 
یادآور شد:  بسیاری  از گیاهان دارویی زمان خاصی 

برای کشت ندارند به طور مثال گل محمدی، 
آویشن، آالله در هر زمانی قابل پرورش هستند. 
برخوری مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب، هم 
ضمن تاکید بر اینکه همیشه جنوب استان در 
رتبه های باالی تولید گیاهان دارویی بوده است، 
به کاغذ وطن گفت: در جنوب استان از عرصه های 
منابع طبیعی هم گیاه دارویی برداشت می شود 
اما تسهیالت جهاد برای کاشت گیاهان دارویی 
در زمین های کشاورزی است و بر اساس طرح 
توجیهی کشاورز، شرایط اقلیمی و شرایط زمین 
بررسی می شود در صورتی که توجیه داشته باشد با 
این طرح موافقت می شود. برخوری در مورد وجود  
صنایع بسته بندی گیاهان دارویی در جنوب استان 
گفت: میزان تولید گیاهان دارویی در جنوب استان 
هنوز به سطحی نرسیده که وجود صنایع بسته 
بندی، اقتصادی باشد در صورت توسعه کشت به 

آن سمت هم حرکت خواهیم کرد .

نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآباد در 
مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون 
کشــاورزی و منابع طبیعی گفت: خرمای 
جنوب کرمان کامال سالم و اُرگانیک بوده 
و در هنگام برداشت این محصول، تمامی 
پروتکل های بهداشــتی رعایت می شود.
ذبیح اهلل اعظمی روز یکشــنبه در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنــا افزود: برای جلوگیری 
از انتقال ویروس در مصوبه ســتاد مقابله 
با کرونا جنــوب کرمان آمــده، کارگران 
و خرمــاداران، هنگام برداشــت محصول 
ملزم بــه رعایت پروتکل های بهداشــتی 
هستند.وی تصریح کرد: استفاده از ماسک، 
دستکش و شست و شوی مداوم دست ها 
توسط کارگران در هنگام برداشت محصول 
خرما رعایت می شــود تا شــاهد برداشت 
محصولی سالم باشیم.نماینده مجلس به 
عوارض و ارتباط بیماری ویروســی کرونا 
روی محصوالت کشــاورزی اشــاره کرد 
و گفــت: در علم گیاهپزشــکی هیچگونه 
بیماری ویروسی مشترکی بین گیاه و انسان 
وجود ندارد لذا مردم در این زمینه نگرانی 
نداشته باشند و به شــایعات و مطالب غیر 
علمی توجه نکنند.اعظمی که دارای مدرک 
دکترای کشاورزی از دانشگاه بلژیک است، 
زمان آغاز برداشت خرمای مناطق جنوبی 
کرمــان را ابتدای تیرماه بــا رقم زودرس 
آلِمهِتری و تا اواخر مهرماه با برداشت ارقام 

دیررس َهلیله ای عنوان کرد و سطح بارور 
نخلستان های این منطقه را 29 هزار هکتار 
برشــمرد. وی خرمای مضافتــی، کلوته، 
ُمرداســنگ، نگار، گوردیال و ارقام خشک 
پیاُرم، زاهدی و مجول را بیشــترین ارقام 
خرمای منطقه جنوب کرمان دانست و بازار 
هدف این محصوالت را کشورهای اروپایی، 
روسیه و افغانســتان و بازار داخلی عنوان 
کرد.نماینده مــردم جیرفت و عنبرآباد در 
مجلس شورای اســالمی مهم ترین مزیت 
خرمای جنوب کرمان را ســالم و ارگانیک 
بودن ایــن محصول عنوان کــرد و اظهار 
داشت: به طور میانگین ساالنه 208 هزار 
تُن انواع خرما از نخلستان های هفت گنج 
جنوب کرمان برداشــت و روانه بازارهای 
داخلی و خارجی می شود.جنوب کرمان با 
یک میلیون نفر جمعیت از هفت شهرستان 
جیرفت، عنبرآبــاد، کهنــوج، قلعه گنج، 

منوجان، فاریاب و رودبار جنوب تشــکیل 
شده است.با نزدیک شدن به فصل برداشت 
خرما و همزمانی این فصل با شیوع ویروس 
کرونا، مطالبی در مــورد انتقال ویروس از 
طریق خرما در برخی شبکه های اجتماعی 
مطرح شده است در حالی که تمامی موارد 
بهداشتی در برداشت این محصول رعایت 
می شــود ضمن اینکه کارشناسان اعالم 
کرده اند که هیچ بیماری ویروسی از طریق 
گیاه به انسان ســرایت نمی کند.»ویروس 
کرونا«، موسوم به »کووید 19« اواسط ماه 
دسامبر سال گذشته )2۴ آذر 98( در شهر 
»ووهان« واقع در مرکز چین گزارش شد؛ 
ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام 
برده می شد، اما کمیسیون ملی بهداشت 
چین در ۳0 دسامبر ســال 2019 )9 دی 
98( به صورت رسمی شیوع این ویروس را 

در چین اعالم کرد.

