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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   24 سه شــنبه         779 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

برگزاری کارگاه 
آموزشی تجاری سازی 
و برند سازی محصوالت 

صنایع دستی

سقف ذخیره کارت های سوخت ۵۴۰ لیتر تعیین شد

شمار قربانیان کرونا در استان هر روز بیشتر از دیروز  
13 مورد فوتی جدید

اجرای سرعت کاه در نقاط پرحادثۀ بلوار جمهوری کرمان

سرپرسـت معاونـت صنایـع دسـتی 
اداره کل میـراث فرهنگی، گردشـگری 
کرمـان  اسـتان  دسـتی  صنایـع  و 
گفت:»امـروز کارگاه آموزشـی تجـاری 
سـازی و برند سـازی محصوالت صنایع 
دسـتی ویژه فعاالن و هنرمندان صنایع 
دسـتی این اسـتان برگـزار می شـود.«
کاظـم حسـین زاده بااشـاره بـه اینکـه 
برندسـازی یکی از مهـم تریـن الزامات 
بـرای رونـق تولیـد محصـوالت صنایع 
دسـتی اسـت افزود:»برنـد یـا نشـان 
تجاری یـک نماد یـا ویژگی مشـخصی 
است که نشـان دهنده اصالت و کیفیت 

خـاص آن کاال اسـت.«
او بـا بیـان اینکـه امـروزه در عرصـه 
رقابت بیـن المللـی مفهوم برند سـازی 
در حـوزه صـادرات کاالهـا و خدمـات 
نقـش برجسـته ای ایفا می کنـد، اظهار 
کرد:»هـدف از برگـزاری ایـن کارگاه 
کمک بـه بازاریابی و فـروش محصوالت 
صنایع دسـتی این اسـتان اسـت که در 
سـال های گذشـته کمتـر مـورد توجه 

قـرار گرفتـه اسـت.«
حسـین زاده بااشـاره بـه اینکـه کارگاه 
آموزشـی تجـاری سـازی و برند سـازی 
بـرای اولین مرتبـه و با حضور مدرسـان 
دانشـگده هنـر و معمـاری در اسـتان 
کرمان برگزار می شـود، گفت:»با توجه 
بـه شـیوع کرونـا ایـن کارگاه بـا حضور 
40 هنرمنـد و فعـال صنایع دسـتی و با 
حفظ موازین بهداشـتی برپا می شود.«
او بـا بیـان اینکـه طـی سـال گذشـته 
کارگاه بسـته بنـدی تولیـدات صنایـع 
شـد،  برگـزار  کرمـان  در  دسـتی 
خاطرنشـان کرد:»این کارگاه 30 تا 40 
درصدهنرمندان و فعاالن صنایع دستی 
برآن داشـت که با بسـته بندهای جدی 
وارد عرصـه فـروش و بازاریابی شـوند و 
امیدواریـم کارگاه برند سـازی و تجاری 
سـازی نیز بـه فـروش تولیـدات صنایع 

دسـتی آنهـا کمک کنـد.«

پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
فرآورده های نفتی اعالم کرد: پس از 
بررسی های انجام شده، سقف ذخیره 
کارت های سوخت ۹ ماه تعیین شد و در 
تیر ماه به پایان می رسد.فاطمه کاهی با 
بیان اینکه در ابتدا سقف ذخیره کارت 
سوخت شش ماه تعیین شده بود، اظهار 
کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
کاهش ترددها، این زمان به ۹ ماه افزایش 

یافت.وی با تاکید بر اینکه اگر شخصی 
از ابتدای زمان سهمیه بندی ۲4 آبان 
۱3۹۸ تاکنون از سهمیه کارت سوخت 
خود استفاده نکرده باشد، سهمیه ای به 
کارت سوخت آن اضافه نمی شود، تصریح 
کرد: سقف ذخیره ۵40 لیتر تعیین شده 
و اگر فردی فقط 30 لیتر از این میزان را 
استفاده کرده باشد تنها 30 لیتر مرداد 
ماه به سهمیه آن شخص اختصاص داده 

می شود.سخنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی افزود: افراد به هیچ 
عنوان نگران سهمیه سوخت خود نباشند 
و عدد باقیمانده در کارت سوخت آنان 
محفوظ باقی می ماند.طبق اعالم شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی، میزان 
سهمیه ماهانه برای خودروهای شخصی 
بنزین سوز ۶0 لیتر، دوگانه سوز 30 لیتر 

و موتورسیکلت ها ۲۵ لیتر است.

بر اسـاس اعـام دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان دـر ۲۴ سـاعت گذشـته از میان 
بیمـاران شناسـایی شـده کـه بـه کرونـا 
مبتا شـده اند، ۵۷نفر در سـطح اسـتان 
در بیمارسـتان بسـتری شـدند.تفکیک 
حوزه دانشـگاهی مـوارد جدید بسـتری 
شـده:حوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمـان : ۴۵ نفر،حـوزه دانشـگاه علـوم 
پزشکی سـیرجان : ۸ نفر،حوزه دانشکده 

علوم پزشـکی بـم : ۲ نفر،حوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی رفسـنجان : ۲ نفر.تعدـاد 
مـوارد بسـتری قطعـی مبتـا بـه کرونـا 
هم اکنـون دـر بیمارسـتان های اسـتان  
۳۳۴ نفـر و تعدـاد کل مـوارد بسـتری 
دـارای تسـت مثبـت کرونـا دـر اسـتان 
از ابتدـا تاکنـون بـه  ۲۶۳۸ نفـر رسـید.

تعداد فوتـی های قطعـی ابتا بـه کووید 
۱۹ در ۲۴ سـاعت گذشـته : ۱۳ مـورد ) 

۶ نفـر شهرسـتان هـای تحـت پوشـش 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان، ۶ نفـر 
شهرسـتان های تحت پوشـش دانشـگاه 
علوم پزشـکی جیرفت و ۱ نفر شهرستان 
هـای تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم 
پزشـکی رفسـنجان ( بوده است.مجموع 
جان باختـگان بـه دلیـل ابتـای قطعـی 
بـه کوویـد ۱۹ از ابتدا تا کنـون ۲۴۷ثبت 

شـده اسـت.

و  مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل 
مهندســی شــبکۀ حمل ونقــل شــهرداری 
ــا نظــارت کامــل پلیــس  کرمــان گفــت: ب
ــاط  ــرعت کاه در نق ــط س ــه خ ــور، س راه
ز تقاطــع  حادثه خیــز مســیر رفــت ا
ــوار  ــرواز در بل ــدان پ ــا می ــر ت ــل غدی پ

جمهوری اســالمی اجــرا شــد.
بــه گــزارش کرمــان آن الیــن، علــی 
زنگی آبــادی افــزود: ســه ســرعت کاه 
ــل  ــع پ ــت از تقاط ــیر برگش ــز در مس نی
غدیــر تا میــدان پــرواز در بلــوار بــا نظارت 
ــه زودی  ــتان ب ــور اس ــس راه ــل پلی کام
اجــرا می شــود.وی خاطرنشــان کــرد: 
چنــد نقطــۀ حادثه ســاز در بلــوار بــا 

نظــارت کامــل پلیــس راهــور اســتان 
به ویــژه از پــل غدیــر تــا ســه راه هوانیــروز 
وجــود داشــت کــه در ماه هــای اخیــر 
ــی در  ــه فوت حــوادث دل خــراش منجــر ب
ــازمان  ــل س ــاط رخ داد.مدیرعام ــن نق ای
مدیریــت و مهندســی شــبکۀ حمل ونقــل 
شــهرداری بیــان کــرد: ســال گذشــته در 
راســتای نصــب 4۱۱ دوربیــن پایــش 
تصویــری در ســطح شــهر، به درخواســت 
پلیــس راهــور، چهــار دوربیــن در مســیر 
رفت وبرگشــت ایــن بخــش از بلــوار 
نصــب کردیم.زنگی آبــادی ادامــه داد: 
ــی  ــدت کوتاه ــرای م ــا ب نصــب دوربین ه
خــوب بــود، امــا ایــن دوربین هــا در 

صورتــی کارآیــی دارنــد کــه پــس از ثبت 
تخلــف، بــه راننــدۀ متخلــف پیامــک داده 
شــود؛ وقتــی پیامــک ارســال نشــود، 
ــادآور  ــوند.وی ی ــاوت می ش ــردم بی تف م
شــد: مرکــز مانیتورینــگ بســیار مجهزی 
در ســازمان مدیریــت و مهندســی شــبکۀ 
حمل ونقــل شــهرداری کرمــان داریــم 
کــه یکــی از بهتریــن و مجهزتریــن مراکز 
ــوز  ــا هن ــت، ام ــور اس ــگ کش مانیتورین
بــه دوربین هــا کــد داده نشــده و ایــن 
ــام  ــور انج ــس راه ــوی پلی ــد ازس کار بای
شــود کــه احتمــااًل ظــرف ســه ماه آینــده 
ــید.مدیرعامل  ــد رس ــرانجام خواه ــه س ب
ــبکۀ  ــی ش ــت و مهندس ــازمان مدیری س

حمل ونقــل شــهرداری بــا اشــاره بــه 
ســرعت بســیار بــاالی خودروهــا در محور 
ــوار  ــا ســه راه هوانیــروز در بل ــر ت ــل غدی پ
ــس از نصــب  ــزود: پ جمهوری اســالمی اف
دوربیــن، عالیــم هشــدار حداکثر ســرعت 
و هشــدار خطــر نیــز در نقــاط حادثه ســاز 
ــم؛  ــب کردی ــالمی نص ــوار جمهوری اس بل
در ادامــه، پیشــنهاد پلیــس راهــور 
ــد  ــرعت کاه در چن ــب س ــوص نص درخص
نقطــۀ بلــوار جمهوری اســالمی، در 
ــروه تخصصــی شــهرداری و ســپس  کارگ
در کارگــروه ترافیــک اســتان بررســی 
و پــس از اخــذ مجــوز ایــن کارگــروه، 
ســرعت کاه نصــب شــد.زنگی آبادی بــا 

ــتانداردها  ــل اس ــت کام ــر رعای ــد ب تأکی
در طراحــی و اجــرای ســرعت کاه های 
بلــوار جمهوری اســالمی افــزود: ایــن 
ســرعت کاه ها طــوری طراحــی شــده 
ــم نشــود و  ــر کســی متوجــه عالی ــه اگ ک
ــرعت کاه  ــاز از روی س ــرعت غیرمج ــا س ب
عبــور کنــد، آســیب جــدی نبینــد.
مدیرعامــل ســازمان مدیریت و مهندســی 
شــبکۀ حمل ونقــل شــهرداری بیــان 
کــرد: جنــس ســرعت کاه ها آســفالت 
بــوده و عــرض ۹ متــر و ارتفــاع ۱۲ 
ســانتی متر دارند.زنگی آبــادی یــادآور 
شــد: محــدودۀ ســرعت مجــاز در مســیر 
بلــوار جمهوری اســالمی، 70 کیلومتــر 
ــه  ــی ک ــا در نقاط ــت، ام ــاعت اس ــر س ب
ســرعت  شــده،  نصــب  ســرعت کاه 
مجــاز 30 تــا 40 کیلومتــر اســت.وی 

ــه  ــوط ب ــم مرب ــام عالی ــرد: تم ــان ک بی
ــه چــراغ چشــمک زن،  ســرعت کاه ازجمل
چــراغ ال ای دی و بنــر هشــداردهنده 
ــده،  ــرا ش ــور اج ــس راه ــارت پلی ــا نظ ب
ــودن آســفالت کــه  ــازه ب فقــط به دلیــل ت
ــود،  ــگ می ش ــدن رن ــر ش ــب بی اث موج
ــان  ــا پای ــه ت ــده ک ــی نش ــوز خط کش هن

هفتــۀ جــاری خط کشــی می شــود.
و  مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل 
مهندســی شــبکۀ حمل ونقــل شــهرداری 
ــاط  ــر نق ــرعت کاه ها د ــرد: س ــد ک تأکی
حادثه ســاز بلــوار جمهوری اســامی 
ــم  ــن، امیدواری ــت؛ بنابرای ــده اس ــه ش زد
ــات  ــاهد تصادف ــر ش ــام دیگ ــن اقد ــا ای ب
ــهر  ــه از ش ــن محدود ــر ای ــاز د حادثه س

نباشــیم.

مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 99/8۵۴۰ - نوبت اول

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در نظــر دارد یــک مــورد پــروژه ، بشــرح ذیــل در ســال 1399 را بــه 
صــورت مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای و بــا جــز ییــات منــدرج در اســناد مناقصــه  و بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( برگــزار نمایــد. لــذا کلیــه متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت اطــاع از شــرایط و مشــخصات 
موضــوع مناقصــه بــه وبــگاه ســامانه یــاد شــده بــه نشــانی www.setadiran.ir  مراجعــه و نســبت بــه ارائــه پیشــنهاد خود 

اقــدام نماینــد.
کلیــه مراحــل فراینــد مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( انجــام خواهــد شــد. الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــی مراحــل ثبــت 

نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : ۰۲1-۴193۴
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه --- روز سه شنبه مورخ 1399/۰۴/۲۴ می باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

موضوع مناقصهردیف

طرح پرورشی جنگل های دشت کاشت تاغ در محدوده شرق جاده کرمان - جوپار1

باحفاظت از جنگلها آینده سبزی را به فرزندانمان هدیه کنیم.باحفاظت از جنگلها آینده سبزی را به فرزندانمان هدیه کنیم.
تلفن رایگان تلفن رایگان ۱۵۰۴۱۵۰۴ امداد جنگل ومراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان. امداد جنگل ومراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

م الف 1000

رئیس دادگاه انقالب اسالمی کرمان:

عناصر سرویس های اطالعاتی بیگانه 
در کرمان دستگیر شدند

4

هر
 م

س:
عک

جنوب استان سرای سالمندان ندارد
* به گفته رضانژاد رییس بهزیسـتی جیرفت، مرکـز نگهداری سـالمندان یکی از نیازهای اصلی جنوب اسـتان اسـت که به دلیل 

نبود سـرمایه گذار هنوز محقق نشـده است
* اعظمی نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد، وعده پیگیری برای احداث و راه  اندازی مرکز نگهداری سالمندان در جنوب استان را داد

سنجش دانش آموزان کالس اولی 
استان از ۲۹ تیرماه آغاز می شود

استان کرمان در وضعیت هشدار
 انتشار ویروس کرونا از طریق هوا

سخنگوی دانشگاه علوم پزشـکی کرمان هشدار 
داد: بـه نظـر می آید اسـتان طـی روزهـا و هفته 

آینده به وضعیـت قرمز دربیایـد و باید تصمیمات سـخت گیرانـه تری گرفته شـود.دکتر 
مهدی شـفیعی درباره آخرین وضعیـت کرونا ویروس در اسـتان کرمان اظهـار کرد: طبق 
اعالم وزارت بهداشـت، اسـتان کرمان هم اکنـون در وضعیت هشـدار قـرار دارد زیرا اکثر 

شهرسـتان های اسـتان نارنجی و قرمز هسـتند.

بر اسـاس اعالم دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان 
در ۲4 ساعت گذشـته از میان بیماران شناسایی 

شـده که به کرونا مبتال شـده اند، ۵7نفر در سـطح اسـتان در بیمارستان بسـتری شدند. 
همچنین تعـداد فوتی هـای قطعی ابتـال به کوویـد ۱۹ در ۲4 سـاعت گذشـته، ۱3 مورد 
) ۶ نفر شهرسـتان های تحت پوشـش دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان، ۶ نفر شهرسـتان 
های تحت پوشش دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت و ۱ نفر شهرسـتان های تحت پوشش 
دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان ( بوده اسـت و مجمـوع جان باختگان به دلیـل ابتالی 

قطعی بـه کوویـد ۱۹ از ابتدا تا کنون ۲47ثبت شـده اسـت.

ــرورش اســتثنایی اســتان  عبــاس صفــوی رئیــس آمــوزش و پ
ــه شــیوع ویــروس  ــا توجــه ب ــا بیــان اینکــه امســال ب کرمــان ب

ــان  ــاه در اســتان کرم ــر و از ۲۹ تیرم ــا تاخی ــوزان کالس اول ب ــا ســنجش نوآم کرون
آغــاز می شــود اظهــار داشــت: ســنجش دانــش آمــوزان بــرای بــدو ورود به دبســتان 

ــه دارد. ــا ۲0 شــهریورماه ادام کالس ت

شمار قربانیان کرونا در 
استان هر روز بیشتر از  دیروز  

۱3 مورد فوتی جدید
سنا

س: ای
عک

عطاپور  وزیری
 فرماندار سیرجان شد

مــردم  نماینــده 
ســیرجان و بردســیر 

در مجلــس از انتخــاب عطاپــور وزیــری 
ــر داد  ــیرجان خب ــدار س ــوان فرمان ــه عن ب
ــی  ــدار فعل ــور فرمان ــوذر عطاپ ــت: اب و گف
شهرســتان جیرفــت از ســوی اســتاندار 
ر ویــژه  کرمــان بــه عنــوان فرمانــدا
ســیرجان منصــوب شد.شــهباز حســن پور 
ــدار  ــق فرمان ــده مواف ــه بن ــد برآنک ــا تاکی ب
غیــر بومــی نبــوده ام، اظهــار کــرد: بــا 
ــال انتخــاب  ــه دنب ــدا ب اینکــه از همــان ابت
ــتان  ــرای شهرس ــی ب ــدار بوم ــک فرمان ی
مجمــوع  در  مــا  ا بودیــم  ســیرجان 
بــه انتخــاب اســتاندار کرمــان احتــرام 

. م ر ا می گــذ

انهدام باند
 سارقان منازل 

در کهنوج
فرمانده انتظامي کهنوج از انهدام 

باند سارقان حرفه ای منازل با 
کشف بیش از ۱4 فقره سرقت در 

این شهرستان خبر داد

سقف ذخیره 
کارت های سوخت 

۵۴۰ لیتر تعیین شد
سخنگوی شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی: سقف ذخیره 
کارت های سوخت ۹ ماه تعیین 

شده و در تیر ماه به پایان می رسد

صفحه3
 را بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید

3

3

1

ادامه مطلب را در همین صفحه بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه۲ بخوانید 
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اجرای دومین مرحله رزمایش 
»احسان و همدلی« در کرمان

ایسنا/کرمان مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( استان 
کرمان گفت: در مرحله دوم رزمایش احسان و همدلی 4 میلیون 
بسته پروتئینی همراه با بسته های بهداشتی توزیع می شود که 
از این تعداد بنا به جامعه هدف آسیب دیده از کرونا، سهم استان 
کرمان 4۵ هزار بسته و هر بسته به ارزش ۱۵0 هزار تومان شامل 
مرغ، ژل، ضدعفونی کننده سطوح و ماسک است که سهمیه 
قابل مالحظه ای برای اصناف منظور شده است.محمدعلی 
روح اللهی ظهر امروز ۲3 تیرماه با اشاره به اجرای دومین مرحله 
رزمایش»احسان و همدلی« در کرمان اظهار کرد: ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( در بحران کرونا برای خدمت به آسیب 
دیدگان وارد عمل شد و خدماتی انجام داد که مرحله نخست 
رزمایش در ماه مبارک رمضان برگزار شد.وی افزود: اقدامات این 
ستاد در مقابله با کرونا در زمینه رفع کمبودهای موجود از جمله 
ماسک، موادضدعفونی کننده و ... است ضمن اینکه عالوه بر تأمین 
تجهیزات پزشکی، در کمک به افراد آسیب دیده گان از کرونا در 
دو بخش اشتغالزایی این افراد و کمک به معیشت آنان وارد عمل 
شدیم.روح اللهی تصریح کرد: در مرحله نخست یک میلیون بسته 
معیشتی توسط ستاد مرکز توزیع شد که از این تعداد سهم استان 
کرمان ۲۵ هزار بسته بود و در ماه مبارک رمضان توزیع شد.وی 
بیان کرد: در مرحله دوم 4 میلیون بسته پروتئینی همراه با بسته 
های بهداشتی توزیع می شود که از این تعداد بنا به جامعه هدف 
آسیب دیده از کرونا، سهم استان کرمان 4۵ هزار بسته و هر بسته 
به ارزش ۱۵0 هزار تومان شامل مرغ، ژل، ضدعفونی کننده 
سطوح و ماسک است که سهمیه قابل مالحظه ای برای اصناف 
منظور شده است.مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام استان کرمان 
در ادامه گفت: روز گذشته جلسه ای برای رفع مشکل آب شرب 
مناطق کمتر توسعه یافته در هشت استان و ۵00 روستا طی تفاهم 
نامه ای با اداره آبفای کشور انجام شده تا از آب شرب بهداشتی 
بهره مند شوند و استان کرمان نیز جزو این استان ها است.وی 
افزود: ۶00 هزار نفر تا پایان سال ۹۹ و با اتمام این ۵00 پروژه از 
آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.به گزارش ایسنا، حجت 
االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه 
در استان کرمان نیز در این مراسم ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( را مجموعه ای جهادی با فرماندهی چهره های مخلص 
و فداکار عنوان کرد و افزود: ستاد، حرکت جهادی را در سه محور 
ارزشمند و بزرگ آغاز کرده که این محورها شامل جهاد در عرصه 
سازندگی کشور؛ خالقیت و ابتکار و جهاد در کمک رسانی مؤمنانه 
است.وی افزود: خالقیت و ابتکار از نوع جهادی و قابل تحسین است 
و در تهیه دارو و بعضی اقالم پزشکی و دهها خدماتی که نیاز به 
خالقیت جوانان کشور دارد، ستاد اجرایی فرمان امام پیشتاز است.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه در جهاد برای کمک رسانی مؤمنانه، 
نهادها و ارگان های دیگر هم در ماه رمضان وارد شدند و اکنون هم 
در کنار این ستاد و مردم خّیر و نیکوکار این حرکت خداپسندانه 
را ادامه می دهند؛ از اجرای مرحله دوم رزمایش احسان و همدلی 
قدردانی کرد.گفتنی است: مرحله دوم این رزمایش از حرم مطهر 

امامزاده محمدبن ابراهیم مجاب کرمان آغاز شد.

ــاون،  ــاون اداره کل تع ــر تع مدی
تعاون

کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کار و رفاه
کرمــان گفــت: تاکنــون ۱0 
هــزار شــرکت تعاونــی در قالــب ۲0 گرایــش 
ــن  ــه از ای ــده ک ــکیل ش ــتان تش ــن اس در ای
ــا اشــتغالزایی  تعــداد پنجهــزار و 4۸ مــورد ب

۵4هزار و 3۶۵ نفر فعال است.
محمــد خواجــه زاده روز دوشــنبه در گفــت  و 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب گ
ــا  ــور ب ــی کش ــش تعاون ــر بخ ــال حاض در ح
رویکــردی متفــاوت از گذشــته در حــال 
خــروج از حالــت کودکــی و ورود بــه مرحلــه 
ــور  ــی کش ــش تعاون ــزود: بخ ــت  اف ــوغ اس بل
بــرای رشــد و توســعه ســریع خــود نیازمنــد 

ــت. ــدازی اس ــت ان پوس
وی ادامــه داد:توجــه بــه بهــره وری 
و تکنولــوژی، اهمیــت دادن بــه نقــش و 
ــتفاده از  ــا و اس ــی در دنی ــای تعاون کارکرده
ــواردی  ــه م ــورها از جمل ــن کش ــارب ای تج
ــورد  ــدازی م ــت ان ــن پوس ــه در ای ــت ک اس

توجــه قــرار گرفتــه اســت.
مدیــر تعــاون اداره کل تعــاون،کار و رفــاه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــی اس اجتماع
امــروز رویکــرد معاونــت تعــاون ایجــاد 
ــدف  ــا ه ــاون ب ــوآوری و توســعه تع ــز ن مراک
ــای  ــب و کاره ــت از کس ــایی و حمای شناس
دانــش بنیــان و نوبنیــان و ورود آن هــا 
ــت:  ــت، گف ــور اس ــی کش ــش تعاون ــه بخ ب
اندیشــکده تعــاون بــه عنــوان نوعی ســازمان 
ویــژه بــرای تفکــر و پژوهــش در حــوزه 
سیاست ســازی، تصمیم ســازی و تولیــد 
ایــده، مطالعــات میان رشــته ای در حــال 
تاســیس اســت کــه بــر اصــل جمع اندیشــی 
ــم  ــن مه ــوده و ای ــتوار ب ــردازی اس و ایده پ
بســتر تحــول و توســعه بخــش تعــاون را 

فراهــم می کنــد.
ــه  ــا ب ــل تعاونی ه ــه تبدی ــان اینک ــا بی وی ب
ــفافیت  ــه ای و افزایش و بهبود ش اتاقک شیش
نیــز بــا هــدف بازســازی برنــد و بهبــود 
ســرمایه اجتماعــی بخــش تعــاون بــا جدیت 
دنبــال می شــود تصریــح کــرد:  بهبــود و 
ــرداری  ــاد و بهره ب ــا و ایج ــش نظارت ه افزای
از ســامانه جامــع و هوشــمند بخــش تعــاون 

ــن خصــوص اســت. ــات در ای ــه اقدام از جمل
ــه  ــه ب ــرد: توج ــان ک ــه زاده خاطرنش خواج
تســهیل گری و ترجمــه گفتمــان تعــاون 
بــرای جامعــه از دیگــر اهدافــی مــی باشــد با 
ــهیل گران  ــای تس ــبکه تعاونی ه ــیس ش تاس

ــت. ــری اس ــال پیگی در ح
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
یکــی از  قطب هــای کشــاورزی کشــور 
اســت خاطرنشــان کــرد: بیشــترین تشــکیل 
ــاورزی و  ــش کش ــتان در بخ ــی در اس تعاون
ــد از آن  ــت و بع ــات اس ــش خدم ــپس بخ س
در بخش هــای تولیــدی و توزیعــی و مســکن 
شــکل گرفتــه اســت و شهرســتان های 
و  بــم  جیرفــت،  ســیرجان،  کرمــان، 
ــکیل  ــداد تش ــترین تع ــز بیش ــنجان نی رفس
ــاص  ــود اختص ــه خ ــتان ب ــی را در اس تعاون

