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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   25 چهارشــنبه         780 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

بیش از 60 درصد استان 
در وضعیت قرمز آب قرار دارند
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غریبگی اهالی جنوب 
با بیمه تامین اجتماعی

* به گفته حسینی مدیرکل تامین اجتماعی استان، پوشش بیمه تامین  اجتماعی در جنوب از نرم استان پایین تر است
  * میزان پوشش بیمه تامین اجتماعی در جیرفت و عنبرآباد ۲۰درصد، در کهنوج، فاریاب، رودبارجنوب و قلعه گنج ۱۳درصد و در منوجان ۱۹درصد است

آغاز گشت ویژه کرونا 
در استان کرمان

شمار قربانیان کرونا در استان 
از مرز 250 نفر هم گذشت

18 مورد فوت در یک روز

۴5 میلیون دالر خسارت 
خشکیدگی خرما
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قاچاق سوخت آمار 
تصادفات استان 

را افزایش داد
۲۳۹نفر از ابتدای امسال در حوادث رانندگی 

استان کرمان جان خود را از دست داده اند

قلعه گنج صاحب 
پزشکی قانونی شد

معاون استاندار 
کرمــان گفت: 

یکــی از دالیــل افزایش آمــار تصادفات 
استان قاچاق سوخت است. سیدمصطفی 
آیت اللهی موســوی اظهار داشت: اصالح 
نقاط حادثه خیز در جاده های اســتان در 
دستور کار است. وی با بیان اینکه بعضی از 
محورهای استان با وجودی که دوبانده هم 
شده اما همچنان در صدر وقوع تصادفات 
هستند گفت: بیشترین تصادفات در فاصله 
دبیــر انجمن خرما اســتان حدود ۳۰ کیلومتری شهرها اتفاق می افتد.

کرمان:سال قبل ۴۵ میلیون 
دالر خســارت به علت خشــکیدگی به محصول 
خرمای کشــور وارد شــد. مقداد تکلوزاده گفت: 
اســتان کرمان رتبه اول تولید خرما کشور است، 
اما تولید برخی اقالم خرما در استان کرمان صرفه 

اقتصادی ندارد.

صفحه3 را 
بخوانید

صفحه3را 
بخوانید

رنا
س:ای

عک کرونا هر کرونا هر 55 ساعت در استان ساعت در استان
  22 قربانی گرفته است قربانی گرفته است

3 ۴

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمان از پلمب 
۶ هزار واحد صنفی متخلف در استان خبر داد و 

گفت: گشت ویژه کووید ۱۹ از دیروز نظارت خود را آغاز می کند.سرهنگ 
محمود پارسا ، با اشاره به اینکه چندین ماه است که استان کرمان درگیر 
شیوع ویروس کرونا است اظهار داشت: در دو ماه اول شیوع ویروس در جامعه 
تعطیلی کامل برخی واحدها و نیمه تعطیلی برخی از اصناف را داشتیم که با 

این اقدامات شیوع ویروس تا حد زیادی در جامعه کنترل شد.

بر اساس اعالم  علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته  
۷۹ بیمار کرونایی در استان در بیمارستان بستری شدند. 

همچنین آمار فوتی ها به دلیل ابتال به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته ، ۱۸ مورد فوت در 
استان ) ۹ نفر شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۶ نفر شهرستان 
های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت – ۲ مورد دانشگاه علوم پزشکی بم و ۱ 
نفر شهرستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی سیرجان ( رخ داده است.مجموع 

جان باختگان به دلیل ابتالی قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تا کنون ۲۶۵ثبت شده است.

صفحه2 را 
بخوانید صفحه1 را 

بخوانید

ضرورت ورود فعاالن 
بخش صنعت برای 
فرآوری محصوالت 
فرعی جنگلی و مرتع

بوستان »شب بو« در شهرک الغدیر به بهره برداری رسید
طی آیینی و در ادامۀ پویش »افتتاح« با شعار »هر هفته یک افتتاح«؛

30 گروه نظارتی از تاسیسات گردشگری 
استان بازدید می کنند

شمار قربانیان کرونا در استان 
از مرز 250  نفر هم گذشت
18 مورد فوت در یک روز

افزایش 3 برابری تعداد مبتالیان کرونا 
در شرق استان

معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی 
و آبخیــزداری اســتان بــر ورود فعــاالن 
عرصــه صنعــت بمنظــور فــرآوری 
ــع  ــگل و مرت ــی جن ــوالت فرع محص
و اقتصــادی نمــودن آنهــا بــرای  
جلوگیــری از خــام فروشــی تاکیــد 

کــرد .
ــانی  ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان کرمــان ، نعمــت ا... مــددی 
ــزی  ــد مرک ــا واح ــه ب زاده در مصاحب
ــت و  ــنبه بیس ــه ش ــه روز س ــر ک خب
چهــارم تیرمــاه در اداره کل انجــام 
شــد همچنیــن اعــام نمــود : ســالیانه 
ــادام  ــذر ب ــن ب ــزار ت ــک ه ــر ی ــغ ب بال
کوهــی ) الــوک ( از عرصــه هــای 
ــداران و  ــی اســتان توســط مرتع جنگل
ــنتی و دوره ای   ــورت س ــایر  و بص عش
برداشــت مــی شــود و نقــش بســزایی 
در کمــک بــه اقتصــاد خانــوار دارد  
ــودن  ــادی نم ــاماندهی و اقتص ــه س ک
محصــوالت ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر 

اســت .
مــددی زاده بــا اعــام ایــن مطلــب که 
هجــده شــرکت تعاونــی فراگیــر منابع 
طبیعــی در شــمال اســتان فعال اســت 
ــداف  ــن اه ــی از مهمتری ــزود : یک ، اف
ــزی اقتصــادی و عرضــه  ــا برنامــه ری م
محصــوالت جنگلــی بــرای مــردم 

ــت . اس
ــی  معاون  ــه امین ــن مصاحب در ادامه ای
اداره جنــگل نیــز اعــام نمــود : در 
چنــد ســال گذشــته بالــغ بر دویســت 
ــکاری در  ــار جنگل ــزار هکت ــل ه و چه
ــرح  ــده و ط ــام ش ــتان انج ــطح اس س
بهــره بــرداری از جنگلهــای اســتان در 
ســال جــاری در دســت اقــدام اســت .

طـی آیینـی بـا حضـور شـهردار 
کرمان در سـومین هفتـه از پویش 
»افتتـاح« با شـعار »هـر هفته یک 
افتتـاح«، بوسـتان »شـب بو« در 
شـهرک الغدیـر بـه بهره بـرداری 

رسـید.
به گـزارش کرمان آناین، شـهردار 
کرمان شامگاه دوشـنبه ۲۳ تیرماه 
در آیینـی که بـا حضـور جمعی از 
اعضـای شـورای اسـامی شـهر و 
مدیـران شـهرداری برگـزار شـد، 
بـا بیـان این کـه سـاخت بوسـتان 
»شـب بو« از سـال گذشـته شروع 
و در سـال جاری تکمیـل شـده 
اسـت، مسـاحت ایـن بوسـتان را 

۲۷۰۰ مترمربـع دانسـت.
سـیدمهران عالـم زاده در خصوص 
طراحی بوسـتان »شـب بو« گفت: 
ایـن بوسـتان به صـورت فضامحور 
طراحـی شـده و تمـام آیتم هـای 
الزم در آن در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت.
و  طراحـی  ز  ا همچنیـن  وی 
بـرای  مسـیرهایی  اجـرای 

تسـهیل رفت وآمـد افـراد دارای 
گفـت:  و  داد  خبـر  معلولیـت 
تمـام اختاف سـطح ها بـا رمـِپ 
اسـتاندارد، مناسب سـازی شـده 

 . سـت ا
سرپرسـت شـهرداری منطقـه دو 
نیـز در حاشـیه افتتـاح بوسـتان 
»شـب بو«، هـدف از اجـرای ایـن 
نۀ  بوسـتان را پایین بـودن سـرا
فضای سـبز در منطقه دو دانسـت 
و گفـت: تمـام اقدامـات عمرانـی، 
زیباسـازی و تجهیـز این بوسـتان 
خدمـات  حوزه هـای  توسـط 
مـور  ا و  حمل ونقـل  و  شـهری 
زیربنایـی شـهرداری منطقـه دو 

انجـام شـده اسـت.
رضا خیـاط زاده با اشـاره بـه اینکه 
یـن بوسـتان ازسـوی  طراحـی ا
مشـاور مناسب سـازی شـهر برای 
معلـوالن مـورد تأییـد قـرار گرفته 
اسـت، گفت: در طراحـی و اجرای 
بوسـتان های جدیـد در منطقـه 
دو، بـرای افـراد دارای معلولیـت، 
مسـیرهایی در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت.
بـه  بوسـتان  یـن  ا فـزود:  ا وی 
مجموعـه وسـایل بـازی، وسـایل 
تندرسـتی، آالچیـق، میـز تنیس، 
آب نمـا و محوطـه ای بـرای اجرای 
تئاتـر خیابانی مجهز شـده اسـت.
سرپرسـت شـهرداری منطقـه دو 
ادامـه داد: بـرای اجـرا و سـاخت 
این بوسـتان حدود یـک میلیارد و 
۵۰۰ میلیـون تومـان هزینه شـده 

اسـت.
بـرای  بیـان کـرد:  خیـاط زاده 
آبیـاری فضـای سـبز این بوسـتان 
نیز، سیسـتم آبیاری تحت فشـار و 

سـپتیک نصـب شـده اسـت.
پـارک  اسـت؛  ذکـر  بـه  الزم 
لغدیـر،  رغـوان« در شـهرک ا »ا
در  شـیراز«  »سـعدی  پـارک 
انتهـای بلـوار شـیراز و »پیـاده راه 
سـامت« در ابتدای بلوار هوانیروز 
نیـز ازجملـه پروژه هـای منطقـه 
دو اسـت کـه در ادامـه »پویـش 
افتتـاح« طـی هفته های آینـده به 

بهره بـرداری خواهـد رسـید.

فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
گردشگری و صنایع دستی استان 
جدیدی  دور  گفت:»در  کرمان 
از بازدید های نظارتی ۳۰گروه 
از کارشناسان این اداره کل از 
تاسیسات گردشگری سطح استان 

بازدید می کنند.«
فریدون فعالی افزود:»این گروههای 
نظارتی در نقاط مختلف این استان 
حضور پیدا کرده و از نزدیک بر 
عملکرد تاسیسات گردشگری شامل 
هتل، هتل آپارتمان، بوم گردی، 

دفاتر خدمات مسافرتی، مجتمع 
های تفریحی و پذیرایی و... نظارت 

می کنند.«
او افزود:»بازدید های مذکور در 
کیفیت  سطح  افزایش  راستای 
میزان  بردن  باال  و  خدمات 
و  گردشگران  رضایت مندی 
رعایت  روند  بررسی  همچنین 
پروتکل های بهداشتی انجام می 

شود.«
فعالی تصریح کرد:»به واحدهای 
گردشگری که موازین و اصول 

بهداشتی را رعایت نکنند اخطار 
داده می شود و درصورت عدم 
رعایت دوباره واحد مورد نظر پلمب 

خواهد شد.«
او با اشاره به اینکه این طرح در 
تاالرهای پذیرایی با همکاری و 
همچون  دستگاه هایی  مشارکت 
می شود،  اجرا  بهداشت  اداره 
طرح  کرد:»اجرای  خاطرنشان 
مذکور به منظور جلوگیری از هر 
گونه تخلف در حوزه تاسیسات و 
مراکز گردشگری این استان است.«

بر اساس اعام دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان در ۲۴ ساعت گذشته از میان 
بیماران شناسایی شده که به کرونا 
مبتا شده اند، ۷۹ نفر در سطح استان 
در بیمارستان بستری شدند.تفکیک 
حوزه دانشگاهی موارد جدید بستری 
شده:حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
: ۳۵ نفر،حوزه دانشکده علوم پزشکی 
جیرفت : ۳۰ نفر،حوزه دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان : ۱ نفر،حوزه دانشکده 
علوم پزشکی بم : ۷ نفر،حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان : ۲ نفر.تعداد موارد 
بستری قطعی مبتا به کرونا هم اکنون 

در بیمارستان های استان کرمان به ۳۱۴ 
نفر رسید. همچنین تعداد فوتی های 
قطعی ابتا به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت 
گذشته ، ۱۸ مورد فوت در استان ) ۹ نفر 
شهرستان های تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان، ۶ نفر شهرستان 
های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت – ۲ مورد دانشگاه علوم پزشکی 
بم و ۱ نفر شهرستان های تحت پوشش 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان ( رخ 
داده است.مجموع جان باختگان به دلیل 
ابتای قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تا کنون 

۲۶۵ثبت شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم از افزایش 
۳ برابری تعداد مبتایان کرونا در شرق 
استان کرمان خبر داد و گفت: امکانات و 
تخت های بیمارستانی محدود است.به 
گزارش تسنیم  عباس عباس زاده اظهار 
داشت: در شهرستان های تحت پوشش 
بیمارستان علوم پزشکی بم تا اواخر خرداد ماه 
به طور متوسط روزانه یک نفر بیمار بستری 
مبتا به ویروس کرونا داشتیم.وی با اشاره 
به آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در 
شهرستان های شرقی استان کرمان گفت: 
متاسفانه در ماه جاری شیوع کووید ۱۹ در 
این شهرستان ها افزایش چشمگیری داشته 
و در این ماه روزانه به طور متوسط سه نفر 
بستری بر اثر ابتا به ویروس کرونا داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم عنوان کرد: 
تعداد مبتایان به ویروس کرونا در شرق 
استان کرمان و در هر چهار شهرستان بم، 
ریگان، فهرج و نرماشیر حدود سه برابر 
افزایش پیدا کرده است و این نشان از آن 
دارد که روند بیماری در این شهرستان ها 
رو به افزایش است.وی با بیان اینکه از عموم 
مردم شرق استان کرمان به واسطه رعایت 
پروتکل های بهداشتی تشکر می کنم تصریح 
کرد: با این وجود متاسفانه بعضی ها هنوز 
بیماری را جدی نگرفته اند.عباس زاده با تاکید 
بر اینکه برگزار نکردن اجتماعات غیرضرور و 
عدم حضور در مراسم تحریم و عروسی امروز 
یک الزام است گفت: مقابله با ویروس کرونا 

باید به یک نهضت در جامعه تبدیل شود.

مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 99/8540 - نوبت دوم

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 15041504 امداد جنگل ومراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان. امداد جنگل ومراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان.
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آغاز گشت ویژه کرونا در استان کرمان
رئیس پلیس امنیت عمومی اســتان کرمان از پلمب ۶ هزار واحد 
صنفی متخلف در اســتان خبر داد و گفت: گشت ویژه کووید ۱۹ از 
دیروز  نظارت خود را آغاز می کند.سرهنگ محمود پارسا در گفت وگو 
با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشــاره به اینکه چندین ماه است که 
استان کرمان درگیر شــیوع ویروس کرونا است اظهار داشت: در دو 
ماه اول شیوع ویروس در جامعه تعطیلی کامل برخی واحدها و نیمه 
تعطیلی برخی از اصناف را داشتیم که با این اقدامات شیوع ویروس تا 
حد زیادی در جامعه کنترل شد. وی با اشاره به مشکالت اقتصادی که 
برای کسبه و بازاریان به وجود آمد گفت: در این راستا از سوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا تدابیری اتخاذ شــد تا بازگشایی اصناف و بازار را 
با رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشیم. رئیس پلیس امنیت 
عمومی استان کرمان با اشاره به اینکه در هفته های گذشته شاهد 
موج جدیدی از شیوع بیماری در سطح جامعه هستیم افزود: برای 
مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا در جامعه رویکردهای در روزهای 
گذشته تغییر کرده و رویکرد نظارت سالمت محور در دستور کار ناجا 
قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه پلیس عالقه ای به برخوردهای 
قهری ندارد در این راستا به دنبال اقدامات ایجابی هستیم نه سلبی 
گفت: بر اساس آخرین تدابیر ستاد استانی مقابله با کرونا گشت ویژه 
کووید ۱۹ در استان کرمان تشکیل شده است. پارسا با بیان اینکه از 
امروز تیم هایی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه قضائی و 
اداره نظارت بر اماکن عمومی در استان و شهرستان ها فعالیت خود را 
آغاز می کند افزود: این گشت ها واحدهای صنفی پر خطر را بازدید و 
اصنافی که پروتکل ها را رعایت نکنند در محل برخورد شده و پلمب 
می شوند. وی با بیان اینکه پیش از این نیز تیم های مشترکی با حضور 
نمایندگانی از اتاق اصناف، علوم پزشکی و اداره اماکن نیروی انتظامی 
داشــتیم گفت: تا کنون ۴۴ هزار بازدید از واحدهای صنفی استان 
کرمان انجام شده و ۶ هزار مورد پلمب اصنافی را داشتیم که پروتکل ها 
را رعایت نمی کردند. رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمان با اشاره 
به موج جدید از شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه و لزوم نظارت 
بیشتر بیان کرد: حساســیت ها بر رعایت پروتکل های بهداشتی در 
راستای حفظ سالمت عموم جامعه بیشتر شده است. وی با بیان اینکه 
همچنان فعالیت سالن های استخر، سونا و جکوزی ممنوع است ادامه 
داد: خط قرمز پلیس در واحدهای صنفی همچنان عرضه قلیان است 

که همچنان ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود.

و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
فاضالب)آبفــا( اســتان کرمــان آبفا

ــادل  ــت: امســال ۱۳ شــهر مع گف
۶۳درصــد جمعیــت ایــن اســتان از جملــه 
ــاد،  ــالم آب ــاد، اس ــم آب ــرود، کاظ ــان، چت کرم
ریــگان، منوجــان، رفســنجان و زرنــد در 
ــد. محمــد  وضعیــت قرمــز آبــی قــرار گرفتــه ان
طاهــری روز سه شــنبه در نشســت خبــری 
افــزود: کرمــان، رفســنجان و زرنــد طــی 
روزهــای گذشــته قطعــی آب و شــکایت مردمی 
ــان ۲۳۰ هــزار واحد  داشــتند.وی ادامه داد: کرم
مســکونی دارد و هــر کولــر ســاعتی ۲۰ لیتر آب 
مصرف می کنــد کــه اســتفاده از آن مصــرف آب 
را افزایــش داده و نیــاز بــه مدیریــت مصــرف آب 
اســت.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
ــی آب  ــکالت قطع ــه مش ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
ــتاندار  ــتور اس ــه دس ــت: ب ــار داش ــهری اظه ش
ــه صــورت  ــیار ب ــر س ــتگاه تانک ــان ۱۲ دس کرم
مرتب حاشــیه شــهر و مجتمــع هــای اپارتمانی 
ســطح شــهر را طی روزهــای گذشــته آبرســانی 
کردند.مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکه بــر اســاس تراکم 
ــام  ــم گفــت: در ای زیرســاخت را فراهــم می کنی
تابســتان تمامــی منابع آبرســانی به صــورت ۲۴ 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد.وی ب ــت می کنن ــاعت فعالی س
مشــکالت افزایــش جمعیت، حاشــیه نشــینی و 
انشــعابات غیرمجــاز تصریح کرد: همچنین ســه 
تــا پنــج درصــد افزایــش مصــرف آب در کرمــان 
ناشــی از کرونا بــوده اســت.طاهری افــزود: پروژه 
شــهیدان امیرتیمــوری بــرای تامیــن آب کرمان 
از شهرســتان رابــر بیــش از پنج ســال آغاز شــده 
و معطل مانــده اســت.طاهری گفــت: تمامی آب 
کرمان بــه عنــوان یکــی از اســتان هــای محدود 
کشــور از چــاه تامیــن می شــود و بــه جــز 
شهرســتان های بافــت و ســیرجان از ســد ، 
دیگــر شهرســتان ها از چــاه تامیــن مــی شــود.
ــان ۱۹  ــت آب در کرم ــان داشــت: هدررف وی بی
ــه ۱۵  ــن زمین ــی در ای ــن جهان درصــد و میانگی
ــی و  ــت فیزیک ــوع هدررف ــت و ۲ ن ــد اس درص
غیرفیزیکــی وجــود دارد و بیــش از یکصــد هزار 
نفــر حاشیه نشــین در کرمــان آب مصــرف 
می کنند.طاهــری تصریــح کــرد: ۲ قطعــه زمین 

در کنــار کارخانــه خانه ســازی و هنرســتان 
رضــوان کرمــان پیشــنهاد بــرای احــداث واحــد 
ــا  ــرح ب ــن ط ــن آب ای ــد و تامی ــکونی دادن مس
ــن آب  ــدوده تامی ــی دور از مح ــه اراض ــه ب توج
فعال قابــل آبرســانی نیســت.مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان کرمــان افــزود: نــرخ بهره 
منــدی فاضــالب در کرمــان ۱۱ درصــد و 
متوســط کشــور ۴۵ درصد اســت و ظــرف چهار 
ســال آینــده بهره منــدی فاضــالب باوجــود 
پــروژه هــای در حــال اجــرا بــه ۵۵ درصــد 
می رســد.طاهری بیــان داشــت: طــرح فاضــالب 
کرمان بــا اعتبــار یکهــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومان 
۳۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و طــرح 
هــای ســیرجان ۶۶ درصــد، زرنــد پنــج درصــد، 
ماهــان، بردســیر، اســکر رابــر و ســیرچ کرمان و 
کهنــوج در حــال انجــام اســت.وی عنــوان کــرد: 
ایــن طــرح هــا عــالوه بــر افزایــش ســطح 
بهداشــت عمومــی و اســتفاده از پســاب، صنعت 
ــازار  ــرد و ب ــد ک ــاری خواه ــان را ی ــتان کرم اس
ــد.وی  ــاد می کن ــهرها ایج ــیه ش کاری در حاش
تاکیــد کــرد: مــردم بــا پرداخــت هزینــه مصرف 
ــود  ــانی خ ــای آبرس ــن اداره را در طرح ه آب ای
یــاری کنند.مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه وضعیــت آب 
روســتای جبالبــارز شهرســتان جیرفــت افــزود: 
ــرو  ــر نی ــار توســط وزی ــک ب ــارز ی ــروژه جبالب پ

ــاح  ــاده افتت ــروژه آم ــده و از آن روز پ ــاح ش افتت
ــروژه ســنگین و بهــره  ــروژه یــک پ ــا پ اســت ام
بــرداری از آن هزینــه هــای ســنگینی را به دوش 
دولــت می انــدازد و ۲.۵ تــا ۳ برابــر نیــاز آبــی هر 
مشــترک از قنــات جبالبارز وارد شــهر می شــود 
ــد. ــردو آب می دهن ــان گ ــا آن درخت ــردم ب و م

طاهــری ادامــه داد: در ســال جاری بــا توجــه بــه 

ــر  بارندگــی هــا قنــات جبالبــارز آب آن ۲.۵ براب
شــده بنابرایــن پــروژه را بــرای زمانــی کــه نیــاز 

است به بهره برداری می رسانیم.
آب شرب کرمان سالم و بهداشتی است

ــگاران  ــی از خبرن ــوال یک ــه س ــخ ب وی در پاس
مبنــی بــر کیفیــت و آلودگــی آب شــهر 
ــبکه  ــول ش ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
ــت  ــر اس ــزار و ۹۸۰ کیلومت ــان یکه ــهر کرم ش
تصریــح کــرد: ۷۰ هــزار مترمکعــب آب 

ــود دارد  ــان وج ــهر کرم ــزن ش ــره در مخ ذخی
و بعــد از گندزدایــی وارد شــبکه هــای شــهری 
ــا  ــان ب ــهر کرم ــامیدنی ش ــود و آب آش می ش
توجــه بــه آزمایشــات و نظــارت دانشــگاه علوم 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت.طاهری ب ــالم اس ــکی س پزش
اینکــه فاضــالب کار ســختی اســت و مــردم تــا 
پایــان اجــرای ایــن طــرح ســعه صــدر داشــته 

باشــند تصریــح کــرد : ســاالنه هفــت میلیــارد 
ــروژه فاضــالب  ــرای پ ــی ب ــار دولت ــان اعتب توم
ــه طــی  ــان تخصیــص داده شــده ک شــهر کرم
یکســال گذشــته ۳۰۰میلیــارد تومــان در ایــن 
زمینــه هزینــه شــده اســت.وی بیــان داشــت: 
ــان  ــهر کرم ــی ش ــبکه آب ــره آب از ش ــک قط ی
ــتفاده  ــاغ اس ــت ب ــرای هف ــار ب ــان و جوپ و ماه
نمی شــود.مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب 
ــر  ــرای ه ــه ب ــاره اینک ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
ــتحصال  ــرم و اس ــخصی ن ــر ش ــناس و ه کارش
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــخص اس ــا مش آب از چاه ه
ــود  ــکونی وج ــد مس ــزار واح ــان ۲۳۰ه کرم
ــن مصــرف آب  ــه صــورت آنالی ــا ب دارد و چاه ه
ــود.وی  ــت می ش ــا ثب ــق کنتوره ــردم از طری م
ــر در  ــزار لیت ــه ســه ه ــان ب ــان داشــت: کرم بی
ثانیــه بــه آب نیــاز دارد و ایــن در حالــی اســت 
کــه پنــج حلقــه چــاه اضافــه شــده و ۱۰ درصد 
ــا  ــت.طاهری ب ــرده اس ــدا ک ــش پی ــی کاه دب
بیان اینکــه ســاالنه در کرمــان ۶ هزار انشــعاب 
بــه فــروش می رســد و افزایــش رشــد جمعیــت 
ــرانه آب  ــرد: س ــح ک ــد تصری ــاز دارن ــه آب نی ب
ــزان  ــی و می ــل بررس ــت قاب ــاس جمعی براس
تولیــد آب قابــل انــدازه گیــری اســت و نیــاز به 