برداشت خرمای جنوب کرمان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی

جنوب استان رتبه نخست تولید گیاهان دارویی کشور

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان کرمان گفت: ورودی زندانیان 
جرایم غیرعمد به زندان های استان کرمان در سال جاری افزایش 
یافته است.به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، سید حجت اهلل 
موسوی قوام در نشست هیئت امنای ستاد دیه استان اظهار داشت: 
ورودی زندانیان جرایم غیرعمد به زندان های استان کرمان در سال 
جاری افزایش یافته است و در حال حاضر 189 نفر زندانی واجد 
شرایط غیرعمد در استان داریم.وی بیان کرد: 90 نفر زندانی واجد 
شرایط جرائم غیرعمد طی یک ماه گذشته وارد زندان های استان 
کرمان شده اند و 27 نفر هم افرادی هستند که سابقه آنها تمام شده 
و به دلیل جرائم غیرعمد در زندان به سر می برند.موسوی قوام 
از آزادسازی ۶۶ نفر با کمک های ستاد دیه از زندان طی سال 
جاری خبر داد و افزود: با آزادسازی ۴0 نفر به مناسبت هفته قوه 
قضائیه طی چهار ماه گذشته بیش از 100 نفر از زندان های استان 
رهایی یافته اند.مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان با اشاره 
به برگزاری جشن گلریزان در شهرستان های استان عنوان کرد: 
در جشن گلریزان شهر کرمان ۶70 میلیون تومان جذب کمک 
خیران را داشتیم که در مقایسه با سال قبل رشد خیلی خوبی را 
نشان می دهد.همچنین جاللی مسئول کمیته فضای مجازی ستاد 
دیه استان کرمان نیز در این جلسه بیان داشت: با توجه به شیوع 
کرونا، برنامه های ستاد دیه در فضای مجازی با عنوان گلریزان های 
مجازی دنبال شد و سعی کردیم با استفاده از قالب های جدید رسانه 
و ظرفیت موجود در استان کرمان کار را انجام دهیم.به گزارش 
فارس در این جلسه از تولیدات بسته جامع محتوایی ستاد دیه 

شامل پوستر، موشن گرافیک، فیلم کوتاه و ... رونمایی شد

گزارش
ایرنا

افزایش ورودی زندانیان جرایم 
غیرعمد به زندان های استان

راه اندازی گروه سرود  ویژه 
دختران در جیرفت

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان : کرمان در سه ماهه اول امسال ۸۲ روز هوای پاک داشت

جنوب استان رتبه اول در تولید گیاهان دارویی را کسب کرد

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان بیان کرد: ساماندهی و برقراری نظم و آرامش به دنبال تجمع مردم 
در محل ساختمان شماره ۲ با استفاده از نیروهای انتظامی و امنیتی اعزامی به ساختمان شماره ۲ پزشکی 
قانونی، شناسایی اولیه اجساد از طریق مشاهده بستگان و مردم حاضر در محل ساختمان شماره ۲، معاینه 
اجساد شناسایی شده و صدور جواز دفن و تحویل سریع به همراهیان جسد، اطالع رسانی لحظه ای از روند 
پیشبرد کار به ستاد سازمان پزشکی قانونی، مقامات قضایی و اجرایی و نهادهای امنیتی و ستاد برگزاری 
مراسم تشییع، اعالم پایان انجام کار ستاد مدیریت بحران پزشکی قانونی استان کرمان در پایان روز سوم 
و حضور در جلسات متعدد نهادهای قضایی، اجرایی، امنیتی و ارائه گزارش ها و ارائه آمار به روز شده نیز 
در رابطه با حادثه مرگ تعداد ۶1 نفر از افراد حاضر در مراسم سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

انجام شده است.
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 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک
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 ای