داده انــد.
خواجــه زاده  همچنیــن از تشــکیل 4۶ 
اتحادیــه در ســطح اســتان خبــرداد و گفــت: 
در حــال حاضــر ۲۵ اتحادیــه فعــال در حــال 

ــت . ــت اس ــام فعالی انج
ــاه  ــاون، کار و رف ــاون اداره کل تع ــر تع مدی
اجتماعــی اســتان کرمــان بــه اقدامــات 
ــاون در ســال ۹۸ و ســه  برجســته بخــش تع

ماهــه ســالجاری اشــاره کــرد و افــزود: قریب 
۱۹0 شــرکت تعاونــی بــا گرایش هــای 
مختلــف بــا رشــد ۱00 درصــدی نســبت بــه 
برنامــه ابالغــی وزارتخانــه شــکل گرفتــه که 
منجــر بــه ایجــاد بیــش از 3000نفــر فرصت 

شــغلی ایجــاد شــده اســت.
ــتان  ــاون اس ــش تع ــه بخ ــان اینک ــا بی وی ب
کرمــان در رتبه بنــدی ســال۹7  موفــق 
ــد  ــور ش ــت در کش ــه نخس ــب رتب ــه کس ب

ــال ۹۸  ــی در س ــکیل تعاون ــش تش و در بخ
ــاص  ــود اختص ــه خ ــت را ب ــه نخس ــز رتب نی
ــز  ــرد: در ســال ۹۹ نی ــح ک داده اســت  تصری
ــع و  ــامانه جام ــدازی س ــه راه ان ــه ب ــا توج ب

ــاه  ــرداد م ــان خ ــا پای ــاون ت ــمند تع هوش
ــرکت  ــکیل ش ــت تش ــداد ۱۵7 درخواس تع
ــه  ــیده ک ــت رس ــه ثب ــامانه ب ــی در س تعاون
ــام  ــال انج ــرکت در ح ــت ش ــان ثب متقاضی
ــتند  ــی هس ــکیل تعاون ــی تش ــل قانون مراح
و در ســه ماهــه نخســت امســال هشــت 
شــرکت تعاونــی نیــزدر حــال انجــام 

تشــریفات ثبتــی هســتند.
خواجــه زاده ادامــه داد: در راســتای 

تعاونی هــا  آمــوزش  و  نمندســازی  توا
و  آموزشــی  ســرفصل های  براســاس 
ــزار  ــه ۹0 ه ــب ب ــی قری ــای اعالم برنامه ه
ــتا  ــن راس ــی در ای ــاعت دوره آموزش ــر س نف

برگــزار شــده اســت.
وی افــزود: در ســال ۹۸  معاونت تعــاون اداره 
ــوآوری  ــز ن ــدازی مرک ــه راه ان ــق ب کل موف
ــا  ــاون  ب ــش تع ــی بخ ــتابدهی تخصص و ش
تخصیــص اعتبــار اولیــه یکهــزار و 300 

ــد. ــتان ش ــال، در اس ــون ری میلی
ــاه  ــاون، کار و رف ــاون اداره کل تع ــر تع مدی
ــرح  ــری ط ــان پیگی ــتان کرم ــی اس اجتماع
ــا  ــق ۱404 ب ــاون در اف ــی تع ــده پژوه آین
حضــور نخبــگان، تعاون گــران و شــرکای 
ــه  ــری برنام ــش تعاون،پیگی ــی بخ اجتماع
ــق  ــا تحق ــی ب ــرکت های تعاون ــادرات ش ص
۸۸000 هــزار دالر بــا ۱۱۸ درصــد رشــد 
نســبت بــه برنامــه وزارتخانه،پیگیــری و 
ــا  معرفــی تعاونی هــای آســیب دیــده از کرون
و جــذب اعتبــارت تخصیــص یافته بــرای ۱0 
ــری  ــک توســعه و پیگی ــق بان ــی از طری تعاون
ایجــاد و راه انــدازی باشــگاه های تعــاون 
و کارآفرینــی در مراکــز آمــوزش عالــی و 
دانشــگاه های سراســر اســتان را از جملــه 
اقدامــات انجــام شــده در حــوزه تعــاون 

ــرد. ــوان ک عن

ایسـنا/ سـخنگوی دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان هشـدار داد: بـه کرونا

نظر مـی آید اسـتان طـی روزها و 
هفتـه آینده بـه وضعیـت قرمـز دربیایـد و باید 
تصمیمـات سـخت گیرانـه تـری گرفته شـود.
دکتـر مهـدی شـفیعی در گفـت و گو با ایسـنا، 
درباره آخرین وضعیت کرونا ویروس در اسـتان 
کرمان اظهار کرد: طبق اعالم وزارت بهداشـت، 
اسـتان کرمان هـم اکنـون در وضعیت هشـدار 
قـرار دارد زیـرا اکثـر شهرسـتان هـای اسـتان 
نارنجـی و قرمـز هسـتند.وی افـزود: بـا ایـن 
وضعیت بـه نظـر می آیـد اسـتان طـی روزها و 
هفتـه آینده بـه وضعیـت قرمـز دربیایـد و باید 
تصمیمـات سـخت گیرانـه تـری گرفته شـود.
شـفیعی در پاسـخ بـه اینکـه چـه کنیـم کـه 
وضعیت اسـتان قرمز نشـود، تصریح کـرد: چند 
اینکـه  نخسـت  بدهیـم،  انجـام  بایـد  کار 
تصمیماتـی که در سـتاد اسـتانی کرونـا گرفته 
می شـود، سـریع تـر اجـرا شـود و اسـتاندار بر 
این موضوع تاکید دارد و سـازمان ها و دسـتگاه 
هـای نظارتـی ایـن کار را انجـام مـی دهند.وی 
بیان کرد: بحث بعدی و بیشـتر از همـه، رعایت 
خـود مـردم مهـم اسـت و اکنـون بـه مطالبـه 
مردمـی در رابطـه برخـی جاهایـی کـه تجمـع 
هسـت، نیـاز داریـم و اینکـه مـردم خودشـان 
مداخله کنند.سخنگوی دانشـگاه علوم پزشکی 
کرمان گفـت: از همـه مـوارد مهم تر این اسـت 
که مردم خودشـان در تجمعات شـرکت نکنند، 

زیـرا یکـی از مـواردی کـه باعـث انتقـال زیـاد 
بیمـاری مـی شـود، شـرکت در مراسـم هـای 
عروسـی و عزا اسـت.وی افـزود: در حـال حاضر 
در محیط بیـرون ویروس در گردش اسـت و هر 
فـردی بایـد مراقـب خـودش در محیـط بیرون 
باشد. اسـتفاده از ماسـک، گندزدایی و شست و 
شـوی مکـرر دسـت هـا، عـدم لمـس صـورت 
توسـط دسـت هـا و دقـت در اینکـه قبـل از 
خوردن و آشامیدن، نظافت دسـت رعایت شود 
مورد تاکیـد اسـت.مدیرگروه مبارزه بـا بیماری 
های واگیردار دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان با 
تاکیـد بـر اینکـه فـردی کـه کوچـک تریـن 
عالئمـی دارد، بایـد حتمـا در منزل مانـده و در 

اولیـن فرصت ممکـن به پزشـک مراجعـه کند 
ادامـه داد: مشـکل عمـده ای کـه اکنـون داریم 
ایـن اسـت کـه بسـیاری از مـردم یکـی دو روز 
عالئـم بیمـاری کرونـا را دارنـد، بـه پزشـک 
مراجعه نمی کنند، در سـطح شـهر تـردد دارند 

و 

ویـروس را پخـش مـی کننـد، بدحـال کـه می 
شـوند به پزشـک و یا مراکـز بهداشـتی مراجعه 
مـی کنند.سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمان دربـاره مطلبـی مبنی بر انتشـار ویروس 

کرونا از طریق هـوا عنوان کرد: سـازمان جهانی 
بهداشت )WHO( جدیدا براسـاس مقاالتی که 
وجـود دارد بر ایـن موضـوع صحه می گـذارد و 
باید منتظر باشـیم گزارش رسـمی این سازمان 
اعالم شـود.وی اظهار کرد: مسـئله ای که وجود 

دارد این اسـت که در فضاهای بسـته که کولر و 
اسـپیلت کار می کند ایـن بیماری مـی تواند از 
طریـق هـوا منتقـل شـود زیـرا ویـروس مـدت 
زمـان بیشـتری و بـا فاصلـه بیشـتری در هـوا 
معلق مـی مانـد و در معرض هوای تنفسـی قرار 
مـی گیرد.شـفیعی در پاسـخ بـه این سـوال که 
تاکنـون چند درصـد جمعیت اسـتان کرمان به 
کرونا مبتال شـده انـد، افـزود: دقیق نمـی توان 
گفت چنـد اسـتان احتمـاال درگیـر ابتـالی به 
ویروس شـده کـه نزدیک بـه 40 تـا ۵0 درصد 
ایـن مبتالیان بـدون عالمـت هسـتند و ممکن 
اسـت حتـی خودشـان و اطرافیانشـان متوجـه 
نشـوند که مبتـال هستند.سـخنگوی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمان گفـت: متاسـفانه افرادی 
کـه خیلـی بدحـال مـی شـوند و مراجعـه مـی 
کنند به دلیل اینکه سـالمند هسـتند یا بیماری 
زمینـه ای دارنـد، مـرگ و میر بـاال مـی رود به 
همین دلیـل توصیه مـی کنیم حتمـا این گروه 

ها باید مراقب خود باشند تا مبتال نشوند.

ایجاد ۱۰هزار تعاونی با بیش از ۲۰ گرایش 
در استان کرمان

استان کرمان در وضعیت هشدار
انتشار ویروس کرونا  از طریق هوا

گزارش
ایرنا

دستگیری متخلف زنده گیری 
حیوانات و پرندگان 

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت انــار از دســتگیری متخلــف 
حرفــه ای زنــده گیــری حیوانــات و پرنــدگان وحشــی بــه وســیله 

یــگان حفاظــت محیــط زیســت ایــن شهرســتان خبــر داد.
احمــد شــجاعی رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان 
انــار گفــت: یــک متخلــف زنــده گیــری انــواع حیوانــات و پرندگان 

در حــوزه  شهرســتان  انار دســتگیر شــد.
ــار  ــامل چه ــده ش ــه پرن ــت قطع ــداد هف ــف تع ــزود: از متخل او اف
ــه زنده گیــری  ــه همــراه دو تل قطعــه کبــک و ســه قطعــه تیهــو ب

ــط شــد. ــک قبضــه تبانچــه کشــف و ضب ــات و ی حیوان
ــان  ــار بی ــتان ان ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
داشــت: در ایــن راســتا پرونــده قضایــی تشــکیل و متهم بــه همراه 

ــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد. ــده ب پرون
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان انــار تصریــح 
ــکار و  ــن ش ــق قوانی ــی طب ــات وحش ــری حیوان ــده گی ــرد: زن ک
صیــد ممنــوع اســت و نظــر بــه روش تلــه گــذاری و زنــده گیــری 
ــوم منطقــه و نســل موجــودات را در  ــات وحشــی، زیســت ب حیوان
معــرض خطــر قــرار می دهــد بنابرایــن ایــن عمــل جرم محســوب 

می شــود.
ــان هــر قطعــه کبــک و تیهــو  ــزان ضــرر و زی شــجاعی گفــت: می
ــت  ــط زیس ــت محی ــورای عالی حفاظ ــه ش ــن مصوب ــر آخری براب
300 هــزار تومان تعییــن شــده اســت و در خصــوص آالت و ادوات 
مکشــوفه از جنبــه کیفری بــا متهــم برخــورد قضایی خواهد شــد.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کرمـان از دسـتگیری یـک سـارق 
قطعـات خـودرو و اعتـراف وی بـه ۱۸ فقـره سـرقت در عملیـات 

مأمـوران کالنتـری ۲3 ایـن فرماندهـی خبـر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری پلیـس، 
سـرهنگ محمدرضـا فـداء در تشـریح ایـن خبـر گفـت: در پـی 
چندین فقـره سـرقت قطعات خـودرو در شـهر کرمان دسـتگیری 
سـارق یا سـارقان در دسـتور کار مأموران انتظامی ایـن فرماندهی 

قـرار گرفـت.
وی با اشـاره به افزایش گشـت های نامحسـوس و تالش های شبانه 
روزی پلیس افـزود: با گشـت زنی های هدفمند، مأمـوران کالنتری 
۲3 این فرماندهی موفق شـدند سارق را درحین سـرقت مشاهده و 
پس از یک تعقیـب و مراقبت، متهـم را دسـتگیر و جهت تحقیقات 

بیشـتر وی را به کالنتری منتقل کنند.
سـرهنگ فداء افـزود: در تحقیقـات و بازجویی های انجـام گرفته از 
سـوی پلیس، سـارق به ۱۸ فقره سـرقت قطعـات خـودرو از قبیل 

باطری، ضبط، زاپـاس و.... در سـطح شـهر کرمان اعتـراف کرد.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کرمـان در پایان با اشـاره به کشـف 
مقـداری از امـوال مسـروقه از مخفیگاه ایـن متهم و تحویـل وی به 
مراجع قضائی یادآور شـد: موفقیـت پلیس در ایـن خصوص نتیجه 
تالش شـبانه روزی عوامل انتظامی و همکاری تنگاتنگ شهروندان 
بـا نیـروی انتظامـی اسـت و مـردم می تواننـد در صورت مشـاهده 

هرگونه مـوارد مشـکوک، مراتب را بـه ۱۱0 اطـالع دهند.