ــت. ــتان نیس ــی در اس فرافکن
وی خاطرنشــان کــرد: بزرگتریــن مرکــز 
اســتانی هســتیم کــه ۱۰۰درصــد بــه چاه هــای 
ــز  ــی مراک ــتیم و تمام ــل هس ــی وص زیرزمین
ــد. ــتفاده می کنن ــدها اس ــا از آب س ــتان ه اس

مدیـرکل تعـاون اسـتان کرمان با 
بیـان اینکـه ۵۳درصـد تجمعات تعاون

اسـتان مربوط بـه کارگران اسـت 
گفـت: هزینـه زندگـی بـاال رفتـه و دسـتمزد 
کارگـران افزایـش نداشـته اسـت.به گـزارش 
خبرگزاری تسنیم از کرمان، شورای پیشگیری 
از وقوع جرم دادگسـتری اسـتان کرمـان دیروز 
با حضور یـداهلل موحـد رئیس کل دادگسـتری 
اسـتان کرمـان، سـیدمصطفی آیت اللهـی 
موسوی معاون امورعمرانی اسـتانداری کرمان، 
دادخدا دادسـتان عمومی و انقالب مرکز استان 
کرمان و نمایندگان دسـتگاه های عضو شورا در 
محل دادگسـتری اسـتان کرمـان برگزار شـد. 
رضـا اسـماعیلی مدیـرکل تعـاون، کار و دفـاه 
اجتماعی اسـتان کرمـان در این جلسـه با بیان 
اینکـه نارضایتی هـای کارگـری را باید از سـایر 
تجمعـات جـدا کـرد اظهـار داشـت: ۵۳ درصد 

نارضایتی هـا و تجمعات اسـتان کرمـان مربوط 
بـه کارگران اسـت.وی بـا بیـان اینکـه ۵۳ هزار 
واحد کارگاهـی در اسـتان کرمـان داریم گفت: 
از نیمـه دوم سـال نگرانی هایـی داریم چـرا که 
هزینه هـای زندگـی بـه شـدت بـاال رفتـه امـا 
دسـتمزد کارگـران افزایش پیـدا نکرده اسـت.
یـداهلل موحـد رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 
کرمـان نیـز در ایـن جلسـه بـا بیـان اینکـه 
کارگـران معـادن ذغـال سـنگ انسـان های 
مظلومی هسـتند که در سـخت ترین شرایط در 
معـادن کار می کننـد اظهار داشـت: متاسـفانه 
هنوز معـادن به شـکل کامال ابتدایی اسـتخراج 
را انجـام می دهنـد و در ایـن نـوع اسـتخراج 
کارگران بیشـترین ضربه و آسـیب را می بینند.
وی با بیان اینکه فلسـفه تشـکیل اداره کار دفاع 
از حقوق کارگری اسـت و این اداره موظف است 
پرچمـدار پیگیـری مطالبـات کارگـران در هر 

شـغلی باشـد افـزود: اداره کار بایـد نسـبت به 
تعییـن تکلیـف مصوبـات رفـع مشـکالت 
کارگـران معـادن ذغـال سـنگ کرمـان اقدام 
کرده و پیگیـری الزم تـا رفع مشـکالت آنها را 
انجـام بدهد.رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 
کرمـان ادامـه داد: در بازدیـدی که انجام شـد 
هیـچ امکانـات رفاهـی بـرای کارگـران ذغـال 
سـنگ در اسـتان کرمان وجـود نـدارد و حتی 
ایـاب و ذهـاب آنهـا بـا خودروهـای فرسـوده 
انجـام می شـود.وی بـا بیـان اینکـه افزایـش 
امکانـات رفاهی کارگران باعـث انگیزه کار و در 
نهایـت افزایـش تولیـد و باالرفتـن بهـره وری 
می شـود افـزود: در شـرایط شـیوع ویـروس 
رعایـت  بـا  بایـد  کارگـران  کار  کرونـا 
پروتکل های بهداشـتی انجـام شـود و مدیران 
شـرکت ذغـال سـنگ بایـد در ایـن زمینـه 
پاسخگو باشـند.موحد با اشـاره به اینکه استان 

کرمان معموال در نارضایتـی کارگری رتبه اول 
را دارد عنـوان کـرد: بخـش زیـادی از ایـن 
نارضایتی هـا ناشـی از عـدم توجـه کارفرمایان 
و  کارگـران  بـرای  رفاهـی  امکانـات  بـه 
حقوق هـای معوقـه آنهـا است.سـرهنگ ناصر 
فرشـید جانشـین انتظامی اسـتان کرمـان در 
این جلسـه با بیـان اینکـه اخیـرا فراخوان های 
اعتراضـات  و  تجمعـات  بـرای  متعـددی 
غیرقانونـی در اسـتان کرمـان داریـم اظهـار 
داشـت: گزارشـاتی بـر تجمعـات غیرقانونـی 
کارگران معادن در اسـتان کرمـان وجود دارد.
جانشـین انتظامی اسـتان کرمـان بـا تاکید بر 
اینکـه نبایـد اجـازه بدهیـم تجمعـی شـکل 
بگیـرد و بعـدا بـه فکـر حـل مشـکالت آنهـا 
مصوبـات  اجـرای  عـدم  گفـت:  باشـیم 
بی اعتمـادی ایجـاد می کند و مشـکالت بعدی 

را به دنبال دارد

بیش از 60 درصد استان در وضعیت قرمز آب قرار دارند

بیش از نیمی از تجمعات اعتراضی استان مربوط به کارگران است

گزارش
ایرنا

کرمان برای معلوالن 
مناسب سازی می شود

ایرنا - شــهردار کرمان با اشــاره به ادامه پویش افتتاح با شعار هر 
هفته یک افتتاح و بهره برداری از بوستان شب بو در شهرک الغدیر 
کرمان گفت: این شــهر با افتتاح طرح های مختلف برای معلوالن 
مناسب سازی می شود.ســیدمهران عالم زاده شامگاه دوشنبه در 
آیینی که با حضور جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران 
شهرداری برگزار شد، با بیان این که ساخت بوستان شب بو از سال 
گذشته شروع و در سال جاری تکمیل شــده است، مساحت این 
بوستان را ۲۷۰۰ مترمربع دانست.وی همچنین از طراحی و اجرای 
مسیرهایی برای تسهیل رفت وآمد افراد دارای معلولیت خبر داد و 
تصریح کرد: تمام اختالف سطح ها با رمِپ استاندارد، مناسب سازی 
شده است. شــهردار کرمان در خصوص طراحی بوستان شب بو 
گفت: این بوستان به صورت فضامحور طراحی شده و تمام آیتم های 
الزم در آن در نظر گرفته شده است.سرپرست شهرداری منطقه 
۲ کرمان نیز در حاشیه افتتاح بوستان شب بو، هدف از اجرای این 
بوستان را پایین بودن سرانۀ فضای ســبز در منطقه دو دانست و 
گفت: تمام اقدامات عمرانی، زیباسازی و تجهیز این بوستان توسط 
حوزه های خدمات شهری و حمل ونقل و امور زیربنایی شهرداری 
منطقه دو انجام شده است.رضا خیاط زاده با اشاره به اینکه طراحی 
این بوستان ازسوی مشاور مناسب سازی شهر برای معلوالن مورد 
تأیید قرار گرفته اســت، گفت: در طراحی و اجرای بوستان های 
جدید در منطقه ۲، برای افراد دارای معلولیت، مسیرهایی در نظر 
گرفته شده است.وی افزود: این بوستان به مجموعه وسایل بازی، 
وسایل تندرستی، آالچیق، میز تنیس، آب نما و محوطه ای برای 
اجرای تئاتر خیابانی مجهز شده است.طی آیینی با حضور شهردار 
کرمان در سومین هفته از پویش افتتاح با شعار هر هفته یک افتتاح، 

بوستان شب بو در شهرک الغدیر به بهره برداری رسید.

احمد اسکندری نسب مدیر کل آموزش وپرورش استان کرمان، با 
بیان اینکه مسابقات آزاد ریاضی نخبگان به صورت رایانشی برگزار 
شده اند گفت: در آزمون رایانشی، هر دانش آموز با یک کد جهانی 
مخصوص به خود وارد سیستم آزمون جهانی برخط می شود و برای 
هر دانش آموز هم یک ناظر تعریف شده است.او افزود: در این مسابقات 
مهیار رضایی زاده دانش آموز پایه سوم دبستان، حائز رتبه چهارم از 
بین دوهزارو ۹۲۰شرکت کننده و ۱۲۷ دانش آموز ایرانی شده است.

او عنوان کرد: ستایش سالجقه دانش آموز پایه چهارم رتبه هفتم را 
از بین دو هزارو ۶۲۵ شرکت کننده و ۱۵۳ دانش آموز ایرانی، کسب 

کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: همچنین کیانا کیخا 
دانش آموز پایه ششم رتبه یازدهم از بین دو هزارو ۳۲۰ شرکت کننده 
و ۱۴۶ دانش آموز ایرانی، ساینا آقاسی دانش آموز پایه دوم دبستان 
رتبه پنجم از میان هزارو ۸۳۰ شرکت کننده و ۱۶۷ دانش آموز ایرانی 

ازآن خود کرده اند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمان گفت: مبارزه با ملخ های صحرایی در سطح 
۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شمال این استان 
پایان یافت.ناصر طاهری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: یک میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی سازمان 
حفظ نباتات در راستای مبارزه با ملخ های صحرایی در شمال 
استان کرمان هزینه شده است.وی با بیان اینکه مبارزه با ملخ 
های صحرایی در سطح ۱۵ هزار هکتار از اراضی شمال استان 
کرمان پیش بینی شده بود تصریح کرد: ۸۳۰ هزار هکتار نیز 
توسط دیده بانان ردیابی شد. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمان گفت: شهرستان های ریگان، ارزوئیه، 
فهرج، بم و منطقه کبوترخان رفسنجان امسال درگیر ملخ های 
صحرایی شدند که مبارزه با این آفت روز گذشته در کبوترخان 
به عنوان آخرین منطقه به پایان رسید. وی ادامه داد: ملخ ها از 
طریق هرمزگان به کبوترخان وارد شدند و با کمک مسئوالن و 
کشاورزان این منطقه حدود ۲۵ روز با این آفت مبارزه شد که جا 
دارد از همکاری مسئوالن این منطقه به دلیل همکاری و همیاری 
در سرکوب کردن آفت با جهاد کشاورزی تقدیر شود. طاهری 
تاکید کرد: اکنون هیچ منطقه ای از استان کرمان درگیر آفت 
ملخ صحرایی نیست و حضور ملخ ها در شهرستان و مناطق این 
استان به دلیل مبارزه به موقع خسارتی در پی نداشته است.وی 
افزود: احتمال می رود استان های کشور از آبان یا آذر ماه درگیر 
ملخ های صحرایی شوند که امکان سرایت این آفت به استان 
کرمان نیز وجود دارد.آفت ملخ صحرایی ۲۰ درصد از خشکی 
های دنیا را در سیطره خود دارد و می تواند بیش از ۲۰۰ کیلومتر 
در روز پرواز کند که در هفته به بیش از یک هزار کیلومتر می رسد 
و البته رکورد پنج هزار کیلومتر را نیز دارد.این ملخ روزانه معادل 
وزن خود، خوراک دارد و هر یک هزار و ۱۰۰ ملخ در یک روز می 
تواند معادل یک انسان یعنی حدود ۲ کیلوگرم از محصوالت 
غذایی استفاده کند که در شرایط طغیانی تنه درختان از هجوم 
آنها مصون نیستند.زاد و ولد این آفت نیز به گونه ای است که در 
طول سه تا پنج ماهه، ۳۰۰ تخم به فاصله یک هفته و در هر دوره 

۹۰ تا ۱۲۰ عدد تخم در عمق ۱۰ سانتیمتری خاک می گذارد.