س:
عک

سنا
 ای

س:
عک

گواهی انحصار وراثت
آقـای محمـد صیفـوری طغرالجردی بشـماره شناسـنامه 837 باسـتناد شـهادتنامه و گواهی 
فـوت و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بشـماره 38/4/99 تقدیـم ایـن دادگاه نمـوده 
چنین  اسـت که شـادروان مرحوم ابراهیم صیفوری طغرالجردی به شـماره شناسـنامه 4 در 

تاریـخ 1398/5/18 در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتند از:
1. خانـم خـاور صیفـوری طغرالجـردی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 2 متولد 1319 محل صـدور حوزه 

2 زرند همسـر متوفی 
2. آقـای حسـین صیفـوری طغرالجردی فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه 52 متولـد 1345 محل صدور 

حـوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
3. آقـای محمد صیفوری طغرالجردی فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه 837 متولـد 1348 محل صدور 

حـوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
4.آقـای علـی صیفوری طغرالجردی فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه 119 متولـد 1350 محل صدور حوزه 

2 زرنـد فرزند متوفی
5. خانـم فاطمـه صیفـوری طغرالجـردی فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه 35 متولـد 1340 محل صدور 

حـوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
6. خانـم زهـرا صیفـوری طغرالجـردی فرزنـد ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 281 متولـد 1352 محل صدور 

حـوزه 2 زرنـد فرزنـد متوفی.
پـس از تشـریفات قانونـی و مالحظـه گواهینامـه مالیات بر ارث بشـماره پرونـده 38 مورخـه 99/4/21 در 
وقـت فـوق العـاده شـعبه 4 شـورای حـل اختـالف کیانشـهر و طغرالجـرد بـه تصـدی امضا کننـدگان زیر 
تشـکیل و پـس از مالحظـه پرونـده کار و باسـتناد ،مـاده 907_ 946 و 945 قانـون آییـن دادرسـی مدنی 
گواهـی مـی نمایـد کـه ورثه درگذشـته منحصر به اشـخاص یاد شـده در باال بـوده و وارث دیگری نـدارد و 
دارایـی ان شـادروان پـس از پرداخـت و انجام حقـوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. از کل ماترک عین 
امـوال منقـول و  امـوال غیرمنقـول متوفـی بـه هر پسـر دو برابر هـر دختر ارث تعلـق می گیـرد. م الف 17

یاسین کاربخش راوری
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

آگهی فقدان سند مالکیت
فرزنـد  رهنمـا  علـی کریمـی  آقـای 
عبدالوهاب مالک ششـدانگ پالک 7 
فرعـی از  2390 اصلـی واقـع در زرنـد 
بخـش 13 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن در دفتر 
70 صفحـه 525 بـه شـماره ثبت 9373 و شـماره 
چاپـی 768514 صـادر و تسـلیم گردیـده، ضمـن 
ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده مدعـی 
اسـت کـه سـند مالکیـت فـوق بعلـت جابجایـی 
مفقود گردیده و درخواسـت سـند مالکیت المثنی 
نمـوده لذا باسـتناد تبصره یک مـاده 120 اصالحی 
آییـن نامـه قانون ثبت مراتب یـک نوبت در تاریخ 
منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر 
مـی باشـد کـه در ایـن اگهـی ذکـر نگردیـده و یـا 
مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد 
ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی بـه اداره 
ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعه و 
اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت و 
یـا سـند معامله تسـلیم نماید در غیـر این صورت 
پـس از اتمـام مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی اقـدام خواهد شـد. م الف 79
تاریخ انتشار دوشنبه 1399/4/23

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت 
خواهان  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در  احتراما 
داده  به خواسته حصروراثت توضیح  زبردستی  بهزاد 
شادروان کرم زبر دستی فرزند خنجربه شماره  ملی 
3160033163 در تاریخ1396/11/28دراثر کهولت فوت نموده ووارث 

حین فوق عبارتند از :
1-بهنام زبر دستی فرزند کرم به ش م 5360045256)پسر متوفی( 
3160985555)پسر  م  ش  به  فرزند کرم  دستی  زبر  2-بهزاد 

متوفی(                  
3-مصطفی زبر دستی فرزند کرم به ش م 5369945802)پسر 

متوفی(                  
4-میالد زبر دستی فرزند کرم به ش م 5360164700)پسر متوفی(                  
5-فرزاد زبر دستی فرزند کرم به ش م 5360158018)پسر متوفی(                  
6-سکینه زبر دستی فرزند کرم به ش م 5369619549)دختر 

