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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   28 شــنبه         781 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان 
از پرداخت یازده هزار میلیارد ریال 
از محل درآمدهای مالیات بر ارزش 
افزوده در سال 98 به دهیاری ها و 

شهرداری های استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
امور مالیاتی استان کرمان ، محمد 
سلمانی در دیدار با بازرس کل استان 
، گزارشی از سفر رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کشور به کرمان ارائه 
کرد و گفت : بنا به توصیه مقام معظم 
رهبری در حمایت از جهش تولید در 
سال 99، در قالب تسهیالت پیش 
بینی شده ، فعاالن اقتصادی اعم از 
اشخاص حقوقی وحقیقی غیردولتی 
از بخشودگی جرائم مالیاتی ویژه ای 

برخوردار شده اند.
وی عدالت را مهمترین اصل در وصول 
مالیات دانست و تصریح کرد : مسئولین 
و کارکنان امور مالیاتی استان نسبت به 

این امر توجه کافی دارند .
سلمانی افزود : سعی ما در اداره کل 

امور مالیاتی استان بر این است مالیات 
مودیان بر مبنای اسناد و مدارک مثبته 

تعیین شود.
مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان به 
ظرفیت های تبصره ماده 100 اشاره 
کرد و اظهار داشت : بخش مشاغل 
حدود 4 درصد از درآمدهای استان و 
منابع انسانی زیاد و انرژی فراوانی را 
به خود اختصاص می دهد که با اجرای 
این دستورالعمل، منابع انسانی و انرژی 
کمتری صرف گردیده و از طرف دیگر 

می توانیم از منابع انسانی و ظرفیت های 
موجود در بخش های موثر استفاده 
کنیم تا حداکثر کارآمدی را داشته 
باشیم.در ادامه این دیدار ، احمد آبیار ، 
بازرس کل استان کار در امور مالیاتی را 
باتوجه به تحریم های ظالمانه استکبار 
جهانی و در راس آن آمریکا خصوصا در 
زمینه صادرات نفت و مواد نفتی را با 
ارزش برشمرد و تصریح کرد : رسیدگی 
به وضعیت مادی کارکنان رکن اساسی 
ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در امور 

مالیاتی است.
وی حمایت بازرسی کل استان از برنامه 
های نظام مالیاتی را اعالم کرد و گفت : 
اطالع رسانی و آگاه سازی بموقع باعث 
جلب اعتماد مردم به امور مالیاتی و 
ترغیب آنان به پرداخت مالیات می 

شود.
آبیار بر تحقق درآمدهای مالیاتی 
استان از شرکت ها و صنایع بزرگ 
و عدم فشار مالیاتی بر قشر متوسط 
و اصناف تاکید کرد و اظهار داشت : 
جلسه مشترک با ائمه جمعه و مجمع 
نمایندگان استان و تشریح وضعیت 
مالیاتی موجود نقش بسزایی در ترویج 
و اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات در 

جامعه دارد.
بازرس کل استان در پایان این دیدار، از 
مدیرکل و کلیه کارکنان مجموعه امور 
مالیاتی استان که با زحمات خود زمینه 
کسب رتبه درخشان و مطرح شدن 
نام استان در سطح کشور را فراهم 

آورده اند، قدردانی نمود.

900 هنرمند صنایع دستی کرمان بیمه اجتماعی می شوند

ابتالی ۱۲ نفر از بازیکنان و کادر فنی تیم گل گهر سیرجان به کرونا

پرداخت ۱۱ هزار میلیارد ریال به دهیاری ها و شهرداری های استان
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

در سه ماه اول سال جاری تعداد 37 مورد پروانه 
تایید صالحیت برای مدیران کنترل کیفیت 
در زمینه حد مجاز آالینده ها در محصوالت 
کشاورزی صادر گردیده است به گزارش روابط 
عمومی اداره کل استاندارد استان کرمان، در 
سه ماه اول سال جاری تعداد 11 جلسه کمیته 
تایید صالحیت مدیران کنترل کیفیت برگزار 
شده است که از این تعداد  2 مورد با موضوع حد 
مجاز آالینده ها بوده است، که پس از بررسی 
های الزم در جلسات کمیته تایید صالحیت، 
49 مورد پروانه تایید صالحیت برای مدیران 
کنترل کیفیت صادر گردیده است. که 37 مورد 
آن مربوط به پروانه تایید صالحیت مدیران 
کنترل کیفیت در خصوص حد مجاز آالینده ها 
در محصوالت کشاورزی بوده است. همچنین در 
این بازه زمانی با بررسی های کارشناسی انجام 
شده 34 مورد پروانه تایید صالحیت مدیران 
کنترل کیفیت تمدید شده است و همچنین 
تعداد 2 مورد جلسات کار گروه ماده 7 برگزار 
گردیده است .که در آن پرونده مدیران کنترل 
کیفیت بررسی و 6 مورد تذکر به متخلفین داده 

شده است

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره 
فرهنگی، گردشگری و  کل میراث 
صنایع دستی استان کرمان گفت:» 
900 هنرمند صنایع دستی این استان 
برای بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی 
روستایی و عشایری به وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
معرفی شدند.«   کاظم حسین زاده 
افزود:»هنرمندانی که برای برخورداری 
از مزایای بیمه اجتماعی معرفی شدند 
در کارگاههای رشته هایی چون پته 
دوزی، گلیم بافی، قلمزنی روی مس، 
زیورآالت سنتی و...  مشغول به فعالیت 