رئیـس پلیس امنیـت عمومی اسـتان کرمـان از 
آغاز گشـت ویژه کووید ۱۹ در اسـتان خبـر داد و 
با بیان این که فعالیت سـالن های اسـتخر، سـونا 
و جکوزی همچنان ممنوع اسـت، گفـت: خط قرمـز پلیس در 
واحدهای صنفـی عرضـه ی قلیان اسـت که همچنـان ممنوع 
اسـت و با متخلفان برخورد می شـود.به گزارش تسنیم کرمان، 
سـرهنگ محمود پارسـا با اشـاره به این کـه چندین ماه اسـت 
که اسـتان کرمـان درگیر شـیوع ویـروس کرونـا اسـت، اظهار 
کـرد: در دو مـاه اول شـیوع ویـروس در جامعه تعطیلـی کامل 
برخی واحدها و نیمـه تعطیلی برخـی از اصناف را داشـتیم که 
با این اقدامات، شـیوع ویروس تـا حد زیـادی در جامعه کنترل 
شـد.وی بـا اشـاره بـه مشـکالت اقتصـادی که بـرای کسـبه و 
بازاریان به وجـود آمد گفت: در این راسـتا از سـوی سـتاد ملی 
مقابله بـا کرونا تدابیری اتخاذ شـد تا بازگشـایی اصنـاف و بازار 
را با رعایت پروتکل های بهداشـتی داشـته باشیم.رئیس پلیس 
امنیت عمومی اسـتان کرمان با اشـاره به این کـه در هفته های 
گذشته شـاهد موج جدیدی از شـیوع بیماری در سطح جامعه 
هسـتیم افزود: بـرای مقابله با شـیوع بیشـتر ویـروس کرونا در 
جامعه، رویکردهایی در روزهای گذشـته تغییر کـرده و رویکرد 
نظارت سـالمت محور در دسـتور کار ناجا قرار گرفته اسـت.وی 
با تاکید بر این که پلیس عالقـه ای به برخوردهـای قهری ندارد 
و در ایـن راسـتا بـه دنبال اقدامـات ایجابی هسـتیم نه سـلبی، 
بیان کـرد: بـر اسـاس آخریـن تدابیـر سـتاد اسـتانی مقابله با 
کرونـا گشـت ویـژه ی کوویـد ۱۹ در اسـتان کرمـان تشـکیل 
شـده است.پارسـا با بیان این که از امـروز تیم هایی بـا محوریت 
دانشگاه علوم پزشـکی، دسـتگاه قضائی و اداره نظارت بر اماکن 
عمومی در استان و شهرسـتان ها فعالیت خود را آغاز می کنند، 
افـزود: این گشـت ها واحدهای صنفی پـر خطـر را بازدید کرده 
و بـا اصنافی کـه پروتکل هـا را رعایـت نکنند در محـل برخورد 
شـده و پلمب می شـوند. وی با بیـان این که همچنـان فعالیت 
سـالن های اسـتخر، سـونا و جکـوزی ممنوع اسـت ادامـه داد: 
»خط قرمـز پلیـس در واحدهـای صنفـی همچنـان عرضه ی 
قلیان اسـت که همچنان ممنـوع اسـت و با متخلفـان برخورد 

می شـود«.

دادستان عمومی و انقالب شهرســتان جیرفت از بازداشت دو نفر در 
این شهرستان به دلیل عدم رعایت مصوبات ستاد ملی کرونا خبر داد 
و گفت:این افراد به صورت غیرقانونی اقدام به برگزاری مراسم جشن 
نموده بودند.۲ نفر از برگزار کنندگان مراسم های جشن در جیرفت 
بازداشت شدند.حسین سالمی گفت: با عنایت به مصوبه ستاد ملی 

مقابله با کرونا مبنی بر ممنوع بودن مراسمات جشن، عزا و تجمعات، شامگاه گذشته ۲ نفر از افرادی 
که اقدام به برگزاری مراسم جشن آن هم از نوع غیر ضرور )برگزاری جشن تولد( گرفته بودند با حکم 
دادستانی بازداشت شدند.وی افزود: پس از کسب گزارش های مردمی مبنی بر برگزاری دو مورد جشن 
تولد در دونقطه از شهر جیرفت، بالفاصله ماموران انتظامی به محل های مذکور مراجعه و با توجه به 
ازدحام جمعیتی که در کوچه و منزل شخصی این اشخاص وجود داشت، با حکم دادستانی برگزار 

کنندگان اصلی این مراسم ها بازداشت شدند.

2 نفر از برگزارکنندگان مراسم  جشن 
در جیرفت بازداشت شدند

مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان از توزیع پنج هزار و ۵۰۵ تُن 
آرد بین روستاییان هفت شهرستان این منطقه خبر داد.احمد 
مشایخی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: با حمایت های دولت این میزان آرد با قیمت مصوب بین 
روستاییان توزیع شد.وی تصریح کرد: سه هزار تُن آرد خبازی 

و بیش از ۲ هزار تُن آرد خانه پَز روستایی در هفت شهرستان جنوب استان کرمان توزیع 
شد.مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان ادامه داد: در اجرای این طرح، شرکت های تعاون 
روستایی وظیفه توزیع آرد را بر عهده داشتند.وی خدمات رسانی به کشاورزان و روستاییان را 
از مهم ترین فعالیت های شبکه تعاونی روستایی جنوب کرمان عنوان کرد.مشایخی کاهش 
رفت و آمد روستاییان به شهر برای تهیه آرد، صرفه جویی در وقت و هزینه، ارائه خدمات 

بهتر و حمایت از روستاییان و کشاورزان را از اهداف توزیع آرد بین روستاییان عنوان کرد.

بیش از پنج هزار تُن آرد 
در جنوب کرمان توزیع شد

فراخوان دومین دوره جشنواره ملی تئاتر سردارآسمانی، به 
پاسداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی منتشر شد.به 
گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان و بنا به اعالم روابط عمومی انجمن تئاتر انقالب 
و دفاع مقدس، دومین دوره جشنواره ملی تئاتر سردار 

آسمانی در سه بخش صحنه ای، خیابانی و نمایشنامه نویسی به همت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان کرمان و انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس، از یکم تا ششم دی ماه 
امسال و به میزبانی استان کرمان برگزار خواهد شد.پارسال و پس از شهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی، نخستین دوره این جشنواره به همت انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس 
و با همکاری اداره کل هنر های نمایشی برگزار و با استقبال گسترده اهالی فرهنگ و هنر 

مواجه شد.

فراخوان دومین جشنواره ملی تئاتر
 سردار آسمانی

مبارزه با ملخ های صحرایی در ۶500 
هکتار اراضی کرمان پایان یافت

عرضۀ قلیان در استان 
همچنان ممنوع است

جهاد 
کشاورزی

خبر

درخشش دانش آموزان کرمانی 
در مسابقات آزاد ریاضی

خبرخبرخبر

رییـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی 
اسـتان کرمـان گفت:جریمـه ۲ میلیون 
ریالـی در انتظـار رانندگانـی اسـت کـه 
ز چـراغ نارنجـی عبـور مـی کننـد. ا

سـرهنگ یوسـف نجفـی در خصـوص 
علـت قطـع ثانیـه شـمار هـای چـراغ 
های سـه گانـه تقاطـع های اصلی شـهر 
کرمـان گفـت: بـا وقـوع چندیـن فقـره 
تصـادف در تقاطـع هـا مشـخص شـد 
یکـی از علـل وقـوع تصادفـات توجـه 
بیـش از حـد راننـدگان بـه ثانیـه هـای 
مانـده در چـراغ سـبز و اضافـه کـردن 
ذهنـی مـدت چـراغ نارنجی بـرای عبور 
از تقاطـع و در نتیجـه فشـار بیشـتر بـه 
پـدال گاز اسـت.وی افـزود: بـا توجه به 
اینکـه عبـور از چـراغ نارنجی بـه منزله 
عبـور از چـراغ قرمـز اسـت برابـر کـد 
تخلفـات راهنمایـی و رانندگـی مبلغ ۲ 
میلیـون ریال جریمـه و بـرای رانندگان 
خودروهـای شـخصی ۵ نمـره و بـرای 
راننـدگان وسـائط نقلیـه عمومـی ۱۰ 
نمـره در سـوابق گواهینامـه رانندگـی 
افـراد خاطـی درج خواهـد شـد.نجفی 
بـر خـالف  احتیـاط  گفـت: رعایـت 
ادعـای برخـی از افـراد ترس محسـوب 
نمـی شـود بلکـه بـه ایـن معناسـت که 
راننـده به رغـم داشـتن حـق قانونی در 
برخی مـوارد توجه بیشـتری بـه جوانب 
داشـته و با این احتمال که وقـوع برخی 
تخلفات ممکن اسـت از سـوی رانندگان 
دیگـر، عابـران پیـاده یـا مسـائل دیگـر 
اتفـاق افتد،مـی طلبـد کـه بیشـتر در 
رانندگـی دقـت شـود.وی بـا اشـاره بـه 
سـرعت خودروها در کوچه ها و میادین 
گفـت: در داخل کوچـه هـا و میادین به 
دلیل حجـم بـاالی تـردد عابـران پیاده 
حداکثـر سـرعت از نظـر کارشناسـان 
۳۰ کیلومتر تعیین شـده از ایـن رو یک 
راننـده خـوب بـرای جلوگیـری از هـر 
گونـه خطـر از افزایـش سـرعت در ایـن 

معابـر بایسـتی پرهیـز کنـد.

در  راستای مصوبات سفر  
رییس قوه قضاییه به کرمان

قلعه گنج   صاحب 
پزشکی قانونی شد

باحضـور رییس دادگسـتری، فرماندار 
و معـاون سـازمان پزشـکی قانونـی 
اسـتان کرمـان  سـاختمان پزشـکی 
قانونـی  در شهرسـتان قلعـه گنـج 
افتتـاح و فعالیـت خـود را آغـاز کـرد.

غالمرضـا مـارزی رئیس دادگسـتری 
شهرسـتان قلعـه گنـج گفـت: بـه 
منظـور رعایت عدالـت در دسترسـی 
مـردم بـه خدمـات پزشـکی قانونـی 
و بـا پیگیـری هـای آقـای دکتـر 
موحد،رییس کل دادگسـتری اسـتان 
کرمـان و در راسـتای مصوبـات سـفر 
رییس قـوه قضاییه بـه کرمان  شـاهد 
افتتـاح پزشـکی قانونـی در دورتریـن 

نقطـه اسـتان کرمـان هسـتیم
وی گفت:بـا توجه بـه کمبود پزشـک 
، ایـن واحد تـا اطـالع ثانوی سـه روز 
در هفتـه )یکشـنبه _ سـه شـنبه _ 
چهارشـنبه ( فعـال خواهـد بـود و در 
آینـده ای نزدیـک یکـی از پزشـکان 
بومی شهرسـتان در این اداره مشغول 
و تمامـی ایـام هفتـه بـه شـهروندان  

ارائـه خدمـات خواهـد نمود
ایـن مقـام قضایـی عنـوان کرد:قبـل 
از راه انـدازی اداره پزشـکی قانونـی 
شـهروندان قلعـه گنجـی می بایسـت 
بـرای اخـذ هرگونـه گواهـی پزشـکی  
ازجملـه گواهـی فـوت؛  بـه مراکـز 
پزشـکی قانونـی شهرسـتان هـای 
همجـوار مراجعـه کنند که ایـن اقدام 
،سـرگردانی، اتـالف وقـت و هزینـه 
هـای رفـت و آمـد  را بـه مـردم ایـن 
شهرسـتان تحمیـل مـی کـرد وبـه 
تبـع آن موجـب اطالـه دادرسـی مـی 

گردیـد.