متوفی(                  
7-فاطمه زبر دستی فرزند کرم به ش م 5360045248)دختر 

متوفی(                  
م  ش  به  کرم  فرزند  دستی  زبر  خاتون  8-ماه 
در  نوبت  یک  مراتب  لذا  5369887152)دخترمتوفی( 
کسی  چنانچه  میشود  آگهی  محلی  االنتشار  کثیر  روزنامه 
باشد  اشخاص  نزد  ازمتوفی  نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراض 
گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  آگهی  نشر  از  ماه  یک 

صادر خواهد شد .
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :920

اگهی حصر وراثت 
دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
بـه  ناوکـی  خواهـان کلثـوم  تقدیمـی 
داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته 
شـادروان علـی فرخـی پـور فرزنـد برکـت بـه ش 
تاریخ1397/6/15درروسـتای  در  ش3160061647 
علـی آبـاد فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد 
از :1- اصغـر فرخـی پـور فرزنـد علـی2- دادخـدا 
فرخـی پـور فرزند علی3- حسـن فرخی پـور فرزند 
علـی4- حسـین فرخـی پـور فرزنـد علـی5- باقر 
فرخـی پور فرزند علی6- محسـن فرخی پور فرزند 
علـی7- میـالد فرخـی پـور فرزنـد علـی8- فـرزاد 
فرخـی پـور فرزنـد علـی9- بهـزاد فرخی پـور فرزند 
علی)فرزنـدان پسـران متوفی(10- گلنـاز فرخی پور 
فرزنـد علـی11- هلنـا فرخـی پـور فرزنـد علـی12- 
صدیقـه فرخـی پـور فرزنـد علـی13- زهـرا فرخـی 
پـور فرزنـد علی)فرزندان دختر متوفـی(14- کلثوم 
ناوکـی فرزند تراب 15-نوبـت بندر زهی فرزند طاهر 
)همسـران دائمی متوفی (لذا مراتـب یک نوبت در 
روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد 
اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو - بهروز عربی 
–م الف :918

آگهی حصر وراثت-منوجان   
درویـش  فرزنـد  زاده  داودی  اسـفندیار  آقـای 
دارای شناسـنامه 720بشـرح دادخواست شماره 
9909983891200180 مـورخ  99/04/18 توضیح 
داده شـادروان مهدی داودی زاده  فرزند اسفندیاربشناسنامه 
6080023660 در تاریخ  99/2/19 در شـهرجیرفت فوت شـده 

و وراثـت منحصـر حین الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
ت  901 ت  دادمـراد ش ش  فرزنـد  نوازنـده  1-معصومـه 

 ) مرحـوم  339186479)مـادر  م  ش   1355/08/20
2-اسـفندیار داوی زاده فرزنـد درویـش  ش ش 720 ت ت 

1332/10/01ش م 6089530174)پـدر مرحـوم (
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار 
محلـی آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف 
مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهد شـد و وصیت نامه 
ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم شهرستان منوجان . 
م الف :17

آگهی حصر وراثت-منوجان  
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت عبـاس جاللی نسـب فرزند آشـوب به شـرح 
دادخواسـت تقدیمـی ثبت شـده بـه کالسـه 9909983891100179از ایـن دادگاه 
درخواسـت گواهـی حصـر وراثت نموده وچنیـن توضیح داده که شـادروان مریم 
سـاجدی فرزنـد بختیـاردر اقامتـگاه دائمی خود بـدرود حیات گفتـه وورثه حیـن الفوت ان 

منحصـر اسـت ه به :
1-سها جاللی نسب فرزند عباس ش م 6080271591 ت ت 1388/06/02

2-سـهیل جاللـی نسـب فرزنـد عبـاس ش م6080249472 ت ت 1386/08/04)فرزندان 
متوفی(

3-عبـاس جاللـی نسـب فرزنـد آشـوب ش م 6089756342 ت ت 1358/10/01)همسـر 
متوفی(

4-بختیـار خواسـتگاری فرزنـد عـزت الـه ش م 3161046536 ت ت 1321/9/20)پـدر 
متوفی(

5-عالم خالصی نودژفرزند علیش م 4721587836 ت ت 1330/07/01)مادر متوفی(
اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور یـک نوبـت اگهـی میگرددتـا 
چنانچـه شـخصی اعتراضـی دارد ویـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزداو مـی باشـد از 
تاریـخ نشـر اگهـی ظـرف مـدت یکمـاه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر 