رحیمی پور رئیس اداره سـرمایه انسـانی سـرباز 
سـتاد کل نیرو هـای مسـلح اعـالم کـرد:  افرادی 
که مبتال به کرونا بـوده یا دارای عالئم مشـکوک 
بـه کرونـا می باشـند، بـه خدمـت اعـزام نشـده و تاریـخ اعزام 
جدیدشـان از سـوی سـازمان وظیفـه عمومـی ناجـا اعـالم 
می شـود.رحیمی پور رئیس اداره سـرمایه انسانی سـرباز ستاد 
کل نیرو های مسـلح درباره آن دسته از مشـموالنی که در موعد 
اعزام به کرونا مبتال شـده یـا در روند غربالگری ها مشـکوک به 
کرونا تشـخیص داده شـوند، اظهار کرد: همان طور که پیش از 
این بار هـا اعالم شـده سـتاد کل نیرو های مسـلح پروتکل های 
بهداشـتی ویـژه ای در مـورد سـالمت سـربازان داشـته و آنـان 
هنگام اعـزام به سـربازی طی چندیـن نوبت غربالگری شـده و 
وضعیت سالمتیشان بررسـی می شـود.وی ادامه داد: در همین 
راسـتا نیز اگـر در حیـن اعـزام مشـمولی مبتال بـه کرونـا بوده 
یـا دارای عالئم مشـکوک بـه کرونا باشـد، ایـن فرد بـه خدمت 
اعزام نشـده و تاریـخ اعـزام جدیدش از سـوی سـازمان وظیفه 
عمومی ناجـا اعـالم خواهد شـد.رحیمی پـور دربـاره اینکه آیا 
این افراد مشـمول غیبـت خواهند شـد، گفت: چنیـن افرادی 
مشـمول غیبـت نمی شـوند، البتـه اگـر از قبـل غیبت داشـته 
باشـند موضـوع جداسـت، امـا این طـور نیسـت که کسـی که 
غیبت نداشـته و به سـبب ابتال به کرونـا تاریـخ اعزامش تغییر 
کرده، مشـمول غیبت شـود.رئیس اداره سرمایه انسـانی سرباز 
سـتاد کل نیرو های مسـلح همچنیـن دربـاره سـربازانی که در 
موعد اعـزام به یـگان خدمتـی خـود مراجعـه نکـرده و ابتال به 
کرونـا را دلیل عـدم حضـور خود اعـالم کننـد، گفت: بـه طور 
کلی هر فـردی کـه در موعد مقـرر برای اعـزام اقـدام نکند باید 
در ایـن مـورد توضیـح دهـد. حـاال ممکن اسـت فـرد تصادف 
کـرده یـا والدینش بـه بیمـاری صعـب العـالج مبتال شـود. در 
مورد کرونا هـم اگر فـردی ادعـا کند که بـه کرونا مبتال شـده، 
طبیعتـا مدارک پزشـکی اش بررسـی شـده و از سـوی بهداری 
نیرو های مسـلح نیـز مـورد معاینه بالینی قـرار خواهـد گرفت.
وی افـزود: اگـر ادعای این فرد صحیح باشـد، مشـکلی بـرای او 
پیش نخواهـد آمد و تاریـخ اعزام جدیـد پس از بهبـودی کامل 
از سـوی سـازمان وظیفه عمومی ناجا بـه او اعالم خواهد شـد.

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
)صمت( اسـتان کرمـان با بیان اینکه شـرایط 
کرونـا واحدهـای صنفی ایـن اسـتان را دچار 
چالش کـرد، گفـت: ایـن مسـاله ارتباط مسـتقیم با سـبد 
خانوار و زندگی مردم دارد و در تالشـیم کـه آن را مدیریت 
ر بـا  کنیم.مهـدی حسـینی نژاد روز یکشـنبه در دیـدا
فرماندهـی انتظامی اسـتان کرمان افـزود: افزایـش قیمت 
در سـبد خانوار نقشـی مسـتقیم با زندگی و اقتصاد خانوار 
دارد لـذا بـرای رفع این مشـکل ابتـدا کاالهای اساسـی در 
سـبد خانوار را احصـا کردیم.وی اظهـار داشـت: همچنین 
برخی عوامـل بیرونـی در تامیـن بـازار از جملـه تخصیص 
نیافتـن ارز یارانـه ای بـه میـزان نیاز اسـتان توسـط بانک 
مرکزی در بـازار چالش ایجاد کرده اسـت.رییس سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان گفـت: اسـتان 
کرمان سـاالنه بـه 70 هزار تـن شـکر نیـاز دارد و ۱0 هزار 
تـن آن بـا ارز یارانـه ای و مابقـی بـا نـرخ آزاد تامیـن مـی 
شـود لذا شـاهد اختالف قیمت در بـازار هسـتیم.وی بیان 
داشـت: اختالف قیمت کاالها در بـازار، بدبینـی در جامعه 
را گسـترش می دهـد و در ایـن میـان برخـی افـراد از آن 
سوءاسـتفاده و دسـت به احتـکار و گرانفروشـی مـی زنند 
و ایـن امـر بـازار را دچـار چالـش مـی کند.حسـینی نژاد با 
بیـان اینکـه از تمامـی ظرفیـت هـا بـرای تامیـن و نظارت 
بـر بـازار اسـتفاده می کنیـم افـزود: حـوزه اماکـن در ایـن 
رابطه همـکاری مطلوبی بـا ما دارد امـا به انتظـارات مردم 
در تامیـن و نظـارت بـر بـازار نمـی توانیـم پاسـخ دهیـم و 
تالش ها بـرای مدیریـت بـازار در حـال افزایش اسـت.وی 
تصریـح کـرد: طی سـال هـای گذشـته نامالیمـات تحریم 
هـا و افزایش نـرخ ارز و قیمت سـوخت تاثیر مسـتقیمی بر 
حـوزه صنعت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمان گذاشـته و 
داسـتان کرونـا نیز ایـن فشـارها را افزایـش داد لـذا تالش 
مـی کنیم آسـیب هـای ایـن حوزه بـه حداقـل برسـانیم و 
در ارتبـاط با عمـوم مردم ایـن موضـوع را مدیریـت کنیم.
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمان 
گفت: سـرمایه گـذاری خوبی در حـوزه صنعـت و معدن با 
توجه بـه ظرفیت هـا و سـند برنامه در اسـتان انجام شـده 
و ایـن برنامـه ریـزی کرمـان را بـه قطـب فـوالدی کشـور 
تبدیـل مـی کنـد و درپـی اسـتفاده از ظرفیـت احـداث 
صنایع قطعه سـازی و فـراوری برای رفع مشـکل اشـتغال 
در اسـتان هسـتیم.وی با بیان اینکـه ۲۸ ابـر کارخانه را در 
اسـتان شـکل دادیم که از ظرفیت آنان در توسـعه اسـتان 
اسـتفاده مـی شـود عنـوان کـرد: ایـن واحدهـای بـزرگ 
در شهرسـتان هـای سـیرجان، بردسـیر، زرند، شـهربابک 
و کرمـان فعالیـت دارنـد و در شهرسـتان هـای راور کـه 
ظرفیتی نداشـتیم نیز بـا آمایش سـرزمینی صنایـع فوالد 

را بـه ایـن منطقـه بردیم.

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس از انتخــاب 
ــدار  ــور فرمان ــوذر عطاپ ــر داد و گفــت: اب ــدار ســیرجان خب فرمان
فعلــی شهرســتان جیرفــت از ســوی اســتاندار کرمــان بــه عنوان 
ــا  ــن پور ب ــهباز حس ــوب شد.ش ــیرجان منص ــژه س ــدار وی فرمان
ــوده ام،  ــی نب ــر بوم ــدار غی ــق فرمان ــده مواف ــه بن ــد برآنک تاکی

ــرای  ــی ب ــدار بوم ــک فرمان ــاب ی ــال انتخ ــه دنب ــدا ب ــان ابت ــه از هم ــا اینک ــرد: ب ــار ک اظه
ــرام  ــان احت ــتاندار کرم ــاب اس ــه انتخ ــوع ب ــا در مجم ــم ام ــیرجان بودی ــتان س شهرس
می گــذارم.وی افــزود: بنــده از ایــن دیــر انتخــاب شــدن فرمانــدار ســیرجان گالیــه 
ــالم  ــود را اع ــه خ ــن گالی ــور ای ــر کش ــا وزی ــدار ب ــات و در دی ــتم و در انتخاب ــادی داش زی
ــن  ــالم کردم.حس ــما اع ــورد را رس ــن م ــز ای ــتاندار نی ــا اس ــت ب ــن در نشس ــرده همچنی ک
ــر  ــت اســتاندار ب ــزود: ایشــان آدم سیاســی کاری نیســت و تعهــد و تخصــص و صیان ــور اف پ

مســایل سیاســی می چربــد.

عطاپور وزیری 
فرماندار سیرجان شد

رییس اداره برنامه ریزی قرآنی سازمان تبلیغات اسالمی کرمان 
گفت: پانزدهمین دوره حفظ مسابقات قرآن کریم روز جمعه ۲7 
تیرماه در کرمان برگزار می شود.مسابقات حفظ قرآن کریم حجت 
السالم احمد دوست محمدی رییس اداره برنامه ریزی قرآنی 
اداره کل سازمان تبلیغات اسالمی استان کرمان در گفت وگو با 

خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، با اعالم اینکه پانزدهمین دوره 
مسابقات حفظ قرآن کریم و اعطایی مدرک تخصصی حافظان قرآن کریم همزمان با سراسر 
کشور در روز جمعه ۲7 تیرماه ساعت ۹ صبح در استان کرمان برگزار می شود،گفت: این 
مسابقات در رشته های ۱0 جزء ۲0 جزء و حفظ کل قرآن کریم است.او افزود: این مسابقات در 
چهار شهرستان کرمان، سیرجان، رفسنجان و جیرفت برگزاری می شود.حجت السالم دوست 
محمدی با اشاره به اینکه 30۶ نفر در این مسابقات شرکت می کنند بیان کرد: در شهرستان های 

کرمان و بم ۱۶۶ نفر سیرجان 3۶ نفر رفسنجان 7۵ نفر جیرفت ۲۹ نفر شرکت می کنند.

پانزدهمین دوره مسابقات حفظ قرآن کریم
 در جیرفت

آغاز سلسله نشست های فاطمی هم زمان با هفته عفاف و 
حجاب صدیقه نظری گفت:: به مناسبت گرامیداشت هفته 
عفاف و حجاب سلسله نشست های مجازی سبک زندگی 
و سیره حضرت زهرا )س( در قالب سلسله نشست های 
فاطمی با اولویت عفاف و حجاب را از طریق گروه مجازی 

کانون در واتس آپ آغاز کردیم.صدیقه نظری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری 
شبستان از کرمان جنوب، گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب سلسله 
نشست های مجازی سبک زندگی و سیره حضرت زهرا )س( در قالب سلسله نشست 
های فاطمی با اولویت عفاف و حجاب را از طریق گروه مجازی کانون در واتس آپ آغاز 
کردیم.مدیر کانون فرهنگی هنری حضرت رقیه )س( اسفندقه ابراز کرد: از آنجایی که 
برگزاری هر گونه تجمعی منجر به گسترش کرونا می شود بنابراین تصمیم گرفتیم 

این ویژه برنامه را به صورت مجازی و به صورت مداوم برگزار کنیم.

آغاز سلسله نشست های فاطمی 
جنوب استان

مشموالن مبتال به کرونا 
غایب محسوب نمی شوند

رییس صمت: کرونا بازار 
کرمان را دچار چالش کرد

خبر

صمت

سارق قطعات خودرو در کرمان 
 دستگیر شد 

 اعتراف به 1۸ فقره سرقت

استفاده از ماسک، گندزدایی و شست و شوی مکرر دست ها، عدم لمس صورت توسط دست ها و دقت در اینکه 
قبل از خوردن و آشامیدن، نظافت دست رعایت شود مورد تاکید است.مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه فردی که کوچک ترین عالئمی دارد، باید حتما در منزل مانده و 
در اولین فرصت ممکن به پزشک مراجعه کند ادامه داد: مشکل عمده ای که اکنون داریم این است که بسیاری از 
مردم یکی دو روز عالئم بیماری کرونا را دارند، به پزشک مراجعه نمی کنند، در سطح شهر تردد دارند و ویروس 

را پخش می کنند، بدحال که می شوند به پزشک و یا مراکز بهداشتی مراجعه می کنند.

خبرخبرخبر

ایرنـا - معـاون درمـان دانشـگاه علـوم 
پزشـکی جیرفت بـا بیـان اینکـه اهدای 
خـون شـکرانه سـالمتی بهبودیافتـگان 
کرونـا اسـت گفـت: بهبودیافتگانـی کـه 
شـرایط الزم اهدای خـون را دارنـد برای 
ایـن اقـدام خداپسـندانه اقـدام کننـد.