ــن اجتماعــی اســتان:  ــرکل تامی مدی
نــرم پوشــش بیمــه در جنــوب گزارش

ــوری  ــتانی و کش ــرم اس ــتان از ن اس
کم تــر اســت. مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان 
کرمــان در حیــن بازدیــدی کــه از دفتــر روزنامــه 
کاغــذ وطــن داشــت در مــورد نــرم پوشــش بیمــه 
تامیــن اجتماعــی در اســتان گفــت: نــرم  پوشــش 
ــد و  ــتان ۴۷ درص ــی در اس ــن اجتماع ــه تامی بیم
ــه در کشــور ۵۲ درصــد اســت.  ــرم پوشــش بیم ن
حســینی یــادآوری کــرد: کــه ضریــب نفــوذ بیمــه 
ــرم  ــر از ن تامین اجتماعــی در جنــوب اســتان کمت
اســتانی اســت و ایــن ضریــب نفــوذ در جنــوب نرم 
بیمــه تامیــن اجتماعــی در اســتان را هــم پاییــن 
آورده اســت. در حالــی کــه  ضریــب نفــوذ بیمه در 
مرکــز اســتان بــاالی ۶۰ درصــد اســت،  در 
ســیرجان ۶۵ درصــد افــراد تحــت پوشــش تامین 
اجتماعــی هســتند و در زرنــد ۶۰ جامعــه پوشــش 
ــد. وی  تاکیــد کــرد: البتــه هــر جــا  بیمــه ای دارن
ــی  ــتغال زای ــذاری و اش ــرمایه گ ــدن و س ــه مع ک
انجــام شــده  باشــد، وضعیــت بیمــه تامیــن 
اجتماعــی بهتــر اســت.  بــه گفتــه مدیــرکل تامین 
اجتماعــی اســتان، میــزان پوشــش بیمــه تامیــن 
ــد، در  ــاد ۲۰درص ــت و عنبرآب ــی در جیرف اجتماع
ــج  ــوب و قلعه گن ــار جن ــاب، رودب ــوج ، فاری کهن
۱۳درصــد و در منوجــان ۱۹درصد است.حســینی 
ادامــه داد: دلیــل ایــن پوشــش کــم مــی توانــد بــه 
کمبــود  و  پاییــن  اشــتغال زایی  دلیــل 
اشــتغال های مــدون باشــد و از طرفــی ایــن 
امــکان هــم وجــود دارد کــه مــردم جنوب بیشــتر 

تحت پوشش صندوق بیمه عشایر باشند.  
52 هزار کارفرما در استان با پوشش بیمه 

تامین اجتماعی 
 بــه گفتــه حســینی، ۵۲ هــزار کارفرمــا در 

اســتان از پوشــش هــای بیمــه تامیــن اجتماعــی 
اســتفاده مــی کننــد. وی  یــادآوری کــرد: در 
ســال گذشــته در اســتان حــدود ۴ درصــد 
افزایــش تعــداد بیمــه شــدگان را داشــتیم و 
۴۰۰ هــزار بیمــه شــده اســتان کرمــان بــه  ۴۴۸ 
هــزار بیمــه شــده  افزایــش پیــدا کــرد کــه ۳۴۱ 
هــزار نفــر از ایــن تعــداد در ۵۲ هــزار کارگاه 
ــا  ــش فرم ــه خوی ــی بیم ــتند  و مابق ــال هس فع
هســتند. ایــن درصــد بــا  توجــه بــه کســر ریــزش 
ــرم  ــش از ن ــن درصــد افزای ــه ای ــا  اســت و البت ه

ــت. ــتر اس ــوری بیش کش
 کشاورزان مشمول معافیت های بیمه ای 

می شوند
حســینی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه 
ــوب  ــی در جن ــاغل اصل ــی از مش ــاورزی یک کش
ــی  ــم م ــاورزان ه ــرد:  کش ــادآوری ک ــت، ی اس
تواننــد از خدمــات تامیــن اجتماعــی بهــره ببرنــد 
ــب  ــد ضری ــد در درص ــی توان ــوع م ــن موض و ای
ــر مســتقیم بگــذارد.  نفــوذ بیمــه در جنــوب تاثی
وی ادامــه داد: کشــاورزان مشــمول قانــون ۵ 
مشــترک هســتند و مــی تواننــد بــا ارائه مــدارک 
ــن،  ــت زمی ــند مالکی ــل س ــا  مث ــناخت کارفرم ش
ــوق  ــه حق ــد رابط ــکونت و تایی ــل س آدرس مح
بگیــری بیــن کشــاورز و کارفرمــا از پوشــش بیمه 
ای برخــوردار شــوند. وی یادآور شــد: کشــاورزی 
ــا اســت، یعنــی  مشــمول معافیــت ســهم کارفرم
ــی  ــوان بده ــه عن ــا ب ــهم کارفرم ــد س ۲۰ درص
دولــت حســاب می شــود و مشــمول معافیــت 
ــه  ــورت ک ــت. در ص ــر اس ــر کارگ ــقف ۵ نف ــا س ت
کارگــران ایــن کشــاورز دســتمزد بگیرنــد و 
بــازرس تامیــن اجتماعــی ایــن موضــوع را تاییــد 
کنــد مــی تواننــد آنهــا را حتــی اگــر اعضــا 

ــد. ــه کنن ــم بیم ــند ه ــواده باش خان
فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ بیمه

 حســینی تاکیــد کــرد: فرهنگ ســازی در 
افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه بســیار موثــر 

اســت.  در بحــث فرهنــگ ســازی  بــرای پوشــش 
ــت مناســبی  ــوب فعالی ــی  در جن ــن اجتماع تامی
ــاری در  ــدد اقم ــعب متع ــاد ش ــت ایج ــده اس ش
ــی  یکــی از ایــن فعالیــت  شهرســتان هــای جنوب
ــن  ــه تامی ــوذ بیم ــب نف ــش ضری ــرای افزای ــا ب ه
اجتماعــی اســت. بــه طــور مثــال در رودبــار 
ــی  ــت، زمان ــر جمعی ــزار نف ــا ۱۲۰ ه ــوب ب جن
کــه  شــعبه زده شــد، ۱۰۰۰ نفــر تحــت پوشــش 
بودنــد امــا  رشــد ۲۰۰ درصــدی  را تجربــه 
ــا  ــانی و ج ــالع رس ــه اط ــوط ب ــن مرب ــرد و ای ک
افتــادن فرهنــگ بیمــه اســت.  مدیــرکل تامیــن 
ــم  ــش ه ــه صحبت های ــی اســتان در ادام اجتماع
تاکیــد کــرد کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــش  ــردن همــه خدمات ــک ک ــه ســمت الکترونی ب
ــن کار  ــا ای ــه داد: ب ــد. وی ادام ــی کن ــت م حرک

هــم از مشــکالت مــردم کاســته مــی شــود و هــم 
ــت. در  ــی اس ــن اجتماع ــان تامی ــع کارکن ــه نف ب
ــدون  ــزار لیســت بیمــه  ب ســال گذشــته  ۸۰۰ ه
ــه شــده اســت. حســینی  ــه حضــوری ارائ مراجع
ــان  گفــت: یــک چالــش اساســی ســازمان  در پای
بیمــه  تامیــن اجتماعــی  ایــن موضــوع اســت که 
بســیاری از کارفرماهــا بــه دلیــل مشــکالت مالــی 
ــام  ــه را انج ــق بیم ــت ح ــد  پرداخ ــه دارن ای  ک
ــی  ــن اجتماع ــع تامی ــی مناب ــد یعن ــی دهن نم
تحقــق پیــدا نمــی کنــد از طرفــی تعهــدات 
ماننــد مســتمری تامیــن اجتماعــی بایــد 
ــان  ــارد توم ــون ۱۰۰۰ میلی پرداخــت شــود، اکن
کارفرمایــان در اســتان بــه تامیــن اجتماعــی 
ــد و ایــن شــرایط ســازمان را ســخت  بدهــی دارن

ــد. ــی کن م

غریبگی اهالی جنوب با بیمه تامین اجتماعی
* به گفته حسینی مدیرکل تامین اجتماعی استان، پوشش بیمه تامین  اجتماعی در جنوب از نرم استان پایین تر است

  * میزان پوشش بیمه تامین اجتماعی در جیرفت و عنبرآباد ۲۰درصد، در کهنوج، فاریاب، رودبارجنوب و قلعه گنج ۱۳درصد و در منوجان ۱۹درصد است

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

معاون اسـتاندار کرمـان گفت: 
یکـی از دالیـل فزایـش آمـار گزارش

قاچـاق  اسـتان  تصادفـات 
سوخت اسـت.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
از کرمان، سـیدمصطفی آیت اللهی موسـوی 
صبح دیـروز در شـورای پیشـگیری از وقوع 
جرم دادگستری اسـتان کرمان که با حضور 
یداهلل موحد رئیس کل دادگسـتری اسـتان 
کرمان، دادخدا دادسـتان عمومـی و انقالب 
نماینـدگان  و  کرمـان  اسـتان  مرکـز 
محـل  در  شـورا  عضـو  دسـتگاه های 
دادگسـتری اسـتان کرمان برگزار شد اظهار 
داشـت: سـال ۹۸ نسـبت بـه سـال ۹۷ در 
تعـداد فوتی هـای تصادفـات در اسـتان 
کرمـان ۴ درصـد کاهـش داشـته ایم.وی بـا 
بیـان اینکـه در تعـداد تصادفـات نیـز ۱۵ 
درصد در اسـتان کرمـان کاهش داشـته ایم 
گفت: یکی از دالیـل افزایش آمـار تصادفات 
اسـتان کرمـان خودروهـای حامـل افاغنه و 
قاچاق اسـت.معاون امورعمرانی اسـتانداری 
کرمان با عنـوان اینکه در سـه ماهـه ابتدای 
امسـال نیز نسـبت به سال گذشـته ۶ درصد 
کاهـش تصادفـات داشـته ایم افـزود: اصالح 
نقـاط حادثـه خیـز در جاده های اسـتان در 
دسـتور کار اسـت.وی با بیان اینکه بعضی از 
محورهـای اسـتان بـا وجـودی کـه دوبانده 
هـم شـده امـا همچنـان در صـدر وقـوع 
بیشـترین  گفـت:  هسـتند  تصادفـات 
تصادفـات در فاصلـه حـدود ۳۰ کیلومتـری 
شـهرها اتفـاق می افتد.آیت اللهـی موسـوی 
با اشـاره به اینکـه اعتبارات ما محدود اسـت 
افـزود: با ایـن وجود و بـا همه این مشـکالت 
نسـبت بـه آشکارسـازی نقـاط حادثه خیز و 

تونل هـا و رفـع نقـاط حادثه خیـز اقدامـات 
خوبـی در اسـتان کرمان انجام شـده اسـت.

یداهلل موحد رئیس کل دادگسـتری اسـتان 
کرمـان نیـز در ایـن جلسـه اظهـار داشـت: 
راسـتای  در  بایـد  بیمـه  شـرکت های 
مسـئولیت های اجتماعـی خود عمـل کنند 
و در پیشـگیری از وقـوع تصادفـات برنامـه 
فرشـید  ناصـر  باشند.سـرهنگ  داشـته 
جانشـین انتظامـی اسـتان کرمـان در ایـن 
جلسـه با بیـان اینکـه از ابتـدای امسـال ۳۲ 
درصد کاهـش فوتی ها را در وقـوع تصادفات 
در اسـتان کرمـان داریـم اظهـار داشـت: در 
وقـوع تصادفـات نیـز در مجمـوع بـا کاهش 
آمـار روبـه رو هسـتیم که جـای خوشـحالی 
دارد.وی بـا بیـان اینکـه طـرح انضبـاط 
اجتماعـی در شـهر کرمـان در حـال اجـرا 
اسـت و اثـرات بسـیار خوبـی داشـته اسـت 
گفت: ۲۳۹ نفـر از ابتدای امسـال در حوادث 
رانندگـی اسـتان کرمـان جـان خـود را از 
دسـت داده اند کـه بـا همـه اقدامـات انجام 

شـده آمار قابـل توجهـی است.سـیدمهدی 
قویـدل سرپرسـت معاونـت اجتماعـی و 
پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری کل 
اسـتان کرمـان نیـز در ایـن جلسـه اظهـار 
داشـت: حـوادث ترافیکـی یکـی از دالیـل 
مـرگ و میر در اسـتان و کشـور اسـت.وی با 
بیـان اینکـه در اسـتان کرمـان تصادفـات 
جاده ای و شـهری عاملی برای مـرگ و میر و 
تلفـات اسـت گفـت: نرم افـزاری توسـط 
معاونت پیشـگیری از وقوع جرم دادگستری 
اسـتان بـا عنـوان  نرم افـزار هـم پـا طراحی 
شـده اسـت که این نرم افزار بر روی گوشـی 
تلفـن همـراه نصـب می شود.سرپرسـت 
معاونت اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم 
دادگسـتری کل اسـتان کرمان ادامه داد: به 
نقـاط  نزدیـک  ننـده  را اینکـه  محـض 
حادثه خیز برسـد روی گوشـی همراه راننده 
هشـدار می آیـد و البتـه روشـنایی معابـر 
موضـوع مهمـی اسـت کـه باعـث وقـوع 

تصادفات می شود.

دبیــر انجمــن خرمــا اســتان کرمــان 
گفت:ســال قبــل ۴۵ میلیــون دالر خســارت 
بــه علــت خشــکیدگی بــه محصــول خرمای 
کشــور وارد شــد.به گــزارش خبرنــگار گــروه 
ــوان  ــگاران ج ــگاه خبرن ــای باش ــتان ه اس
ــر انجمــن  ــوزاده دبی ــداد تکل ــان ، مق از کرم
خرمــا کرمــان گفــت: اســتان کرمــان 
ــا  ــت، ام ــور اس ــا کش ــد خرم ــه اول تولی رتب
تولید برخــی اقــالم خرمــا در اســتان کرمان 
ــالم  ــا اق ــد ب ــدارد و بای ــادی ن ــه اقتص صرف
مقرون بــه صرفــه جایگزیــن شــوند.او افزود: 
اصــالح روش کشــت بایــد بــه شــکل جــدی 
ــه شــود. ــه کار گرفت ــم ب ــا ه در حــوزه خرم

تکلــوزاده بــا بیــان اینکــه بــا تــالش فعــاالن 
ــه  ــد ب ــاورزی تولی ــوزه کش ــادی درح اقتص
ــمند  ــک وهوش ــه هیدروپونی ــمت گلخان س
ــد  ــاورزان بای ــرد: کش ــت اظهارک ــه اس رفت
بــرای اســتفاده ازروش هــای جدیــد درباغات 
ــه  ــان اینک ــا بی ــوند.او ب ــویق ش ــا، تش خرم
برخــی ازعرصه هــای باغــات خرمــا در 
محیــط شــهری واقــع شــده وتولیــد خاصی 
ــر  ــردم درحــال تغیی ــت: بعضــا م ــدارد گف ن
ــه  ــرا ک ــتند چ ــات هس ــن باغ ــری ای کارب
انگیــزه ای بــرای ادامــه تولیــد خرمــا ندارند.