. خواهد شـد 
دبیر خانه شورا حل اختالف مرکزی شعبه اول منوجان -مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف 
شعبه 1شورای حل اختالف شهرستان منوجان –عاطفه ساالری.م الف 18 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139860319002000259هیات  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای جعفر چمـک فرزند 
امیـن بشـماره شناسـنامه 1028صـادره ازقلعـه گنـج  در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
307/44مترمربـع پالک1427فرعـی از497- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
6فرعـی از 497- اصلـی قطعـه چهار واقـع در قلعه گنج خریداری ازمالک رسـمی آقای 
رضـا احمـدی محرزگردیده اسـت.لذا به منظوراطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت 
صادرخواهدشـد ./م الـف:3493- تاریخ انتشـار نوبـت اول :99/04/23- تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم :1399/5/6
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139960319002000136هیات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
کهنـوج  تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانـم کنیز زارع کهن علـی  فرزند چمل 
بشـماره شناسـنامه 1310صادره ازکهنوج در یک باب مغازه به مسـاحت 26/92مترمربع 
پالک1429فرعـی از497- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 13فرعـی از 497- 
اصلـی قطعـه چهارواقـع در نـورک آباد شـهرقلعه گنـج خریـداری ازمالک رسـمی آقای 
نـورک احمدی محرزگردیده اسـت.لذا به منظوراطالع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت 
صادرخواهدشـد ./م الـف:3504- تاریخ انتشـار نوبـت اول :99/04/23- تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم :1399/5/6
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی-آگهی موضــوع 
مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی و ســاختمان فاقدســند رســمی برابــرآراء 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات  موض ــماره139460319002004990و139460319002004930 هی ش
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کهنــوج  تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان 
1-خانــم شــهنازخدایارنژاد ســلیمانی فرزنــد خدایــار بشــماره شناســنامه 37صــادره از رابردر ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی 
بــه مســاحت 87607/95مترمربــع پــالک 511فرعــی از158- اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک یــک فرعــی از 158- اصلی 
قطعــه دو واقــع در ســرگریچ کنارشــکی فاریــاب خریــداری ازمالــک رســمی آقــای مرتضــی وزیــری2- خانــم شــهنازخدایارنژاد 
ســلیمانی فرزنــد خدایــار بشــماره شناســنامه 37صــادره از رابردریــک بــاب خانــه بــه مســاحت 5201مترمربــع پــالک 514فرعــی 
از158- اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک یــک فرعــی از 158- اصلــی قطعــه دو واقــع در کنارشــکی ســرگریچ فاریــاب 
خریــداری ازمالــک رســمی آقــای مرتضــی تبریــزی محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظوراطــالع عمــوم مراتــب دردو نوبت بــه فاصله 
15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند 
از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضای 
مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت  ســند مالکیــت صادرخواهدشــد ./م الــف:3508- تاریــخ انتشــار نوبــت اول 

:99/04/23- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم :1399/5/6
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

اگهی حصر وراثت    
احترامـا در خصوص دادخواسـت 
حسـن  خواهـان  تقدیمـی 
سـهو  فرزنـد  خادمـی  پنداشـته 
داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته  بـه 
فرزنـد  خادمـی  پنداشـته  صابـر  شـادروان 
حسـن بـه شـماره  ملـی 5360085411 در 
ووارث  نمـوده  فـوت  تاریـخ1394/12/27 

: از  عبارتنـد  فـوق  حیـن 
1-حسـن پنداشـته خادمی فرزند سهوبه ش 

ملـی 6069699033)پدر متوفی (
2-در خاتون پنداشـته خادمـی فرزند مراد به 

ش م 6069701585)مادر متوفی(
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار 
محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص 
باشـد یک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی 
–م الف :920

بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 2۴ ساعت 
گذشته از میان بیماران شناسایی شده که به کرونا مبتال 
شده اند، 80 نفر در سطح استان در بیمارستان بستری 
شدند.تفکیک حوزه دانشگاهی موارد جدید بستری شده:حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان : ۳۶ نفر،حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت : 29 
نفر،حوزه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان : 10 نفر،حوزه دانشکده علوم 
پزشکی بم : ۳نفر،حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان : 2 نفر.تعداد 
موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در بیمارستان های استان 
کرمان : ۳۳۶ نفر،تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در 
استان کرمان از ابتدا تاکنون 2۵81 نفر است.تعداد فوتی های قطعی ابتال 
به کووید 19 در 2۴ ساعت گذشته : 12 مورد ) ۶ نفر شهرستان های تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۴ نفر شهرستان های تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و 2 نفر شهرستان های تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (مجموع جان باختگان به دلیل ابتالی 

قطعی به کووید 19 از ابتدا تا کنون 2۳۴ ثبت شده است.