شـبیر رسـتمی ابوسـعیدی روز دوشنبه 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: 
بهبودیافتـگان بـا اهـدای پالسـما نقش 
مهمـی در درمان بیمـاران کرونایـی ایفا 
می کننـد.وی خطـاب بـه بهبودیافتگان 
کرونـا اظهـار داشـت: بـه شـکرانه بهبود 
و سـالمتی خـود بـا اهـدای پالسـما که 
موهبتـی الهی اسـت در درمـان بیماران 
مبتـال بـه کرونـا در جنـوب کرمـان ما را 
یـاری کنید.رسـتمی بـه شـرایط اهدای 
خون اشـاره کـرد و گفـت: بهبودیافتگان 
بین سـنین ۱۸ تـا ۶۵ سـال کـه ۲۸ روز 
از بهبـودی آن هـا می گـذرد به سـازمان 
انتقال خـون جیرفت مراجعـه کنند.وی 
بیـان داشـت: مـردم در صـورت داشـتن 
هر گونه سـوال بـا شـماره 433۱۸003 
و  جیرفـت  خـون  نتقـال  ا سـازمان 
همچنیـن بـرای دریافـت راهنمایـی، 
مشـاوره و هماهنگی رفت و آمـد رایگان 
بـا شـماره تلفـن 03443۲۶4۵۱۶ 
معاونـت درمـان دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت تمـاس برقـرار کنند.دانشـگاه 
علوم پزشـکی جیرفـت مسـتقل از مرکز 
اسـتان، هفـت شهرسـتان بـا جمعیـت 
یـک میلیـون نفـر را تحـت پوشـش 
دارد.شهرسـتان جیرفـت بـا 3۱۶ هـزار 
نفـر جمعیـت از پنـج بخـش مرکـزی، 
و  جبالبـارز  سـاردوئیه،  اسـماعیلی، 
اسفندقه تشـکیل شـده و در فاصله ۲30 
کیلومتـری جنـوب کرمـان واقع اسـت. 
»ویـروس کرونـا«، موسـوم بـه »کوویـد 
۱۹« اواسـط ماه دسـامبر سـال گذشـته 
)۲4 آذر ۹۸( در شـهر »ووهـان« واقـع 
در مرکـز چین گزارش شـد؛ ابتـدا از این 
بیمـاری به عنـوان ذات الریـه نـام بـرده 
می شـد، امـا کمیسـیون ملـی بهداشـت 
چیـن در 30 دسـامبر سـال ۲0۱۹ )۹ 
دی ۹۸( به صـورت رسـمی شـیوع ایـن 

ویـروس را در چیـن اعـالم کـرد.

عملیات اجرایی ترمیم 
جاده قلعه گنج 

به جاسک آغاز شد
عملیات اجرایی فاز دوم ترمیم جاده 
قلعه گنج - جاسک به طول ۱۵ کیلومتر 
با اعتبار 70 میلیارد ریال آغاز شد.مهدی 
عصر  قلعه گنج  فرماندار  شهسواری 
یکشنبه در حاشیه این آیین به خبرنگار 
ایرنا گفت: مسیر قلعه گنج به جاسک از 
محورهای کوهستانی این شهرستان 
به شمار می رود که آخرین بار در سال 
۱3۸۶ آسفالت شده است.وی افزود: با 
توجه به بارندگی های سال های اخیر 
و کوهستانی بودن منطقه این محور 
دچار آسیب های زیادی شده بود و 
انجام روکش آسفالت آن در اولویت 
قرار داشت. این محور، قلعه گنج را به 
جاسک متصل می کند و از طرفی در 
میان مناطق دیدنی و تفریحی شهرستان 
قلعه گنج واقع شده است.شهسواری 
با بیان اینکه این محور از تردد نسبتا 
خوبی برخوردار است گفت: طول محور 
مواصالتی قلعه گنج به جاسک ۲۹0 
کیلومتر است.وی ادامه داد: فاز نخست 
این مسیر به طول ۲7 کیلومتر در دولت 
تدبیر و امید به بهره برداری رسید و 
هم اکنون فاز دوم آن در حال اجرا است.

به گفته فرماندار قلعه گنج، با روکش 
و بهسازی آسفالِت این محور عالوه بر 
۲ شهرستان  اینکه محور مواصالتی 
جاسک و قلعه گنج سامان می یابد، ۱۵ 
روستای قلعه گنج و روستاهای استان 
هرمزگان و شهرستان بشاگرد نیز از 
نعمت راه آسفالته بهرمند خواهند شد 
.وی افزود: محور قلعه گنج به جاسک 
و  ارتباطی  توسعه  در  مهمی  نقش 
دارد.  کشاورزی  حوزه  نقل  حمل 
روکش آسفالت آن با همکاری اداره 
کل راهداری جنوب کرمان و مجموعه 
راهداری شهرستان قلعه گنج در حال 
انجام است. شهسواری تصریح کرد: با 
توجه به اتصال قلعه گنج به شهرستان 
جاسک نیاز است که بنیاد مستضعفان 
نیز به عنوان معین اقتصادی قلعه گنج 
در این طرح مشارکت داشته باشد تا 
باقیمانده این پروژه مهم تکمیل و به 
برسد.سیدحسام الدین  بهره برداری 
حسینی مدیر شهرستانی طرح توسعه 
و آبادانی شهرستان قلعه گنج نیز گفت: 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی برای 
تکمیل راه روستایی دهستان مارز و 30 
روستای آن سه میلیارد تومان اعتبار 

مصوب کرده است.

سـالمندی یکـی از دوره هـای مهـم 
زندگی اسـت کـه نیازمنـد توجـه ویژه گزارش

اسـت، سـالمندان گروهی از مـردم  اند 
کـه همـه ی جوانـی و نیـروی خـود را صـرف جامعه 
کـرده و در برهـه ی زمانی ای به سـر می برنـد که هم 
به دالیل جسـمی و هم روانی نیـاز به حمایـت دارند، 
حمایت هایـی کـه در بسـیاری از جوامـع مثـل ایران  
توسـط خانواده هـا  انجام می شـود، اما گاهی شـرایط 
خانواده   و همچنین سـالمند به نحوی اسـت که برای 
نگهـداری از سالمندشـان نیازمنـد حمایت هسـتند، 
حمایت هایی کـه هیچ وقت بـه اندازه نیاز سـالمندان 
جامعـه نبـوده اسـت، جامعـه ای کـه نبـود زیـر 
ساخت های مناسـب برای سـالمندان در آن به وضوح 
بـه چشـم مـی آیـد و ایـن بـی توجهـی، زندگـی 
سـالمندان را سـخت تر از آن چه کـه باید باشـد، می 
کند. راه انـدازی مراکـز نگهـداری سـالمندان یکی از 
ایـن حمایت هایـی اسـت کـه  دولـت بـا تولـی گری 
بهزیسـتی در آن نقـش اساسـی دارد، سـالمندان و 
والدینـی در جامعه وجـود دارنـد  که شـرایط زندگی 
در خانـه را نداشـته و به این مراکز سـپرده می شـوند 
در نتیجـه  ایـن  مراکز یکـی از ملزوماتی اسـت که در 
بهبود کیفیـت زندگی سـالمند نقـش اساسـی دارد. 
متوجـه شـدیم جنـوب اسـتان مرکـز نگهـداری 
سـالمندان ندارد ایـن موضوع  مـا را بر آن داشـت که 
ماجـرا را از سـوی رییـس بهزیسـتی جیرفـت پیگیر 

شویم.    
 مراکز بهزیستی با یارانه بهزیستی

 اداره می شوند
رضا نژاد رییس بهزیسـتی جیرفت در مـورد وضعیت 
سـرای سـالمندان در جنوب اسـتان گفت: در جنوب 
اسـتان خانه ای به نـام سـالمندان وجود نـدارد، البته  
ایجـاد ایـن خانه  منـوط بـه این اسـت که یک فـرد با 
یک سـرمایه اولیـه  درخواسـت داده  و سـرمایه گذار 
این طـرح باشـد.  رضانـژاد تاکید کـرد: بهزیسـتی در 
مورد راه انـدازی مرکز نگهداری سـالمندان مشـکلی 
نـدارد ولی چـون بهزیسـتی خـودش نمـی توانـد به 
عنوان یـک نهـاد دولتـی، متصدی باشـد حتمـا باید 
یک سـرمایه گذار مشـخص شـود. رییس بهزیسـتی 

جیرفـت گفـت:  چنـد نفـری در جیرفـت  بـرای این 
موضـوع داوطلـب شـدند، طرح هایشـان را هـم ارائه 
دادنـد امـا  بـه مرحلـه عملیاتـی نرسـید. رضانـژاد 
گفت:  نحـو کار در بهزیسـتی به این شـکل اسـت که 
بهزیسـتی تمـام خدماتـش را واگـذار می کنـد و بعد 
خـودش  کمـک کـرده و یارانـه مـی دهـد و در واقـع 
بخش  خصوصی همه خدمات بهزیسـتی  را مدیریت  
و بهزیسـتی  نظارت می کند و برای سـرای سالمندان 
هـم اشـخاص حقیقـی و خیریـن بایـد ورود کننـد.  
رضانژاد تاکید کـرد: بعضی از خانواده هـای جنوبی به 
دلیل شـرایط  خاص سالمندشـان توانایـی نگهداری 
از او در خانـه را ندارنـد  و مجبور به سـپردن سـالمند 
به مراکز نگهداری هسـتند. ایـن خانواده هـا از مراکز 
بهزیسـتی شهرسـتان ها اقدام می کنند وقتی جایی 
در مرکز برایشـان خالی شـد از طریق بهزیستی به آن 

مرکـز نگهـداری معرفی می شـوند.
   پیگیری برای راه اندازی مرکز روزانه 

سالمندان
رییس بهزیسـتی جیرفت گفـت: ما در جنـوب هم به 
دنبال راه انـدازی مرکز نگهـداری شـبانه روزی و هم  
به دنبـال مرکز روزانـه سـالمندان هسـتیم . در مرکز 
روزانه، سـالمند طـرف صبح بـه مرکز می آیـد و یک 
سـری خدمات دریافت می کند و بعـد از ظهر هم می 
توانـد به خانه بـر گـردد. اگـر نتوانیم مرکـز نگهداری 
شـبانه روزی را احداث کنیم به دنبال این هستیم که 
حداقل  برای مرکـز روزانه اقـدام کنیم  زیرا بسـیاری 
از سـالمندان اگـر بتواننـد همـان نصـف روز خدمات 
بگیرند در کیفیت زندگیشان بسـیار موثر خواهد بود. 
در این مراکز روزانه  خدمات پزشـکی، روانشناختی و 
توان بخشـی به سـالمندان ارائه می شـود.البته طرح 
ایـن  مرکـز روزانـه را هـم داده ایم کـه بایـد  از طرف 
اسـتانداری پیگیـری شـود کـه معیـن اقتصـادی به 
عنـوان خانـه امیـد آن را راه انـدازی کنـد.  رضـا نـژاد 
ادامه داد: به دلیـل اینکه در این مراکز سـالمندان می 
توانند با هم سـن و سـال های خود در ارتبـاط  برقرار 
کننـد، کیفیـت زندگی بهتـر می شـود ماننـد همان 
پـارک هایـی کـه سـالمندان در آن جمع می شـوند 
که زمانشـان را سـپری کنند امـا این مراکـز هدفمند 
بوده و  از بسـیاری از بیمـاری های روحی سـالمندان 
هم جلوگیـری به عمل می آورنـد. رضانـژاد ادامه داد: 
گاهی زندگی سـالمند در مراکز نگهداری بسـیار بهتر 

از خانه اسـت  و حتی کرامت سـالمند هـم بهتر حفظ 
می شـود.  رضا نـژاد در مـورد دیگـر مراکـز نگهداری  
بهزیسـتی در جیرفـت گفـت: در جیرفـت یـک خانه 
کوچـک بـرای معلولیـن ذهنـی خفیـف مخصـوص 
دختـران وجـود دارد کـه  ظرفیـت آن ده نفـر اسـت 
کـه در حال حاضـر 7 نفـر در آن سـاکن هسـتند این 
خانه ها بـا یارانـه بهزیسـتی اداره می شـوند و معموال 
مبلغـی از والدیـن دریافـت نمی شـود. عالوه بـر این  
یک  مرکـز نگهداری یاس هـم وجـود دارد  که متعلق 
بـه معلولیـن ذهنـی زیـر ۱4 سـال اسـت که شـبانه 
روزی در حال خدمات رسـانی  اسـت و توسط خیریه 
اداره می شـود ولی  بهزیسـتی هم حمایـت می کند .