دبیــر انجمــن خرمــا اســتان کرمــان اظهــار 
کرد:بایــد تســهیالت طوالنــی مــدت بــدون 
بهــره بــرای احیــا باغــات در نظرگرفتــه 
ــر شــده  ــات ذک ــه برخــی باغ ــرا ک ــود چ ش
از بهــره بــرداری خــارج شــده انــد درنتیجــه 
بایــد درختــان خرمــای غیــر مثمــر را از 
عرصــه تولیــد خــارج و زمین هــا بــرای 
دیگــر کشــت ها اختصــاص داده شــود.

ــی از  ــود نقدینگ ــرد: نب ــان ک ــو زاده بی تکل

دیگــر مشــکالت تجــار وفعــاالن حــوزه 
کشــاورزی وبــه ویــژه خرمــا اســت، صندوق 
ــاز  ــی کارس ــا در صورت ــم، ام ــت داری حمای
وموفــق اســت کــه دولــت ســهم خــودش را 
بیشــتر کنــد تــا صنــدوق توانمنــد شــود تــا 
ــح  ــد.او تصری ــخ ده ــا را پاس ــد تقاضا ه بتوان
کرد:حتــی امــکان ۵ درصــد از اعتبــارات 
تملیکــی اســتان بــه ایــن مســئله اختصاص 
ــاره  ــا اش ــان ب ــا کرم ــن خرم یابد.دبیرانجم
ــدازی صنــدوق خرمــا  ــه اینکــه ایــده راه ان ب
ــهرکلید  ــی در بوش ــل از همایش ــال قب دو س
ــه  ــل آنک ــه دلی ــفانه ب ــت: متاس ــورد، گف خ
وزارت جهــاد بایــد منابعــی را بــه ایــن 
ــد، راه  ــام نش ــی داد وانج ــاص م ــر اختص ام
ــی  ــه جای ــال ب ــدوق عم ــن صن ــدازی ای ان
نرســید.تکلوزاده از رفتــار صنــدوق حمایــت 
ــرد  ــاد ک ــز انتق ــاورزی نی ــوالت کش ازمحص
ــاال  ــت و ب ــش قیم ــالف افزای ــزود: برخ واف
ــچ  ــه هی ــدات بیم ــا تعه ــورم، ام ــن ت رفت
ــال  ــه س ــت درنتیج ــته اس ــی نداش افزایش
بــه ســال میــزان اســتقبال کشــاورز ازبیمــه 
کمتــر شــده کــه پیشــنهاد مــی شــود اعتبار 
صنــدوق بیمــه کشــاورزی را بیشــتر کنیــم 

ــول  ــه محص ــه بیم ــت ب ــاورزان رغب تاکش
ــد  ــه در آم ــان اینک ــا بی ــند. او ب ــته باش داش
اغلــب خانواده هــای خرمــا دار متوســط ۶۰۰ 
ــت،  ــا اس ــد خرم ــل تولی ــان از مح هزارتوم
ــر  ــا حداکث ــه خرم ــد کــرد: اگرهــر اصل تاکی
۹۴۰۰ تومــان توســط کشــاورز بیمــه شــود 
درنهایــت ۵۳ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــرای 
ــت  ــه پرداخ ــط بیم ــت توس ــارت درخ خس
ــد  ــزان درآم ــو زاده گفت:می ــود. تکل می ش
ــوار در بدتریــن حالــت ۶۰۰ هزارتومــان  خان
ــا  ــان اســت، ام ــون توم ــک میلی ــت ی و نهای
خســارت باالیــی بــه برخــی کشــاورزان 
تحمیــل می شــود کــه اغلــب خســارت 
متناســب بــا آن پرداخــت نمی شــود، 
ــون  ــل ۴۵ میلی ــال قب ــه س ــه ای ک ــه گون ب
دالرخســارت خشــکیدگی بــه خرمــا 
ــر  ــرد: از دیگ ــح ک ــد. او تصری ــور وارد ش کش
نگرانی هــای مــا محاســبه خســارت ها 
ــه ای  ــه گون ــت ب ــه ای اس ــکل منطق ــه ش ب
ــول  ــد محص ــه ۹۰ درص ــاورزی ک ــه کش ک
خرمــای وی آســیب دیــده بــا کشــاورزی که 
۱۰ درصــد آســیب دیــده یکســان خســارت 
ــت. ــه نیس ــه عادالن ــود ک ــت می ش پرداخ

قاچاق سوخت آمار تصادفات استان 45 میلیون دالر خسارت خشکیدگی خرما
را  افزایش داد

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان جیرفت با بیان اینکه باید خدمت رسانی 
به روستاییان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، گفت: جمع آوری انشعاب 
های غیرمجاز در دستورکار قرار گیرد و در این راستا باید تمام تالش خود را 
به کار گرفت.به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضالب شهرستان جیرفت، 
مهندس اکبر مشایخی ظهر دیروز در جمع مسئوالن واحدهای مختلف 
این امور با تأکید بر تسریع در خدمت رسانی به مردم به ویژه روستاییان 
اظهار داشت: در این راستا باید شهرهای مختلف از جمله علی آباد، بلوک، 
ساردوئیه و جبالبارز طبق تقسیم بندی انجام شده به صورت میدانی و با 
سرعت و دقت بیشتری کار خود را دنبال کنند.وی با اشاره به اینکه بهداشت 
آب روستاها بیش از پیش با رویکرد دقیق تر و جدی تر دنبال شود، افزود: 
در این راستا باید کارگروهی متشکل از مسئول آزمایشگاه، مدیر شهرها و 
مسئوالن مربوطه شکل گیرد و طبق روال نمونه ها گرفته و کلرزنی با دقت 
زیاد انجام شود.مشایخی با بیان اینکه مهمترین راه تأمین آب مردم به ویژه در 
روستاها جمع آوری انشعابات غیرمجاز است، تصریح کرد: با همکاری مطلوب 
پیمانکار امور مشترکین و مسئوالن مربوطه باید این مهم در دستورکار قرار 
گیرد.وی عنوان کرد: نیروی انسانی و تجهیزات خودرویی مورد نیاز برای 
وصول درآمد و جمع آوری انشعابات غیرمجاز در دسترس مسئوالن مربوطه 
قرار می گیرد تا این مسائل هرچه سریعتر سازماندهی شود.مدیر امور آب 
و فاضالب شهرستان جیرفت ابراز داشت: ساماندهی آبداران و نیروهای 
شاغل در روستاها باید در دستورکار مدیران چهار شهر این امور قرار گیرد تا 
وضعیت خدمت رسانی به مردم با سرعت بیشتری انجام شود.وی با تأکید بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی توسط کارکنان و ارباب رجوع ها گفت: سرعت 
سرایت این بیماری بسیار زیاد است و باید همگی پیشگیری از این بیماری 
را به عنوان یک اصل مهم مدنظر قرار دهیم.مشایخی در پایان از مسئوالن 
واحدهای مختلف خواست نهایت همکاری را با در زمینه ارائه گزارش کار 
به مسئول روابط عمومی امور داشته باشند تا گزارش کار آن در کوتاه ترین 

زمان ممکن تهیه و در دسترس همگان قرار گیرد.

گزارش
باشگاه خبرنگاران

مدیر آبفا جیرفت:
خدمت رسانی به روستاییان با سرعت 

بیشتری انجام شود/جمع آوری 
انشعاب های غیرمجاز در دستورکار

آیا می دانید عبور از چراغ 
نارنجی جریمه 200 هزار 

تومانی دارد؟

ضریب نفوذ بیمه در جنوب استان پایین تر از نرم استان و کشور است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان با اشاره به مشــکالت قطعی آب شهری اظهار داشت: به 
دستور استاندار کرمان 12 دستگاه تانکر سیار به صورت مرتب حاشیه شهر و مجتمع های اپارتمانی سطح 
شهر را طی روزهای گذشته آبرسانی کردند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان با بیان اینکه 
بر اساس تراکم زیرســاخت را فراهم می کنیم گفت: در ایام تابستان تمامی منابع آبرسانی به صورت 2۴ 
ساعت فعالیت می کنند.وی با اشاره به مشــکالت افزایش جمعیت، حاشیه نشینی و انشعابات غیرمجاز 
تصریح کرد: همچنین ســه تا پنج درصد افزایش مصرف آب در کرمان ناشی از کرونا بوده است.طاهری 
افزود: پروژه شهیدان امیرتیموری برای تامین آب کرمان از شهرستان رابر بیش از پنج سال آغاز شده و 

معطل مانده است.
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 1399۶0319008000۴18 هیـات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای واحـد صدرالدینـی بهاءآبـادی فرزند علی 
بـه شـماره شناسـنامه 3080102983 در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
353/75 مترمربـع مفـروز و مجزی شـده از پـالک ۶ فرعی از 2389 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان خلیلـی کوچـه 30 خریـداری از مالـک 
رسـمی آقای حسـین جعفـرزاده محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 55
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۴/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/۴/25
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت  
احترامـا خواهشـمند اسـت با توجه بـه دادخواسـت فاطمه 
هشـتوگانی بـه طرفیـت ورثـه مرحـوم بجارهشـتوگانی بـه 
وراثـت  حصـر  خواسـته  ملـی 53۶98229۴8بـه  شـماره 
خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم در یـک نوبـت روزنامـه چاپ شـود که 
چنانچـه ورثـه ای دیگـر یـا وصیـت نامـه ای در دسـت کسـی باشـد به 
ایـن شـورا مراجعـه نمائید ودر غیر اینصـورت گواهی حصـر وراثت صادر 

خواهـد شـد .ورثه :
ملـی  شـماره  بـه  مـراد  فرزنـد  هشـتوگانی  1-فاطمـه 

) همسـر (5 3 ۶ 9 8 7 5 8 2 0
2-زهرا هشتوگانی فرزند بجار به شماره ملی 53۶0590۶۶۶1)فرزند (
3-یلدا هشتوگانی فرزند بجار به شماره ملی 53۶0801۴81)فرزند (

ملـی  شـماره  بـه  بجـار  فرزنـد  هشـتوگانی  ۴-زینـب 
) نـد ز فر (5 3 ۶ 0 ۶ 5 3 7 5 2

ملـی  شـماره  بـه  بجـار  فرزنـد  هشـتوگانی  5-علیرضـا 
) نـد ز فر (5 3 ۶ 0 ۴ ۶ 7 7 9 7

شوراحل اختاف –بخش جازموریان –م الف :9۲۴

اگهی حصر وراثت  
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت 
حمیـرا درویـش منـش فرزنـد علیدادبـه شـماره ملی 
۶0۶9۴05102 بـه طرفیـت ورثـه مرحـوم رحمـدل هشـتوگانی بـه 
شـماره ملـی 53۶9823۴13بـه خواسـته حصر وراثت خواهشـمند 
اسـت ورثـه مرحـوم در یـک نوبـت روزنامه چاپ شـود کـه چنانچه 
ورثـه ای دیگـر یـا وصیـت نامـه ای در دسـت کسـی باشـد بـه این 
شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیر اینصـورت گواهی حصـر وراثت صادر 

خواهـد شـد .ورثه :
ملـی  شـماره  بـه  علیـداد  فرزنـد  منـش  درویـش  1-حمیـرا 

) ۶0۶9۴05102)همسـر 
شـماره  بـه  رحمـدل  فرزنـد  هشـتوگانی  عبـاس  2-امیـر 

53۶05۴9939 ملـی
3-یاسمن هشتوگانی فرزند رحمدل به شماره ملی53۶03852۶1
۴-زینب هشتوگانی فرزند رحمدل به شماره ملی53۶0385278