کرونا بیش از ۲۰۰ قربانی در استان 
گرفته است/ ماسک بزنید

کرونا

تجدید آگهی اجاره
شهرداری ماهان در نظر دارد میدان دام واقع در جاده کمربندی جنب کشتارگاه 
رابا قیمت کارشناس رسمی دادگستری و مشخصات ذیل به مدت یک سال به 

افراد واجد شرایط اجاره دهد.

مشخصات اجاره : زمین محصور به مساحت 6000 متر دارای یک دفتر اداری به طول 
60 متر و مابقی زمین قطعه بندی شده جهت نگهداری دام می باشد.

 متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک تا مورخ 99/5/9به شهرداری مراجعه 
نمایند و مدارک را به همراه ضمانت نامه بانکی با واریز سپرده به مبلغ 6/600/000 
تاریخ  تا  ملی  بانک  نزد  ماهان  بنام شهرداری  به حساب 0108113021002   ریال 

99/5/11تحویل شهرداری نمایند. 
بازگشایی پاکات ساعت 13 مورخ چهارشنبه 99/5/13می باشد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده می باشد.

 برندگان اول،دوم ، سوم چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد اجاره نشوند به ترتیب سپرده 
عبدالمهدی رنجبر نژاد-شهردار ماهانآنان ضبط می شود.

ت اول
نوب

در اجرای بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مسکن دولت جمهوری اسالمی ایران بدینوسیله آگهی تحدید حدود الصاقی 
پالک ۳1 اصلی بخش ۴ کرمان که موجب رای هیات موضوع ماده آیین نامه مذکور در مالکیت 
مالکین مربوطه قرار گرفته است منتشر عملیات تحدید حدود آن بشرح ذیل بعمل خواهد آمد 
لذا به مالک رقبه اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و 
حقوق ارتفاقی آن اعتراضی داشته باشد بر طبق ماده 10 آیین نامه اجرایی حداکثر ظرف مدت 
20 روز پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نمایند و 
ظرف مدت یکماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم 
دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. بدیهی 
است پس از گذشت مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض توسط 
متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعائی مسموع نخواهد شد.

عیسی حافظی فر رئیس ثبت اسناد امالک منطقه یک
تاریخ آگهی دوشنبه: 1۳99/۴/2۳

تاریخ آگهی تحدید حدود: پنجشنبه 1۳99/۵/1۶ 
1-7۶۴فرعی از ۳1 اصلی شش دانگ یکباب خانه بنام سمیه خدادادپور فرزند محمد به کد ملی 
299۳9۳8۴9۵ به مساحت 199 متر مربع به ادرس اختیار آباد خیابان ورزش کوچه شماره 

11 کد پستی 7۶۳81۳۳۶0۵
م الف 509

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی اصالحیه تحديد حدود اختصاصی الحاقی ماده 6 آیین نامه اجرایی  

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیرتحریریه: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

778 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1399 تیــر   23 دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

رنا
 ای

س:
عک

صورتت را بشور، دختر جان!
کتاب صورتت را بشور، دختر جان! اثر نویسنده پرفروش ریچل 
هالیس، به شما کمک می کند تا دروغ هایی که در تمام زندگی به 
خودتان گفته اید را شناخته و آن ها را نابود کنید.ریچل هالیس 
)Rachel Hollis( به دروغ هایی که زنان و دختران سالیان 
سال به عنوان باور شناخته اند، می پردازد. به عالوه کمک تان 
می کند تا شادی را انتخاب کنید و خودتان کنترل زندگی تان 
را به دست بگیرید.او در کتاب صورتت را بشور، دختر جان! 
)Girl, wash your face( داستان های متفاوتی که 
عجیب، شرم آور، ناراحت کننده و یا دیوانه وار هستند را برای 
شما روایت می کند و با آن ها به شما نشان می دهد که زندگی 
شما فقط و فقط دست خودتان است و این باور میسر نمی شود 
مگر اینکه دروغ هایی که در زندگی داشته اید را از سر راهتان 
بردارید.صورتت را بشور، دختر جان! دروغ های آزار دهنده مانند 
من به  قدر کافی خوب نیستم، باید جلوتر از این می بودم، از فردا 
شروع می کنم و... و یک حقیقت مهم را به شما نشان می دهد. این 
حقیقت که فقط خودتان مسئول چیزی هستید که در نهایت 
به آن تبدیل می شوید.ریچل راهکارها و توصیه  هایش را در این 
کتاب با سبکی طنزگونه و به همراه با مثال هایی واقعی از زندگی 
روزمره و شخصی خودش در اختیار شما قرار می دهد. در واقع 
سبک نوشتار او و اینکه راهکارها را با خاطراتش ترکیب کرده 
این کتاب را به یکی از جذاب  ترین کتاب های روز دنیا تبدیل 
کرده و در لیست پرفروش  ترین کتاب  های آمازون و نیویورک 
تایمز قرار داده است.اگر این نویسنده به شما می گوید صورتت 
را بشور، بی معطلی شیر آب را باز کنید چرا که او مربی ای است 
که هر زنی به او نیاز دارد از مادرها گرفته تا زنان شاغل.حرف های 
او ترکیب جذابی از صحبت های یک مربی امیدبخش و بهترین 