 جنوب مرکز نگهداری بیماران اعصاب 
و روان ندارد

 رضانـژاد  یادآور شـد: مـا در جنوب اسـتان عالوه بر 
احـداث و راه انـدازی سـرای سـالمندان،  پیگیر راه 
اندازی مرکز شـبانه روزی نگهداری اعصـاب و روان 
نیز هسـتیم،  وجـود این مرکز نیـز یکـی از نیازهای 
اصلی جنـوب اسـت، در مراکـز نگهـداری اعصاب و  
روانی مرکز اسـتان،  تعداد قابل توجهـی از  بیماران 
جنوبـی  حضـور دارنـد و ایـن نشـان دهنـده نیـاز 

جنوب اسـتان در این زمینه اسـت. درمورد سـرمایه 
گـذاری مرکز اعصـاب و روان هـم کسـانی بودند که 
درخواسـت دادنـد ولـی بـا توجه بـه شـرایط دولت  
که برای پرداخت یارانه بهزیسـتی با مشـکل مواجه 
اسـت،  صـدور ایـن نـوع مجوزهـا مقداری مشـکل 
آفرین شـده اسـت  زیرا به ازای هر کسـی که در این 
مراکـز پذیرفتـه می شـود، دولت بایـد یارانـه بدهد 
مثـال در همیـن مرکز خانـه کوچـک  برای هـر بچه  
ماهیانـه یـک میلیـون تومـان باید بـه مرکـز یارانه 
بدهد  که صـرف نگهداری  خانه می شـود. مـا  برای 
مرکز نگهـداری بیمـاران اعصـاب و روان احتیاج به 
زیر سـاخت های مختلـف داریـم. برای هـر دو مرکز 
مورد نیـاز هم از سـوی مـا و هم  بهزیسـتی اسـتان 
پیگیـری هـای مختلفی انجام شـده اسـت.  اعظمی 
نماینـده جیرفـت و عنبرآبـاد در مـورد نبـود مرکـز 
نگهـداری  سـالمندان و مرکـز نگهـداری اعصـاب و 
روان  به کاغـذ وطن گفت: پیگیری بـرای راه اندازی 
سـرای سـالمندان در جنوب اسـتان در دسـتور کار 
قـرار دارد و امیدواریـم از قسـمت مسـوولیت هـای 
اجتماعـی معـادن بتوانیم  برای سـاخت و سـاز این 

مراکـز اقـدام کنیم.  

جنوب استان سرای سالمندان ندارد
* به گفته رضانژاد رییس بهزیستی جیرفت، مرکز نگهداری سالمندان یکی از نیازهای اصلی جنوب استان است که به دلیل نبود سرمایه گذار هنوز محقق نشده است

*اعظمی نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد، وعده پیگیری برای احداث و راه  اندازی مرکز نگهداری سالمندان در جنوب استان را داد
  نجمه سعیدی

دبیر تحریریه

رئیس آموزش و پرورش 
آموزش

استثنایی استان کرمان از و پرورش
آغاز سنجش دانش آموزان 
کالس اولی استان از ۲۹ تیرماه و در دو 

مرحله خبر داد.
عباس صفوی در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم در کرمان، با بیان اینکه امسال 
با توجه به شیوع ویروس کرونا سنجش 
نوآموزان کالس اول با تاخیر و از ۲۹ تیرماه 
در استان کرمان آغاز می شود اظهار داشت: 
سنجش دانش آموزان برای بدو ورود به 
دبستان کالس تا ۲0 شهریورماه ادامه 

دارد.
وی با اشاره به اینکه نوبت گیری سنجش 
نوآموزان در 3 هزار پایگاه نوبت گیری 
استان کرمان که همان مدارس ابتدایی 
هستند از  ۱۵ تیرماه آغاز شده است افزود: 
کار سنجش دانش آموزان در 30 پایگاه 
سنجش استان انجام می شود که ۲۱ پایگاه 
ثابت و ۹ پایگاه سنجش سیار است. رئیس 
آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان 
با بیان اینکه سال گذشته سنجش ۶0 
هزار نوآموز کالس اول و پیش دبستانی در 
پایگاه سنجش سراسر استان کرمان انجام 
شد گفت: پیش بینی می شود که امسال 
حدود ۲۹ هزار و ۵00 دانش آموز کالس 
اول و حدود 30 هزار نفر برای ورود به دوره 
پیش دبستانی در استان کرمان سنجش 
شوند.وی با اشاره به اینکه امسال با توجه 
به شیوع ویروس کرونا شرایط ویژه ای برای 
سنجش دانش آموزان در نظر گرفته شده 

تا سالمت دانش آموزان در حد امکان حفظ 
شود افزود: امسال برای حفظ پروتکل های 
بهداشتی مقابله با کرونا سنجش دانش 

آموزان در دو مرحله انجام می شود.
صفوی با بیان اینکه تا اواخر شهریور 
سنجش دانش آموزان کالس اول و در 
ادامه از اول مهرماه سنجش بچه های 
پیش دبستانی آغاز می شود عنوان کرد: در 
نخستین گام رعایت پروتکل های بهداشتی 
ظرفیت سنجش دانش آموزان را نصف 
یعنی حدود 30 هزار نفر در مرحله اول 
کاهش دادیم.وی با اشاره به اینکه در هر 
روز ۲0 دانش آموز در هر پایگاه سنجش 
پذیرش می شود گفت:  کرمان  استان 
والدین و دانش آموزان ملزم به استفاده 
از ماسک هستند.رئیس آموزش و پرورش 
استثنایی استان کرمان با اشاره به اینکه 

امکانات بهداشتی برای هر پایگاه از جمله 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده برای دست 
و سطوح خریداری شده است افزود: برای 
اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  حفظ 
اتاق انتظار مناسب در نظر گرفته شده و 
برای ضدعفونی بهتر وسایل دو سری ابزار 

سنجش خریداری شده است.
وی با بیان اینکه مهمترین ارزیابی هایی 
که قرار است در این پایگاهها انجام شود 
ارزیابی های مراقبت سالمت شامل قد، 
وزن، مشکالت جسمی حرکتی، بهداشت 
پوست، مو، دهان و دندان، ارزیابی شنوایی 
و بینایی، ارزیابی اوتیسم و ارزیابی آمادگی 
تحصیلی است گفت: در صورتی که دانش 
آموزی مشکوک به اختالل خاصی باشد 
به سه پایگاه تخصصی برای ارزیابی های 

بیشتر ارجاع داده می شوند.

نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی با دو فوریت 
اصالح ماده ۵4 قانون مکرر مالیات های مسـتقیم 
یـا مالیـات بـر منـازل خالـی از سـکنه موافقـت 
کردند.مجلس شورای اسـالمی دو فوریت طرحی 
را بـه منظور اصـالح بـازار مسـکن تصویـب کرد؛ 
طرح اصـالح مـاده ۵4 قانـون مکرر مالیـات های 
مسـتقیم یا مالیات بر منـازل خالی از سـکنه ابتدا 
بـه دلیـل عـدم بارگـزاری در سـامانه از دسـتور 
کار خـارج شـده بـود کـه بـا انتشـار طـرح بـرای 
نماینـدگان، بـار دیگـر در دسـتور کار امـروز قرار 
گرفـت و نمایندگان بـا آن موافقـت کردند.حجت 
االسالم والمسلمین حسین حسـین زاده بحرینی 
در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: در کشـور 
مـا بیـش از نیـاز کشـور واحد مسـکونی سـاخته 
آمـاده سـکونت داریـم. مشـکل بـازار مسـکن ما 
این نیسـت کـه تقاضـای مسـکن بیـش از عرضه 
مسـکن اسـت اطالعاتی که بایـد رسـانه ها مبنی 
بـر اینکه واحدهـای خالی مـا از چنـد میلیون هم 
تجاوز کرده اسـت آمار درستی نیسـت.وی افزود: 
در دوره نهـم مـاده ای را در قانـون مالیات هـای 
مسـتقیم تصویب کردیـم. خالصه تبصـره 7 ماده 
۱۶۹ مکرر ایـن بـود ک حاکمیت بدانـد وضعیت 
مسکن در کشـور چگونه اسـت برای همین دولت 
موظف شـد سـامانه ملی امالک و اسـکان را ایجاد 
کند که قـرار بـود در این سـامانه همـه واحدهای 
مسـکونی قابل سـکونت ثبت شـوند و همه بدانند 
که چه تعداد واحد مسـکونی قابل سـکونت داریم 
و در کجـا هسـتند و چـه شـرایطی دارد همزمان 

در همـان سـامانه بایـد اسـکان خانوارهـا ثبـت 
می شـد که معلوم باشـد هر خانوار در کـدام واحد 
مسـکونی سـاکن اسـت تفاضل این دو، واحدهای 
مسـکونی آماده اسـکان واحدهای خالی می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: در 
مجلس نهم ایـن قانون را وضـع کردیم امـا دولت 
همراهـی الزم را برای اینکه این ایجاد این سـامانه 
نکـرد و ایـن موضـوع معطل مانـد، اکنـون وزارت 
راه و شهرسـازی اعالم آمادگی کرده و زیرسـاخت 
این موضوع را فراهم شـده تنها مشـکل این اسـت 
که بارگـذاری این سـامانه کامل نیسـت و اگر این 
سـامانه بسـیار مهم حاکمیتی مـورد نیـاز جامعه 
اثربخش باشـد بایـد اطالعـات آن کافـی و جامع 
باشـد یعنی هم امالک و هـم اسـکان خانوارها در 
آنجـا ثبـت شود.حسـین زاده بحرینـی در دفاع از 
دو فوریت ایـن طرح گفـت: این طـرح دو فوریتی 
می خواهـد بـه ایـن فراینـد سـرعت ببخشـد اگر 
ایـن طـرح دو فوریتـی تصویـب شـود و بعـداً هم 

بالفاصلـه در کمیسـیون و در مراحـل تصویـب و 
آن طـی و به دولـت ابـالغ شـود، گره ای مشـکل 
بازار مسـکن حـل خواهد شـد؛ یکـی از مسـائلی 
که باعـث شـده ایـن کار جدی نباشـد این اسـت 
که اگر قرار اسـت از کسـی کـه واحد مسـکونی را 
سـاخته اما فقط برای اینکـه آن واحد گران شـود 
واحد مسکونی را احتکار کرده اسـت بخواهیم آن 
را وارد بازار مسـکن کند باید از ابزارهای بازدارنده 
قـوی اسـتفاده کنیـم کـه ایـن طـرح دو فوریتی 
در ایـن مـوارد را بـه خوبـی ذکر کـرده اسـت.وی 
اضافـه کـرد: این طـرح کاماًل ضـروری اسـت زیرا 
شرایطی در بازار امروز مسـکن حادث شده است و 
بسـیاری از خانوارهای مسـتاجر ما به دنبال اجاره 
واحد مسـکونی هسـتند در حالی کـه در محالت 
واحدهـای مسـکونی احتـکار شـده اند بـرای حل 
این معضل مجبور هسـتیم که یک قاعـده گذاری 
قانونی انجـام دهیم که ایـن طرح ایـن کار را برای 

ما انجـام خواهـد داد.

تصویب طرح ۲ فوریتی مالیات 
بر خانه های خالی

سنجش دانش آموزان کالس اولی استان
 از ۲9 تیرماه آغاز می شود

ــه  ــارقان حرف ــد س ــدام بان ــوج از انه ــي کهن ــده انتظام فرمان
ای منــازل بــا کشــف بیــش از ۱4 فقــره ســرقت در ایــن 
ــریح  ــدر تش ــاهپور بهرامی ــرهن گش ــر داد. س ــتان خب شهرس
ــازل در  ــره ســرقت من ــد فق ــوع چن ــي وق ــن خبرگفــت: در پ ای
ســطح شهرســتان، شناســایي و دســتگیري ســارقان بــه صورت 
ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس آگاهــي قــرار گرفت.ایــن 
ــات  ــام اقدام ــا انج ــس ب ــان پلی ــي افزود:کارآگاه ــام انتظام مق
پلیســي و بررســي ســرنخ هــاي بجامانــده، بانــد 4 نفره ســارقان 
ســابقه دار را شناســایي و بــا هماهنگــي قضائي در یــک عملیات 
غافلگیرانــه در مخفیگاهشــان دســتگیر کردند.ســرهنگ 
بهرامــی بــا اشــاره بــه اینکــه در بازرســي از مخفیــگاه متهمــان 
ــو،  ــي دي،رادی ــل ال س ــروقه از قبی ــوال مس ــادی ام ــداد زی تع
ضبــط صوت،کولــرگازی، گاوصنــدوق، سیســتم رایانــه، 
ــوازم ســرقتي کشــف شــد، اظهــار  ــو و ســایر ل ــه پت ــد تخت چن
داشــت:متهمان در بازجویــي هــا بــه ۱4 فقره ســرقت مغــازه در 
ســطح شهرســتان اعتــراف کردند.فرمانــده انتظامي شهرســتان 
کهنــوج در خاتمــه بــا اشــاره بــه اینکه ســارقان دســتگیر شــده 
جهــت ســیر مراحــل قانونــي تحویــل مراجــع قضائي شــدند، از 
شــهروندان خواســت؛ در صــورت مشــاهده هــر گونــه فعالیــت 
ــب را در اســرع وقــت  ــراد مشــکوک مرات ــي توســط اف غیرقانون
ــا  ــد ت ــالم کنن ــاي پلیســي ۱۱0 اع ــت ه ــن فوری ــق تلف از طری

ــدام شــود. ــان اق ــان و متخلف ــه دســتگیري مجرم نســبت ب

گزارش
ایرنا

انهدام باند سارقان منازل
 در کهنوج

بهبودیافتگان کرونا برای 
اهدا خون مراجعه کنند

سرای سالمندان یکی از نیازهای جنوب استان است

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان به اقدامات برجسته بخش تعاون در سال 
۹۸ و سه ماهه سالجاری اشــاره کرد و افزود: قریب 1۹۰ شرکت تعاونی با گرایش های مختلف با رشد 1۰۰ 
درصدی نسبت به برنامه ابالغی وزارتخانه شکل گرفته که منجر به ایجاد بیش از 3۰۰۰نفر فرصت شغلی 

ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه بخش تعاون استان کرمان در رتبه بندی سال۹۷  موفق به کسب رتبه نخست در کشور شد 
و در بخش تشکیل تعاونی در سال ۹۸ نیز رتبه نخست را به خود اختصاص داده است  تصریح کرد: در سال 
۹۹ نیز با توجه به راه اندازی سامانه جامع و هوشمند تعاون تا پایان خرداد ماه تعداد 1۵۷ درخواست تشکیل 
شرکت تعاونی در سامانه به ثبت رسیده که متقاضیان ثبت شرکت در حال انجام مراحل قانونی تشکیل 
تعاونی هستند و در سه ماهه نخست امسال هشت شرکت تعاونی نیزدر حال انجام تشریفات ثبتی هستند.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده 
اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور 
اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع 

قضایـی تقدیـم نماینـد.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

 آقـای کریـم حسـن زاده فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 17 در یک بـاب خانه به 
مسـاحت 329 مترمربـع پـاک 2390 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان قـره نـی کوچـه 2۶ 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین واحدی
خانـم ربابـه بهـادری فرزنـد حسـین جـان بشـماره شناسـنامه 31 در یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت 315/0۶ مترمربـع از پـاک 5۶7۸ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان سـردار جنگل 

کوچـه 7 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین موالیی
آقای حجت عسـکری فرزند غامحسـین بشـماره شناسـنامه 735 در یک باب مغازه به 
مسـاحت 44/40 مترمربـع مفـروز و مجزی از پاک 1 فرعـی از ۶0۸7 اصلی واقع در زرند 

خیابـان ولیعصر خریداری از مالک رسـمی خانم مختـاری پور زرندی.
م الف 50
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حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره 1399۶03190۶200022۶هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی 
خانـم عصمـت هـادی نـژاد فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 75صـادره 
از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 4۸4/70 مترمربع 
پـاک 2 فرعـی از 1742 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1742 
اصلـی بخـش 27 کرمـان واقـع در گلبـاف خیابـان طالقانی کوچه شـهید 
حسـینی خریداری از مالک رسـمی عباس حسـینی و حسـین حسـینی  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
اداره  ایـن  بـه  را  اعتـراض خـود  بـه مـدت دومـاه  آگهـی  انتشـاراولین 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 500
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/4/24 
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محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و اماک گلباف

اگهی حصر وراثت 
خصـوص  در  احترامـا 
تقدیمـی  دادخواسـت 
زریـن  اهـوی  عظیـم  خواهـان 
فرزندسـعید بـه خواسـته حصروراثـت 
امیـر  شـادروان  داده  توضیـح 
فرزندعظیـم  زریـن  اهـوی  محمـد 
ملـی31510035۶7در  شـماره  بـه 
ووارث  نمـوده  تاریخ139۸/11/17فـوت 

: از  عبارتنـد  فـوق  حیـن 
1-  عظیـم اهوی زرین فرزند سـعید به 

ش ملی ۶0۶9934032)پدر متوفی(
2-فاطمـه فروتنـی فرزند چـراغ به ش 

ملـی 31۶11۸1۶4۶ )مـادر متوفی (
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیر 
االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه 
ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک ماه 
از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختاف –حسین 
کوهستانی 

اگهی حصر وراثت  
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت ورثه 
مرحـوم امیـن فرامرزی نمداد ورثه ذیـل الذکر در یک نوبت 
اگهـی روزنامـه چاپ شـود .1-کریـم فرامرزی نمـداد )پدر 
مرحـوم (2-زینـب پاکـرخ )مـادر مرحـوم (3- ماهـی رمضانی برجک 
)همسـر مرحوم (4- فاطمه فرامرزی نمـداد )فرزند مرحوم (5- احمد 
حسـین فرامـرزی نمـداد )فرزنـد مرحـوم (۶- فرنیازفرامـرزی نمـداد 
)فرزنـد مرحـوم (7- محمـد حسـین فرامرزی نمـداد )فرزنـد مرحوم (

اگهی حصر وراثت  
خانـم فریـده بامـری نـژاد فرزنـد فـراز دارای شناسـنامه 
 99099۸3۸۸۸1002۶2 شـماره  دادخواسـت  ۸31بشـرح 
مـورخ 99/4/11توضیـح داده شـادروان خانم مهسـا ناروئی 
تاریـخ1399/2/24در  بشناسـنامه۶9۸0274902در  جمشـید  فرزنـد 
شـهرکهنوج فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ 

عبارتسـت از: 
1- جمشید ناروئی به شماره ملی 31۶1310107)پدر متوفی( 

2- فریده بامری نژاد به شماره ملی 31۶07۸92۶۸)مادر متوفی(
لـذا مراتـب یـک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی 
باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی بـه شـورای حل اختـاف تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که 

بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس ر شورای حل اختاف شماره شهرستان قلعه گنج   

آگهی فقدان سند مالکیت  
فرزنـد  زرنـدی  محمـودی  علـی  آقـای 
 2200 پـاک  ششـدانگ  مالـک  عبـاس 
از   فرعـی   790 از  شـده  مجـزی  فرعـی 
75۶۶ اصلـی واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمان که سـند 
مالکیـت آن در دفتـر 270 صفحـه 30۸ بـه شـماره ثبت 
4۶547 و شـماره چاپـی 9۶۸1۶0 سـری ج 91 صـادر 
و تسـلیم گردیـده، ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه 
تصدیـق شـده مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت فـوق 
سـند  درخواسـت  و  مفقـود گردیـده  نامعلـوم  بعلـت 
مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد تبصره یـک ماده 
120 اصاحـی آییـن نامه قانـون ثبت مراتـب یک نوبت 
در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق 
الذکـر مـی باشـد کـه در ایـن اگهـی ذکـر نگردیـده و یا 
مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خـود می باشـد ظرف 
مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی به اداره ثبت اسـناد 
و امـاک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه 
تسـلیم نمایـد در غیـر این صـورت پـس از اتمام مدت 
مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام 

خواهـد شـد. م الـف 7۸
تاریخ انتشار سه شنبه 99/4/24

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان زرند

اگهی اباغ اجرائیه کاسه: 99۰۰۲13  
عليـه اقـای محمدرضـا عـزت آبادی 
پـور، نـام پـدر: اکبـر، شـماره ملـی 
 ،39/2/7 متولـد   ،  3071529252:
بـه نشـانی : سـیرجان خیابـان ابوریحـان کوچه 
7 بدهـکار پرونـده کاسـه فـوق که برابـر گزارش 
نگردیـده  99/4/۸شـناخته  مـورخ   99001۸73
ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر سـند ازدواج شـماره 
231۶۶ مورخـه ۸3/12/20 بیـن شـما و خانـم ليا 
ایـران نـژاد پاریـزی مبلـغ 2/2۸9/000/000 ریـال 
بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت 
وجـه بسـتانکار درخواسـت صدور اجرائیـه نموده 
پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه 
کاسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد 
لـذا طبـق مـاده 1۸/19 آئيـن نامـه اجرائـی مفاد 
اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ مـی گـردد از تاریـخ 
اجرائیـه  ابـاغ  تاریـخ  آگهـی کـه  ایـن  انتشـار 
نوبـت در روزنامـه  محسـوب اسـت فقـط یـک 
روز  ده  مـدت  مـی گـردد ظـرف  ومنتشـر  درج 
اقـدام و در  بدهـی خـود  پرداخـت  بـه  نسـبت 
غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری 
شـما  علیـه  مقـررات  طبـق  اجرائـی  عملیـات 

تعقیـب خواهـد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان - صالح 
آزادی-م الف6۰7

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
کرمـان از تشـکیل 43۲ پرونـده تخلـف صنفـی 
طی سـه ماهـه ابتـدای امسـال خبـر داد.بـه گزارش 
خبرگـزاری فـارس از جنـوب کرمـان، مسـلم 
مروجی فرد اظهار داشـت: طی سـه ماهـه ابتدایی امسـال ۶ هزار و 
۵۵۱ مـورد بازرسـی از واحدهای صنفـی در جنوب کرمان توسـط 
بازرسـان ایـن سـازمان انجام شـده اسـت.رئیس سـازمان صنعت، 
معدن و تجـارت جنـوب کرمـان عنـوان کـرد: در این بازرسـی ها، 
43۲ فقـره پرونـده تخلـف بـه ارزش بیـش از 3 میلیـارد و 77۵ 
میلیون ریال تشـکیل و برای رسـیدگی بـه مراجع قضایی ارسـال 
شـده اسـت.وی با اشـاره به دریافت و بررسـی ۵۹۶ مورد شکایات 
مردمی افـزود: بیشـترین آمـار شـکایات دریافتی مربوط بـه گران 
فروشـی، عدم درج قیمت و کم فروشـی و ... بوده است.مروجی فرد 
خاطرنشـان کـرد: در این مدت بـه همت بازرسـان سـازمان، ۱۲4 
میلیـون ریـال کاالی قاچـاق نیـز کشـف و متخلفیـن بـه مراجـع 

قانونـی معرفی شـدند.

تشکیل ۴3۲ پرونده تخلف 
صنفی در جنوب کرمان

صمت



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: 091314۸۸۶۸4     43213۶۸4-۸5- 034
تلفنخانه کرمان: 034-324۸7477

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 . 
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طبل حلبی
 نوشته گونتر گراس است که در سال ۱۹۹۹ جایزه نوبل ادبیات 
را به خاطر به تصویر کشیدن افسانه  های شاد و سیاه که در گذر 
تاریخ به دست فراموشی سپرده شده بودند، دریافت کرده است.
طبل حلبی اثریست فلج کننده، خواننده را در چنگال خود 
میگیرد، و آنگاه با سر در گنداب زندگی دهشتزا رهایش می 
کند.برای شناختن گونتر گراس باید ابتدا نخستین اثر و بهترین 
اثرش را که، طبل حلبی است را خواند. گونتر گراس نویسنده 
آلمانی است که حدودا 3 سال قبل، این دنیا را ترک کرد. اما 
اسکار طبل زن )شخصیت اصلی کتاب( همچنان پس از مرگ 
نویسنده اش هم بر طبل حلبی خود میکوبد.قهرمان این کتاب، 
یک قهرمان کوچک است، کوچک نه از نظر توانایی های روحی 
و شخصیتی، بلکه از نظر جسمی.رشد جسمی اسکار متوقف 
شده است و او در قد و قواره یک پسربچه 3 ساله باقی مانده 
است، اما این پسربچه از نظر هوشی خیلی جلوتر از همه است 
و میتواند به تحلیل همه ماجراهایی که شاهدش است بنشیند. 
اسکار از سال ۱۸۹۹ قصه اش را شروع می کند و میگوید که 
چطور مادربزرگ و پدربزرگش با هم اشنا شدند و مادرش به دنیا 
آمد.اسکار به دنیا می آید و بدلیل عقب ماندگی جسمی بوسیله 
دیگران نادیده گرفته میشود و کسی کاری به او ندارد، اما او همه 
جاهست و از همه چیز خبر دارد و به همه جا سرک می کشد. 
البته او راهی هم برای ارتباط با دیگران دارد و آن طبل حلبی 
اش است که در تولد سه سالگی گرفته و این طبل هر سال با 
طبل جدیدی تجدید می شود، و او طبال قهاری نیز می باشد.
با شروع جنگ جهانی دوم توانایی های اسکار رشد می یابد. تا 
آنجا که جنگ به پایان میرسد و آلمان شکست میخورد. پس از 
پایان جنگ و شکست آلمان رشد جسمی اسکار آغاز می شود 

اما رشد ذهنی او متوقف میگردد و...

انیمیشن لوراکس
لوراکس:درخت از همون سمتی میوفته که خم شده!

مراقب باش به کجاش تکیه میدی...!

دیالوگ
جهان با من برقص/ فیلمی به کارگردانی سروش صحت، نویسندگی سروش 
صحت، ایمان صفایی و تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان محصول سال 

۱3۹7 است.

فیلم
فلفل سیاه/ موجب افزایش ترشح اسید هیدروکلریک در معده می شود و از این 
رو فرآیند گوارش را تسهیل می کند. گوارش درست و مناسب برای جلوگیری از 

اسهال، یبوست و گاز معده ضروری است.

عطارباشی

بعضی وقتها هست که چشمهای یک
آدم باز است؛ اماجایی را نمی بیند .

شاید در اینجور لحظه ها او تصور
موجودی، شیئ و یاموضوعی را

به درون خود، به مخیله ی خودبرده،
ودارد به آن فکر می کند . به آن و به

خودش. در خود و با خودش
محمود دولت آبادی

عکس:  محمد خضری مقدم عناصر سرویس های اطالعاتی بیگانه 
در کرمان دستگیر شدند

ایرنـا - رئیس دادگاه انقالب اسـالمی کرمان از دسـتگیری تعـدادی از عناصر سـرویس های 
اطالعاتی بیگانه در این اسـتان خبـر داد .