شوراحل اختاف –بخش جازموریان –م الف :9۲3

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک ۴۴ فرعـی از ۴1- اصلـی بمسـاحت 9292مترمربـع 
واقـع در بخش3۴کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی گردیـن جبالبـارز جیرفـت مـورد تقاضـای 
آقـای کرامـت رشـیدی  بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفـت بشـما
ره1398۶031901۴00۴731-98/11/08 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع ماده 3قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشـر 
ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
2302-99/02/29مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود آن با سـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزیکشـنبه مورخ 99/05/19شـروع وبعمل خواهـد آمد لذا به 
مالـک یـا مالکیـن امـالک مجاور رقبه مزبور اخطـار میگردد که در موعـد مقرر در این اعـالن به محل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی بـا معرفی مالک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده 20قانـون ثبت و 
مـاده 8۶- اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبـا ظرف مـدت 30روز به 
ایـن اداره اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائی تقدیـم و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه 
نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف:13۴- تاریخ 

انتشـار :99/0۴/25-روز : چهارشـنبه 
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد واماک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت  
چــون اقــای عبــاس کمالــی دلفــارد مالــک یــک هــزار ســهم مشــاع از نــود 
وشــش ســهم ششــدانگ پــالک 70۶ -اصلــی واقــع در بخش۴5کرمــان 
ــوده  ــالم نم ــا واع ــده ادع ــق ش ــهود تصدی ــهادت ش ــرگ ش ــه دو ب ــا ارائ ب
اصــل ســند مالکیــت پــالک اخیرالذکــر کــه قبــال ذیــل ثبــت 89۴۶صفحــه 
ــت جابجــای  ــت صــادر وتســلیم شــده اســت بعل ــی جیرف ــالک  محل 5۶1دفتر59ام
ــوق را  ــالک ف ــی پ ــت المثن ــن اداره تقاضــای صدورســند مالکی ــده واز ای ــود گردی مفق
نمــوده لــذا بنــا بــه درخواســت نامبــرده وبرحســب دســتورتبصره یــک مــاده 120آییــن 
نامــه – قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخص یــا 
اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم ویــا وجــود اصــل ســند 
مالکیــت مــورد ادعــا نــزد خــود مــی باشــند از تاریــخ انتشــار آگهــی )یــک نوبــت اســت 
ــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه کتبــا  (ظــرف مــدت 10روز مراتــب را ب
بــه اداره ثبــت اســناد وامــالک شهرســتان جیرفــت اعــالم نماینــد بدیهــی اســت پــس 
ــی از هیچکــس مســموع  ــه ادعای ــی )10روز(هیچگون ــرر در آگه ــت مق از انقضــای مهل
نخواهــد بــود وایــن اداره وفــق ضوابــط و مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

ــام مالــک اقــدام خواهــد نمــود /. المثنــی بن
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک جیرفت.م الف:1۴1

اگهی حصر وراثت   
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان 
مهـر علـی خاونـد فرزنـد حسـین بـه ش ملـی 
53۶9۴۶3380بـه خواسـته حصروراثـت توضیح 
داده شـادروان مهردادخاونـد فرزنـد مهرعلـی بـه ش ملـی 
53۶0297۶38در تاریـخ 1399/3/۶ در اثـر برخـورد اجسـام 
سـخت یـا تیـز فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :1

ملـی  ش  بـه  فرزندمحمـد  مظفـری  ابراهیـم  1-کشـور 
) متوفـی  3۴۴0130۶۴9)مـادر 

ملـی  ش  بـه  حسـین  فرزنـد  خاونـد  علـی  2-مهـر 
متوفـی( 53۶9۴۶3380)پـدر 

 لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی 
میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ازمتوفی 
نـزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختاف شماره –حسین کوهستانی 
م الف :9۲7

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   1399۶0319008000۴08 شـماره  رای 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
آقـای حسـین نخعـی محمدآبـادی  مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه ۶9 صـادره از زرنـد در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 322/51 مترمربع مفروز و مجزی شـده از پالک 
1 فرعـی از 5051 اصلـی واقـع در زرند روسـتای محمدآبـاد خریداری 
از مالـک رسـمی خانـم بلقیـس ضیاءابراهیمی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 57

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۴/11
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/۴/25

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 1399۶0319008000۴۴۶ هیـات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای سـیدمهدی هاشـمی زاده زرنـدی فرزنـد 
سـیداکبر  بـه شـماره شناسـنامه 311 در یـک بـاب خانه به مسـاحت 
537/70مترمربـع از پـالک 7570 اصلـی واقع در زرند خیابان شـهید 
آقـای سیدشـجاع  مالـک رسـمی  از  صدوقـی کوچـه 5 خریـداری 
مهـدوی پـور زرنـدی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهـد شـد. م/الف ۶0
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۴/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/۴/25
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت 
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان عباس خاوربه خواسـته حصروراثت 
توضیـح داده شـادروان ایـران فالحـی فرزنـد مونـس بـه ش ش 53۶9۶۶8۶98در 
تاریـخ 1388/12/21 دررودبارجنـوب سـردی فـوت نموده ووارث حین فـوق عبارتند از 
:1- سـوگند خاور فرزند عباس )فرزند دختر متوفی (2- عباس خاور فرزند دادی)همسـر دائمی 
متوفـی (3- صفیـه مسـافری فرزند رمضان )مـادر متوفی(لذا مراتب یک نوبـت در روزنامه کثیر 
االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص 
باشـد یک ماه از نشـر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد – رئیس شـوراحل 

اختـالف شـماره دو –بهروز عربـی –م الف :925

آگهی مزایده 
آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(

آگهـی مزایـده مـال غیرمنقـول پرونـده کالسـه  
9۶00001 لـه بانـک اقتصـاد نویـن شـعبه بلـوار 
جمهـوری کرمـان، علیـه آقـای ایمـان سـلطانی زرنـدی)وام 

زرندی)راهـن(. آقـای حسـن جعفـرزاده  گیرنـده(و 
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه فوق شـش دانـگ خانه 
پـالک ثبتـی شـماره 9 فرعـی از 23۴9- اصلـی واقـع در 
بخـش 13 کرمـان آدرس زرنـد، خیابـان قرنی، کوچه شـماره 
10، ملکـی آقـای حسـن جعفـرزاده زرنـدی در اجـرای مـاده 
1۴7 قانـون ثبـت درخواسـت ثبت نموده و سـند مالکیت آن 
در صفحـه 2۴9 دفتـر امـالک جلـد 97 ذیـل ثبـت 132۴3 
ثبت و صادر گردیده اسـت. سـپس برابر خالصه سـند رهنی 
شـماره 27802- 91/12/2۴ و سـند متمـم شـماره 27۴0۶- 
92/7/8دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 33 کرمان بـه مدت 10 
سـال در قبال مبلـغ1/800/010/000 ریال، در رهن بانک اقتصاد 
نویـن شـعبه بلـوار جمهـوری کرمـان قـرار گرفته اسـت:   که 
محـدود اسـت بـه حـدود: شـماال، در دو قسـمت اول دیـوار 
مشـترک به طول 10/10 ده متر و ده سـانتیمتر به شـماره ده 
فرعـی از دو هـزار و سـیصد و چهـل و نـه اصلـی دوم، دیـوار 
مشـترک بطول 10/10 ده متر و ده سـانتیمتر به شـماره یازده 
فرعـی از دو هـزار و سـیصد و چهـل و نه اصلی، شـرقا، در دو 
قسـمت اول دیـوار مشـترک بطـول 2/50 دو متـر و پنجـاه 
سـانتیمتر بـه شـماره شـش فرعـی از دو هـزار و سـیصد و 
چهـل و نـه اصلـی دوم دیـوار مشـترک بطـول ۴3/90 چهـل 

و سـه متـر و نود سـانتیمتربه شـماره پنـج فرعـی از دو هزار 
و سـیصد و چهـل و نـه اصلـی، جنوبـا، درب و دیـوار بطـول 
20/20 بیسـت متـر و بیسـت سـانتیمتر بـه کوچـه ، غربـا، 
در دو قسـمت اول دیـوار مشـترک بطـول۴9/20 چهـل و نـه 
متـر و بیسـت سـانتیمتر به شـماره هفـت فرعـی از دو هزار 
و سـیصد و چهـل و نـه اصلـی دوم دیـوار مشـترک بطـول 
0/80 هشـتاد سـانتیمتر به شـماره هفت فرعی ، به مساحت 
973 مترمربع بوده طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
ملک مذکور عرصه شـامل زمین مسـکونی به مساحت 973 
مترمربـع بـه ارزش هـر مترمربع8/000/000ریال بـه ارزش کل 
7/78۴/000/000ریـال. 2- اعیانی : شـامل سـاختمان آجری 
بـا سـقف طـاق ضربـی بـه قدمت سـاخت حـدود 22 سـال 
بـا نمـای آجرسـفال، بصـورت همکـف و ویالئـی بـا زیربنای 
ریـال  ارزش هـر مترمربـع 3/500/000  بـه  35۶ مترمربـع 
و ارزش کل 1/2۴۶/000/000ریـال و طبقـه اول بـا زیربنـای 
35۶ مترمربـع بصـورت نیمـه سـاز اسـکلت فلزی سـبک با 
سـقف شـیروانی )خرپـا فلـزی و ورق گالوانیـزه( بـه ارزش 
هرمترمربـع 1/800/000 ریـال و ارزش کل ۶۴0/800/000 ریال و 
سـایر اعیانـی ها شـامل قسـمتی زیرزمین و باریک سـازی 
ضلـع جنوبـی جمعا بـا زیربنـای 13۴ مترمربع بـه ارزش هر 
مترمربـع 2/500/000 ریـال بـه ارزش کل335/000/000ریـال. 
ارزش کل اعیانـی هـا جمعـا 2/221/800/000 ریال می باشـد. 
3_ حصارکشـی و محوطـه سـازی بـه همراه سـایر امتیازات 
آب، بـرق و گاز بـه ارزش کل ۴00/000/000 ریـال ارزیابـی مـی 
گـردد. ضمنـا ملـک در زمـان بازدیـد جهـت ارزیابـی در اجاره 

و اسـتفاده موسسـه خیریه حضرت سیدالشـهدا می باشـد 
و ملـک نیـز تحـت پوشـش بیمـه آتش سـوزی و حـوادث 
شـرکت بیمـه پادنویـن تـا تاریـخ 99/2/29 مـی باشـد. لـذا 
ارزش کل ششـدانگ ملـک مذکـور معـادل 10/۴05/800/000 
)ده میلیارد و چهارصد و پنج میلیون و هشـتصد هزار ریال( 
ارزیابـی و قطعـی گردیده اسـت. پالک فوق از سـاعت 9 الی 
12 روز چهارشـنبه مورخ 99/5/8 در اداره ثبت اسـنادو امالک 
شهرسـتان زرنـد واقـع در بلـوار فـردوس از طریـق مزایـده به 
فروش می رسـد. مزایـده از مبلـغ 10/۴05/800/000 ریال )ده 
میلیـارد و چهارصـد و پنـج میلیـون و هشـتصد هـزار ریـال( 
شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروخته می 
شـود. الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط به آب، 
بـرق، گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصرف 
در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز بدهـی 
هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیره تا تاریـخ مزایده 
اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یـا نشـده باشـد 
بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیز در صـورت مـازاد ، وجوه 
پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنده 
مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حق مزایـده نقدا 
وصـول مـی گردد ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی 
گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی درهمـان سـاعت و 

مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد. م الف 80
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 99/۴/25

حسین توحیدی نیا
رییس واحد اجرای اسناد رسمی زرند

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان مجید خوبی زاده 
گفت: چهارشنبه ۲۵ تیر طی آئینی از سایت اطالع رسانی »فهما« جنوب 
کرمان از طریق ویدئو کنفرانس با حضور حجت االسالم والمسلمین 
ارزانی مشاور وزیر رونمایی می شود.»مجید خوبی زاده« در گفت و گو 
با خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، گفت: فردا چهارشنبه 
۲۵ تیر طی آئینی از سایت اطالع رسانی »فهما« جنوب کرمان از طریق 
ویدئو کنفرانس با حضور حجت االسالم والمسلمین ارزانی مشاور وزیر 
و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور 

رونمایی می شود.