دوست تان است. 

 روزی روزگاری/ حســام بیگ )خطاب به مرادبیگ(: التماس نکن !... بیا این 
کاروان رو وسایلشون بدزدیم، غارتشون کنیم، زود بریم !... گناه دارن زن و بچه 

مردم تو آفتاب واسادن !...

دیالوگ
دربند 

فیلمی به کارگردانی و نویسندگی پرویز شهبازی محصول سال 1۳91 است.

فیلم
سنبل الطیب/ به طور قابل توجهی، بی خوابی شبانه را درمان می کند، کیفیت 
خواب را بهبود می بخشد و بر خالف بسیاری از قرص های شیمیایی، باعث خواب 

آلودگی صبحگاهی نمی شود.

عطارباشی

چه سرنوشت غریبی که کرم ابریشم
تمام عمر می تنید
و به فکر پریدن بود

عکس: محمد خضری مقدم
۳۳ رشته مجازی در کانون  پرورشی 

کرمان تدریس می شود

ایرنـا - مدیرکل کانون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه شـیوع ویـروس کرونـا و اعمـال محدودیت هـای فیزیکـی بـه منظـور برگزاری 
کالس هـای آموزشـی گفـت: ۳۳ رشـته بـه صـورت مجـازی در کانـون  پرورشـی 

کرمـان تدریـس می شـود.
محسـن روحـی روز یکشـنبه در جمـع خبرنـگاران افـزود: شـیوع ویـروس کرونـا 
فرصتـی ایجـاد کـرد کـه مجـدد بـه حـوزه فعالیـت هـای کانـون آنهـم بـه صورت 

مجـازی و از راه دور بپردازیـم.
وی با بیـان اینکـه راه انـدازی کالس های مجـازی در کانـون پـرورش فکری طرح 
و پیشـنهاد مـا قبـل از شـیوع ویـروس کرونـا بـود تصریح کـرد: بعـد از شـیوع این 
ویروس کانون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان به صـورت مجـازی راه اندازی 

شـد.
 مدیـرکل کانون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانـان اسـتان کرمـان تصریح کرد: 
۶0 رشـته فرهنگی هنـری و ادبی بر اسـاس امکانـات مراکـز کانون هـا و توانمندی 
مربیـان بـه صـورت حضـوری در کانـون برگـزار مـی شـد و اکنـون ۳۳ رشـته بـه 
صـورت مجـازی در سـطوح مختلـف مقدماتـی، متوسـط، پیشـرفته و تکمیلـی 

برگـزار می شـود.
وی با تاکید بـر اینکـه ویژگی برگـزاری مجازی کالس هـای کانون پـرورش فکری 
این اسـت که اعضـای کانـون مـی تواننـد از مربیـان سـایر شهرسـتان هـا و مراکز 

دیگـر نیـز در کالس های برخـط بهـره ببرند.
روحی تصریح کـرد: کالس های مجازی کانـون پرورش فکری کـودکان و نوجوانان 
در حوزه هـای فرهنگی، هنـری و ادبی برگزار می شـود و برخـی کالس های هنری 

در فضای مجـازی امکان برگـزاری ندارد.
وی بـا بیـان اینکـه 2 اقـدام دیگـر نیـز در فضـای مجـازی کانـون پـرورش فکـری 
کـودکان و نوجـوان در حـال انجام اسـت تصریح کـرد: کانـون در نظـر دارد کالس 
های مجـازی برخـی دوره هـا را بـرای والدیـن و کـودکان چهار تـا ۶ سـال برگزار 

کنـد.
مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اسـتان کرمان بـه برگزاری 
دوره هـای جدیـد در بخـش کالس هـای مجازی کانـون پـرورش فکری کـودکان 
و نوجوانـان اسـتان کرمـان اشـاره کـرد و افـزود: دوره هـای مهـارت هـای زندگی 
از جملـه ایـن کالس هاسـت کـه تاثیر خوبـی بـر رونـد زندگی افـراد می گـذارد.