احمد قربانی روز دوشـنبه بـا اعالم این مطلب به رسـانه ها افـزود: تعدادی از عناصر وابسـته 
به سـرویس هـای اطالعاتـی بیگانـه در کرمـان دسـتگیر و پـس از طـی مراحـل تحقیق و 

رسـیدگی بـرای آنها، حکـم قانونی صادر شـده اسـت.
وی ادامـه داد: همچنین تعـدادی از اعضای گروهک هـای معاند نیز در کرمان دسـتگیر، در 
دادگاه انقـالب اسـالمی کرمان بـه جـرم آنها رسـیدگی و منجـر به صـدور حکم بـرای آنها 

شـده است.
قربانـی با اشـاره به ایـن مطلب کـه در ایـن دادگاه پرونـده های امنیتـی زیادی رسـیدگی و 
منتهی به صدور حکم شـده اسـت تصریح کرد: از جملـه این پرونـده ها می توان بـه پرونده 
شـرور یحیی احمدیوسفی و شـرور آریا جاویدان اشـاره کرد که نامبردگان در منطقه جنوب 

استان کرمان سـال ها شـرارت و آدمکشـی می کردند .
وی ادامـه داد:ایـن دو نفر که  بـا اقدامـات ایزایی خود عـالوه بـر از بین بـردن امنیت منطقه 
موجـب از بیـن رفتن رشـد اقتصـاد نیز شـده بودنـد در عملیـات هـای جداگانه ای توسـط 
سـربازان گمنام حضرت ولیعصـر )عـج( در اداره کل اطالعات اسـتان کرمان، دسـتگیر و به 
پرونده هـای آنها در دادگاه انقالب اسـالمی کرمان رسـیدگی و پـس از صدور حکـم اعدام و 
اجرای آن، امنیت به منطقه بازگشـت که موجب خوشـحالی مردم و رشـد مجـدد اقتصاد و 
سـرمایه گـذاری شـد.رئیس دادگاه انقالب اسـالمی کرمان با اشـاره به فعالیت چهار شـعبه 
در دادگاه انقالب اسـالمی کرمان، عنوان کرد: ورودی پرونده به این دادگاه در سـال گذشـته 
۶ هزار و 7۲۵ پرونده و ورودی پرونده در سـه ماهه اول سـال جاری یک هـزار و ۲۹۵ پرونده 
بـوده و در همین بـازده زمانی خروجی پرونده سـال قبـل ۶ هـزار و ۶4۱ فقره پرونده و سـه 

ماهه سـال جاری یـک هـزار و ۲۱0 پرونده بوده اسـت.
قربانی با اشـاره به ایـن مطلب که در سـال گذشـته در مجمـوع 77 درصد ابالغیـه های این 
دادگاه بـه صـورت الکترونیک صورت گرفته اسـت، بیان کرد: در سـه ماهه نخسـت امسـال 

۸۱ درصـد ابالغیه هـای به نحـو الکترونیک بوده اسـت. 
وی عنـوان کرد: بـا توجه به شـیوع بیمـاری کرونـا و در راسـتای جلوگیـری از سـرایت این 
بیماری به زندان و در اجرای تدابیر مسـئوالن قوه قضائیه بخصوص ریاسـت کل دادگستری 
اسـتان کرمان مقرر شـد که به هیچ عنوان متهمـان از زندان بـه مراجع قضائی اعزام نشـوند 
و جلسـات تحقیق و رسـیدگی بـه صـورت الکترونیـک و از طریـق ویدیو کنفرانـس صورت 
گیرد که در این راسـتا در سـه ماهه نخسـت امسـال 400 جلسـه دادگاه و تحقیـق از طریق 
ویدیو کنفرانس در مجتمـع قضائی شـهید باهنر کرمان برگزار شـده که ایـن موضوع عالوه 
بر جلوگیری از تسـری بیماری کرونا به زندان، موجب کاهش هزینه بسـیار زیـادی در اعزام 

و بدرقه متهمیـن از زندان تا مرجع قضائی شـده اسـت.
وی در تشـریح صالحیت های رسـیدگی دادگاه انقـالب به پرونـده ها نیز گفت: مـاده 303 
قانون آئیـن دادرسـی کیفری بـه جرائمی کـه رسـیدگی آنهـا در صالحیـت دادگاه انقالب 

اسـالمی اسـت را تصریح کرده اسـت.
وی ادامـه دادک: ایـن جرائـم عبارتنـد از جرائـم علیه امنیـت داخلـی و خارجـی، محاربه و 
افسـاد فی االرض، بغـی تبانـی و اجتماع علیـه جمهوری اسـالمی ایـران یا اقدام مسـلحانه 
یـا احـراق، تخریـب و اتالف امـوال بـه منظـور مقابله بـا نظـام، توهین به مقـام بنیـان گذار 
جمهوری اسـالمی ایـران و مقـام رهبری، تمـام جرائم مربـوط به مـواد مخدر، روانگـردان و 
پیـش سـازهای آن و قاچاق اسـلحه و مهمـات و اقالم و مـواد تحت کنتـرل و سـایر مواردی 
که بـه موجب قوانین خـاص در صالحیـت این دادگاه اسـت ماننـد دخالت در امور پزشـکی 
یا قاچاق کاالهـای ممنوعه و قاچـاق کاال به صـورت حرفه ای و یا سـازمان یافتـه و یا قاچاق 

کاالکه مسـتلزم حبس اسـت.
رئیـس دادگاه انقـالب کرمان بـا تاکید بـر اینکـه این اسـتان در امـر مبـارزه با مـواد مخدر 
در کشـور از جایـگاه بسـیار مطلوبـی برخـوردار اسـت، خاطرنشـان کـرد: بـه برکـت نظام 
جمهوری اسـالمی ایران و رهبـری بی بدیل مقـام معظم رهبـری حضرت امـام خامنه ای و 
رهنمودهای ریاسـت قوه قضائیه و رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان، همدلـی و تعامل 
بسـیار خوبی بین نیروهای عمـل کننده اعم از نیـروی انتظامـی، اداره کل اطالعات و سـپاه 
پاسـداران اسـتان کرمان با مراجع قضائی حاکم اسـت و ایـن همدلی و تعامـل موجب ایجاد 

موفقیت بسـیار زیـادی در امر مبارزه شـده اسـت.
وی گفـت: رصدهـای اطالعاتی حاکی از این اسـت کـه قاچاقچیـان مواد مخدر بـرای حمل 
محموله هـای خود از اسـتان کرمان بـه عنوان میـدان مین یاد کـرده و ترجیح مـی دهند تا 
آنجایی کـه می توانند از این مسـیر اسـتفاده نکنند و یـا بیشـترین تدابیر و امکانـات خود را 
برای حمل مـواد خود در این مسـیر به کار مـی گیرند که با ایـن حال، درصد کشـفیات مواد 

مخدر و مورد ضربـه قرار گرفتـن باندهای قاچاق مـواد مخدر در کرمان بسـیار باال اسـت.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

دهانه های آتشفشانی راین
دهانه های آتشفشانی در 30 کیلومتری جنوب 

شرقی شهر راین قرار دارند. ۱4 دهانه آتشفشانی 
در حوالی روستاهای قلعه حیدر، توتک و قلعه حسنعلی وجود دارند که 

قطر بزرگ ترین آن ها هزارودویست متر و عمق آن 300 متر است.

مرواربافی
 یکی از رشته های صنایع دستی و از انواع 

سبدبافی است که طی سالیان اخیر در 
گیالن رواج یافته است. مروار یک نوع چوب ترکه است که در 

منطقه سولقان در اطراف تهران کاشته می شود.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن از 

مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب 
نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

یک میلیون و ۵00 هزار نفر از جمعیت شاغالن کشور کم شده است.
isna.news از صفحه

زمان جدید برگزاری کنکور ارشد و دکتری اعالم شد.
kermaneno.tv از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

اولین نمایشگاه مجازی خوشنویسی برگزار می شود.ابتالی 4۵0 راننده تاکسی به کرونافروش بلیت کمتر از ظرفیت هواپیما برای مقابله با کرونا

رعایت عدالت مالیاتی از ارکان مهم وصول مالیات است
فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان:

فرمانده سـپاه ثارالله کرمـان تصریح 
مالیاتـی  لـت  عدا رعایـت  کـرد: 
از ارکان مهـم وصـول مالیـات بـه 

حسـاب مـی  آیـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره 
کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان ، 
حسـین معروفـی، فرمانـده سـپاه 
ثاراللـه کرمـان در دیدار بـا مدیرکل 
امور مالیاتی اسـتان ، ضمـن تبریک 
هفتـه فرهنـگ مالیاتـی ، جلـب 
اعتمـاد و اطمینـان مـردم توسـط 
مسـئولین نظـام مالیاتـی را بهترین 
راه نهادینـه کردن فرهنـگ پرداخت 
مالیـات در جامعه برشـمرد و گفت : 
بایـد بـا برنامه ریزی درسـت فرهنگ 
پرداخـت مالیـات را بیـن مـردم 
نهادینـه کنیـم و بـه مـردم نشـان 
دهیـم کـه بـا پرداخـت مالیـات چه 
کمـک شـایانی بـه رشـد و توسـعه 
اعـالم  بـا  می کننـد.وی  کشـور 
آمادگـی کامـل سـپاه ثاراللـه بـرای 
همـکاری بـا امـور مالیاتـی اسـتان 
در امـر فرهنـگ سـازی مالیاتـی ، 
اظهار داشـت : راهـی به جـز تقویت 
چـرا  نیسـت  مالیاتـی  فرهنـگ 
کـه بـا ایجـاد بسـترهای فرهنگـی 
مناسـب مـی تـوان انتظـار ترغیـب 

مردم به پرداخـت مالیات را داشـت.
معروفـی بـر لـزوم عـدم وابسـتگی 
اقتصاد کشـور به درآمدهـای حاصل 
از فـروش نفـت و جایگزینـی آن 
بـا درآمدهـای پایـداری همچـون 
درآمدهـای مالیاتـی تاکیـد کـرد و 
گفـت : تکیـه دولـت بـر درآمدهای 
پایـدار مالیاتـی از محورهـای مهـم 
توسـعه اقتصاد مقاومتی و دور شدن 
ز اقتصـاد تـک محصولـی بشـمار  ا
می رود.فرمانـده سـپاه ثارالله کرمان 
اخـذ مالیـات متناسـب بـا درآمـد از 
صاحبـان درآمدهـای کالن را مهـم 
برشـمرد و افـزود: نظـام مالیاتـی 
بایـد شـفاف عمـل کنـد و مـردم 
بـاور داشـته باشـند کـه عدالـت در 
دریافـت مالیـات بـه خوبـی رعایـت 

می شـود و اگـر ایـن امـر محقـق 
شـود، هیـچ مشـکلی در دریافـت 
مالیـات نخواهیـد داشـت.وی ارائـه 
گـزارش عملکـرد امـور مالیاتـی 
بـه مـردم را موجـب شـفاف سـازی 
و دارای اهمیتـی خـاص دانسـت و 
گفت: بحـث اعتماد سـازی و وصول 
معوقـات مالیاتـی یکـی از کارهایـی 
اسـت کـه امورمالیاتـی بایـد اهتمام 
ویژه ای به آن داشـته باشد.مدیرکل 
امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان نیز در 
این دیـدار خاطرنشـان کـرد: تعامل 
سـازنده مجموعـه مالیاتـی اسـتان 
بـا مـردم سـبب شـده درآمدهـای 
عمومـی دولـت در بحـث مالیـات 
بـه موقـع ، صحیـح و قانونـی وصول 
گردد که اثراتـش در رشـد و آبادانی 

اسـتان مشـهود اسـت.
سـلمانی ارتقـای فرهنـگ مالیاتـی 
را زمینـه سـاز تحقـق برنامه هـای 
اقتصـادی و مالیاتـی دولت دانسـت 
وگفـت : همـه دسـتگاه های اجرایی 
بایـد در ایـن راسـتا همـکاری الزم 
را بـا امـور مالیاتـی اسـتان داشـته 
باشـند.وی توافق و تفاهـم را بهترین 
راه وصـول مالیـات دانسـت و افـزود 
: وصـول مالیـات همـراه بـا اصـول و 
رعایت مودی مـداری، تکریـم ارباب 
رجـوع و تعامل حداکثـری با مودیان 
مالیاتـی سـرلوحه برنامـه هـای امور 

مالیاتـی اسـتان اسـت.
اسـتان  مالیاتـی  امـور  مدیـرکل 
کرمـان پرداخـت مالیـات بـرارزش 
افـزوده را در راسـتای تحقـق عدالت 
اقتصـادی و اجتماعی مهم برشـمرد 
و اظهـار داشـت : در سـال گذشـته 
بیـش از ۱۱00 میلیـارد تومـان بـه 
حسـاب شـهرداری هـا، دهیـاری ها 
و فرمانـداری هـای اسـتان از محـل 
عـوارض ارزش افـزوده واریـز شـده 
است.سـلمانی در پایان آمادگی اداره 
کل را جهـت تعامـل بـا واحدهـای 
تحـت پوشـش سـپاه ثارالله اسـتان 

اعـالم نمـود.