رونمایی از سایت اطالع رسانی 
»فهما« جنوب کرمان

آگهی مفقودی 
پروانه بهره برداری

ــال ســنگ  ــرداری معــدن زغ ــره ب ــه به ــه پروان نظــر باینک
ســراپرده بــه شــماره 995۰۰۰ مــورخ 97/۴/1۲ بنــام آقــای 
یــدهللا اســماعیلی احمدآبــادی مفقــود گردیــده اســت لــذا 
بدینوســیله باطــاع مــی رســاند کلیــه مفــاد پروانــه مزبــور 
ــور  ــرداری مذک ــره ب ــه به ــاقط و پروان ــار س ــه اعتب از درج

ــدارد. ــی ن ــار قانون ــه ارزش و اعتب هیچگون



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: 09131۴88۶8۴     ۴3213۶8۴-85- 03۴
تلفنخانه کرمان: 03۴-32۴87۴77

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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سنا
 ای

س:
عک

کتاب ناتور دشت
 با عنوان اصلی The Catcher in the Rye اثر بسیار 
مشهور و برجسته جروم دیوید سلینجر است که در سال ۱۹۵۱ 
منتشر شد و طبق آخرین آمارها تاکنون بیشتر از ۶۵ میلیون 
نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفته است. این رمان 
کتابی شاخص در ادبیات آمریکا محسوب می شود و به بیش از 
۳۵ زبان نیز ترجمه شده است.در سایت معروف گودریدز بیش از 
۷۵۰ هزار نفر به کتاب ناتور دشت نمره ۵ از ۵ را داده اند و در کل 
با رای بیش از ۲٫۲ میلیون نفر این رمان نمره ۳٫۸ از ۵ را کسب 
کرده است. مجله گاردین نیز این رمان را جزء ۱۰۰ رمان برتر 
قرار داده است. )با رتبه ۷۲(این کتاب به نحوی نوشته شده است 
که در همان جمالت ابتدایی تکلیف خودش را با مخاطب روشن 
می کند و شما کامال متوجه می شوید که با چه رمانی روبه رو 
هستید. جمالت ابتدایی کتاب ناتور دشت چنین هستند:اگه 
واقعا می خوای قضیه رو بشنوی، البد اول چیزی که می خوای 
بدونی اینه که کجا دنیا اومده م و بچگِی َگنَدم چه جوری بوده 
و پدرمادرم قبِل دنیا اومدنم چیکار می کرده ن و از این جور 
مزخرفاِت دیوید کاپرفیلدی؛ ولی من اصال حال وحوصله ی 
تعریف کردِن این چیزا رو ندارم. اوال که این حرفا ِکِسلم می کنه، 
ثانیا هم اگه یه چیِز به ُکل خصوصی از پدرمادرم تعریف کنم 
جفت شون خونَرِوِش دوقبضه می گیرن. هردودشون سِر این 
چیزا حسابی حساسن، مخصوصا پدرم. هردوشون آدمای 
خوبی ان  منظوری ندارم  ولی عیِن چی حساسن. تازه، اصال قرار 
نیست کّل سرگذشِت نکبتیم یا یه همچه چیزی رو برات تعریف 
کنم. فقط قصه ی اتفاقای ُگهی رو واسه ت تعریف می کنم که 
دوروبَِر کریسمِس پارسال، قبِل این که حسابی پیرم درآد، سرم 

اومد و مجبور شدم بیان این جا بی خیال طی کنم.

بید مجنون
+از وقتی که تصمیم گرفتم نبینم، خیلی چیزها رو دیدم...

دیالوگ
خانه

 )به ترکی آذربایجانی: اِو( فیلمی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی اصغر 
یوسفی نژاد محصول سال ۱۳۹۵ است.

فیلم
گل گاوزبان/ این گیاه به دلیل خواص شادی آور و آرامش بخشی که دارد به درمان 
استرس، اضطراب و افسردگی کمک می کند.دمنوش این گیاه به خاطر خواص 

آرامش بخشی که دارد، بی خوابی شبانه را درمان می کند.

عطارباشی

این حقایق هستند که انسان ها را از هم 
دور می کنند

وگرنه ما دروغ مــی گوییم که نزدیک 
باقی بمانیم

چارلز بوکفسکی

عکس: الناز امینی
در ۲3 روز اخیر،

کرونا هر 5 ساعت در استان 2 قربانی 
گرفته است

ویروس جدید کرونا در شهر وهان چین در دسامبر ۲۰۱۹ شیوع پیدا کرد. این ویروس در اصل 
دارای منبع حیوانی است اما این ویروس در میان انسان ها از شخصی به شخص دیگر انتقال 
پیدا می کند.بیش از ۱۰۰۰ نفر در چین به این ویروس مبتال شده بودند. سپس مقامات سازمان 
بهداشت جهانی، افراد دیگری را در نقاط دیگر دنیا شناسایی کردند که به ویروس کرونا نوع 
nCov-۲۰۱۹ مبتال شده بودند و در ۳۱ ژانویه سال ۲۰۲۰ این ویروس مسری در آمریکا 
 nCov-۲۰۱۹ شناسایی شد و سازمان بهداشت جهانی طی اعالمیه ای خطر شیوع ویروس
را اعالم کرد.ذکر این نکته حایز اهمیت است که این ویروس به شدت مسری است؛ عالیم این 
بیماری مشابه به عالیم بیماری سرماخوردگی و آنفوالنزا هستند که معموال دو تا چهار روز 
بعد از ورود ویروس کرونا به بدن نمایان می شوند . در ابتدا این عالیم خفیف هستند. با این 
وجود این عالیم از شخصی به شخص دیگر متفاوت هستند و برخی از اشکال این ویروس 
سبب مرگ می شوند.مقامات سازمان بهداشت جهانی در روز دوشنبه ۱۲ آوریل اعالم کردند 
تمامی کسانی که به ویروس کرونا مبتال شده اند و اکنون بهبود یافته اند ممکن است دوباره 

به این بیماری مبتال شوند.
کرونا در استان کرمان چگونه جوالن می دهد؟

در تاریخ ۳۰ بهمن مقامات رسمی ایران اعالم کردند که ویروس کرونا وارد ایران شده است و بروز 
این بیماری در شهر قم گزارش شده است و تا امروز ۱۳ هزار و ۳۲ نفر در ایران به دلیل ابتال به 
کووید ۱۹ جان خود را از دست داده اند و استان های خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی 
و مازندران در وضعیت قرمز و همچنین استان های تهران، فارس،کرمان، البرز، کهگیلویه و بویر 
احمد، گلستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی در وضعیت هشدار قرار دارند.حال نگاهی به 
استان کرمان که در وضعیت هشدار قرار گرفته می کنیم، در ۱۱ اسفند ۹۸ ابتالی ۲ نفر در استان 
کرمان به صورت رسمی اعالم شد و دکتر "حمید رشیدی نژاد" رییس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان نیز در تشریح جزییات این خبر گفت: از ۱۵ مورد مشکوک ابتال به کرونا ویروس در سطح 
استان کرمان، ۱۲ مورد مربوط به بیماران بستری شده در بیمارستان افضلی پور، یک مورد بیمار 
مربوط به یکی از بیمارستان های خصوصی شهر کرمان و مابقی مربوط به سایر شهرستانهای 
استان کرمان )ارزوئیه( بودند که متاسفانه جواب آزمایشات ۲ نفر)یک نفر مرد و یک نفر زن( 
بستری شده در بیمارستان افضلی پور شهر کرمان مثبت اعالم شده است.در استان کرمان 
از ابتدای اسفندماه نمونه های آزمایشی افراد مشکوک کل استان را در ابتدا به آزمایشگاه های 
تهران ارسال می شد و چون ظرفیت این آزمایشگاه ها در تهران محدود بود، آزمایشات در صف 
نتیجه قرار می گرفتند بنابراین جواب آنها با تاخیر به استان داده می شد اما از ۱۰ اسفندماه به بعد 
آزمایشات تشخیصی کرونا در کرمان راه اندازی شد.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ۲۴ 
فروردین درباره جزییات راه اندازی آزمایشگاه های دوم و سوم تشخیصی کرونا در کرمان اظهار 
کرد: آزمایشگاه دوم تشخیص کرونای کرمان در کلینیک بعثت فعال شده و مراحل آماده سازی 
آزمایشگاه سوم نیز در دست اقدام است همچنین در دانشگاه های علوم پزشکی در شهرستان های 
بم، جیرفت، رفسنجان و سیرجان تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه کرونا خریداری شده، نیروها 
آموزش دیده و در حال کنترل نهایی هستند و هر زمان که کیفیت آزمایش ها، به حد قابل قبول 

برسد و مورد تایید انستیتو پاستور تهران قرار گیرند، فعالیت خود را می توانند آغاز کنند.
کرونا در 23 روز اخیر هر ۴ ساعت جان 1.۶ نفر را گرفته است

در استان کرمان از ابتدای اپیدمی تاکنون ۲ هزار و ۶۳۸ نفر در بیمارستان های سطح استان 
به دلیل ابتال به کووید ۱۹ بستری شده اند اما آنچه که قابل تامل است اینکه از ابتدای تیرماه تا 
۲۳ تیرماه ۱۴۶۶ نفر که تقریبا ۵۵.۵ درصد بستریان است، در این ۲۳ روز بوده است از نگاهی 
دیگر در این ۲۳ روز به طور متوسط در هر ساعت ۲.۷ نفر در بیمارستان های استان بستری 
شده اند.همچنین از ابتدای شیوع این ویروس تاکنون ۲۴۷ نفر در سطح استان کرمان به دلیل 
ابتال به کووید ۱۹ جان باخته اند که متاسفانه ۱۴۴ نفر آنها که تقریبا نیمی از فوت شدگان 
هستند متعلق به ۲۳ روز اخیر است یعنی روزی ۶.۳ نفر )هر ۴ ساعت تقریبا ۱.۶ نفر( در استان 
کرمان در اثر ابتال به ویروس کرونا فوت می کنند.نگاهی به مرگ و میر کرونا در استان کرمان 
بیندازیم، طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت استان کرمان ۳ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۷۱۸ نفر 
است بنابراین از هر ۱۲ هزار و ۸۱۲ نفر در استان کرمان یک نفر به علت ابتال به کووید ۱۹ فوت 
کرده است و از هر ۱۲۰۰ نفر یک نفر در بیمارستان های استان بستری شده است.حال اگر بعد 
خانوار استان کرمان را ۳.۵۵ در نظر بگیریم در استان کرمان ۸۹۱ هزار و ۴۷۰ خانوار زندگی 
می کنند لذا کرونا از هر ۳ هزار و ۶۰۹ خانوار، یک خانواده را داغدار کرده است همچنین از هر 
۳۳۸ خانوار، یک خانواده را درگیر بیمارستان کرده است.اما صدای زنگ خطر روز به روز بلند و 
بلندتر می شود زیرا در سه روز اخیر ۳۷ نفر در استان کرمان به سبب ابتال به کرونا فوت کرده اند 
به طوری که ۲۳ تیرماه ۱۳ نفر و در ۲۲ تیرماه ۱۲ نفر فوتی در استان گزارش شده است که این 
نشان از رشد ۸.۳۳ درصدی فوتی ها در دو روز اخیر است.دکتر سید وحید احمدی طباطبایی 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره وضعیت تخت های بیمارستانی در کرمان 
با روند افزایشی موارد بستری به ایسنا می گوید: دو سوم تخت های بیمارستان افضلی پور به 

بیماری کرونایی اختصاص یافته است.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

غار شب پره
این غار در شمال پارک ملی خبر بافت در 

مسیر دره ای با همین نام در شهرستان بافت 
واقع شده است که منتهی الیه این دره به پایین قله چاه برف می رسد. طول 

این غار تقریبا ۷۰ متر و قطر دهانه آن ۳۰ متر و ارتفاع آن ۱۵ متر است.

ملیله کاری 
)به انگلیسی filigree( شاخه ای از هنر 

فلزکاری است که با مفتول های نازک نقره انجام 
می پذیرد.ملیله کاری یکی از صنایع دستی اصلی زنجان و بروجرد است.

در سال گذشته در چنین روزی  کاغذ وطن 
از حوادث رانندگی در جاده ها 

نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

ماسک پارچه ای موجب عفونت نمی شود.
khabaronlineeاز صفحه

به دنیا آمدن  ۴ قلوها در بیمارستان کاشانی جیرفت
kahnujiha از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

نوم خدا اِی سکه و اِی پول باِرن جیب تو

بَس که رو ُگرده کشاورزون ُسوارن جیب تو

ر بُفروش نَقد َسر به داللی بزن َکرضی بَِِخَ

چارپَن ال تُو لَوی َکن ُگرِگ هاِرن جیب تو

بار اَیاِرن بَی تو اِی َهرسون ُمشتی ُمرده َخر

رو زمین اِستاله ی دنباله داِرن جیب تو

َمَردمت َسرکیسه ِکرده بوده سرمایه ت ِگرون

ُدُکمه وون بیچاره ناتاِهن بِدارن جیب تو

خونه و گلخونه، باغ َمرُدمی شیمیز بَست

بیشِتر کاری شبیه گاِو کارن جیب تو

َجد و آبادت َخِر کوری نداشت آخه اَیَی

مثل آغازاده ای ِجنسیس نارنجی ب تو ؟

خاطرت َجم دست کوتاه طلبکارون ِدگه

ناَرسه حاال که داری گوشه ی ِدنجی، ب تو

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

ماسک از هر واکسنی برای پیشــگیری از کرونا موثرتر ۲۵۷۴ زندانی جرایم غیرعمد آزاد می شوند.
است.

برگزاری مجازی، دســتورکار برپایی نمایشگاه کتاب و 
جشنواره های فجر