وی گفـت: برخی از اعضـای کانون اسـتان های دیگـر نیز در کالس کانـون پرورش 
فکری اسـتان کرمان شـرکت کـرده اند. 

روحـی اظهـار داشـت: شـیوه ورود بـه سـایت کانـون پـرورش فکـری کـودکان و 
نوجوانان از طریـق آدرس www.kpf.ir اسـت و اعضـای کانون مـی توانند بعد 
از دریافـت کـد رهگیـری، اسـتان مـورد نظـر و کالس هـای برخـط اسـتانی مورد 

عالقـه خـود را انتخـاب کننـد و در سـبد خریـد قـرار دهند.
وی هزینـه برگـزاری کالس هـای کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان را 
بسـیار مناسـب ارزیابی و تصریـح کرد: ثبت نـام کالس هـای مجازی کانـون از 1۵ 

تیـر آغاز شـده و تـا 2۴ ماه جـاری ادامـه دارد.
مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اسـتان کرمـان بیـان کرد: 
کالس هـای مجازی کانـون پرورش فکـری کـودکان و نوجوانان در مرحله نخسـت 

و بـه صـورت آزمایشـی بـا ۵00 عضـو فعالیت خواهـد کرد.
وی ادامـه داد: تاکنـون افـزون ۳70 نفـر در کالس هـای مجـازی کانـون پـرورش 

فکـری کـودکان و نوجوانـان اسـتان کرمـان نـام نویسـی کـرده اند.
چنـدی قبـل نیـز بخـش مجـازی ناشـنوایان کانـون پـرورش فکـری کـودکان و 
نوجوانـان بـا رویکـرد توسـعه عدالـت فرهنگـی در ایـن مرکـز فرهنگـی در کرمان 

بـه بهره بـرداری رسـید.
با راه انـدازی سـامانه مرکـز مجـازی کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان، 
دوره های مجـازی ویـژه ی کـودکان و نوجوانـان دارای محدودیت شـنوایی برگزار 

می شـود.
نخسـتین دوره ایـن کارگاه هـا در 2 رشـته »نوشـتن خـالق« و »کاردسـتی« بـا 
زبـان اشـاره برگـزار می شـود و در صـورت اسـتقبال مخاطبـان تعـداد و تنـوع این 

فعالیت هـا افزایـش خواهـد یافـت.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

آبشار سه  کاسه بافت
این آبشار در یک کیلومتری جنوب روستای 
جهان جان در 2۵ کیلومتری شهرستان بافت 

در مسیر جاده اصلی بافت-کرمان قرار دارد. آبشار سه کاسه پس از ریزش از 
یک ارتفاع 10 متری سنگی وارد سه کاسه پلکانی می شود و به همین دلیل 

به این نام مشهور شده است.

پو بافی ـَ ک
یکی از صنایع دستی زنان جنوب جنوب ایران 

است که با برگ درخت خرما )نخل( بافته 
می شود.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذوطن از 
نرخ بیکاری در استان نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

یارانه مردم ارزش 2 دالر پیدا کرد.
isna.news از صفحه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: بستر توزیع کاالهای اساسی توسط کاال برگ 
tabnak فراهم می شود. از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

خدا  دونه   دلُم  تنگن  فالنی

تماِم   کاُرونُم    لنگن   فالنی

اَسوُزم روز و شو پاِی بخاری

ندیمم دوِت سیخ َسنِگن فالنی

شاعر : نامجو

خوِشن چایی َعزیُزم توِی غوری

َکباِب َکَهره و نُوِن تَنوری

بَسی گوشِت َهمی َکَهره ِگرونِن

تَمام اِسَتکون باید بُچوری

شاعر : اسماعیل جالئی

بیا که رنگ زردی دارم امشو

به دل ُم آه سردی دارم امشو

بجوشن کهرگو تو کتل ور شو

دالله سینه دردی دارم امشو.....

شاعر : جهان فیروزی)نُوک عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

طرح رجیســتری، قاچاق تلفن همراه را متوقف نکرده 
است.

قطارهــای راه آهن در هر بار مســافرگیری ضدعفونی کاهش نرخ جمعیت زنگ خطر را به صدا درآورده است.
می شوند.