هستند.«او با اشاره به اینکه کارگاههای 
مذکور در مناطق محروم این استان فعال 
هستند، اظهار کرد:»طی 2 سال گذشته 
تا حدودی مشکل بیمه هنرمندان صنایع 
دستی استان کرمان از طریق همکاری 
با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و 
عشایر مرتفع شده است و تاکنون 279 
از هنرمندان صنایع دستی استان در 
این بیمه ثبت نام کرده اند.«حسین زاده 
با بیان اینکه تفاوت این بیمه با صندوق 
هنرمندان تامین اجتماعی، بهره مند 
نبودن هنرمندان و صنعتگران از دفترچه 
درمانی است، گفت:»هنرمندان می 

توانند برای دریافت دفترچه درمان از 
طریق بیمه سالمت اقدام کنند.«

او تاکید کرد:»این اداره کل آمادگی دارد 
هنرمندانی که متقاضی ثبت نام در بیمه 
اجتماعی روستاییان و عشایر هستند را 

تحت پوشش این نوع بیمه قرار دهد.«
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره 
فرهنگی، گردشگری و  کل میراث 
صنایع دستی استان کرمان خاطرنشان 
کرد:»این استان دارای 70 هزار هنرمند 
و صنعتگر صنایع دستی است که در74 
فعالیت  به  مشغول  شاخص  رشته 

هستند.«

دکتر محمد موقری پور در گفت و گو با 
خبرنگار ایسنا گفت: متاسفانه به طور قطعی 
12 نفر از بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال 
گل گهر سیرجان به کرونا مبتال شده اند.

وی افزود: صبح روز گذشته از اعضای این 
تیم نمونه گیری برای تست کرونا توسط 
آزمایشگاه کرونای دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان گرفته شد، سپس در تایید نهایی 
مشخص شد که دوازده نفر از اعضای تیم گل 

گهر نتیجه آزمایش کرونایشان مثبت است.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان با اشاره به این که احتماال یکی 
از بازیکنان تیم عالیم ابتال را داشته، ادامه 
داد: ممکن است طی تمرینات این ویروس 
از بازیکن به سایرین نیز سرایت کرده باشد.

وی با اشاره به اینکه اکنون نتیجه نهایی به 
مسئولین باشگاه اعالم شده است اظهار 
کرد: پزشک تیم نیز در جریان قرار دارد 

که بایستی جداسازی و قرنطینه افراد با 
تست مثبت را مدنظر قرار دهند. به گزارش 
ایسنا، یکی از این 12 نفر اعضای تیم گل گهر 
سیرجان، مجید جاللی سرمربی تیم است. با 
این وجود نظر به اینکه این تعداد بیش از 2۵ 
درصد اعضای تیم گل گهر سیرجان است، 
به احتمال زیاد دیدار امروز این تیم مقابل 
شاهین بوشهر از سری مسابقات لیگ برتر 

فوتبال کشور لغو می شود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای 

کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان کرمان

)فرآیند ۱8/الف/99(

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی انتخـاب پیمانکار انجـام خدمات پشـتیبانی مورد نیاز شـرکت آب 
منطقـه ای کرمـان و واحدهـای تابعه در سـطح اسـتان کرمان به شـماره 18/الـف/99را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 

برگـزار نمایـد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد ( به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت 
عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبـت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/4/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 روز شنبه مورخ 99/5/4

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 99/5/14
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:15 روز سه شنبه مورخ 99/5/14

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــر جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه آدرس: کرمــان، خیابــان پاســداران، شــرکت 
آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره دو، دفتــر قراردادهــا و تلفــن 034-32224482

ارائــه پاکــت الــف بــه آدرس: کرمــان، خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان ســاختمان شــماره یــک، طبقــه دوم، دبیرخانــه محرمانــه 
دفتــر حراســت

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934
دفتر ثبت نام : 889۶9737 و 851937۶8 
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 شناسه آگهی 916782
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانروابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 

 موضوع مزایده: اجاره سالیانه ۳۴ هکتار از اراضی مزروعی آموزش و پرورش جیرفت به شرح جدول زیر:

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره99-۱
دستگاه مزایده گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

مهلـت دریافـت اسـناد مزایـده: از تاریـخ درج آگهـی بـه مـدت ۴ روز از طریق سـامانه سـتاد ایران بـه آدرس 
setadiran.ir

setadiran.ir نحوه دریافت اسناد مزایده: سامانه ستاد ایران به آدرس
مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1۳99/5/8

تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده: ساعت 8 صبح مورخ 1۳99/5/9 در محل اداره کل آموزش و پرورش کرمان

مدت زمان اجاره ردیف
مبلغ برآورد پایه

)ریال(
میزان

تضمین )ریال(
آدرس

1
99/۶/31 لغایت 

1400/5/31
9/520/000/00047۶/000/000

جیرفت- مزرعه هنرستان 

کشاورزی شهید مطهری

صدور 37 پروانه 
تایید صالحیت برای 

مدیران کنترل کیفیت 
محصوالت کشاورزی

شناسه آگهی 917965

استاندار:

گشت ویژه کرونا می تواند با حکم 
وارد منازلی شود که تجمع دارند

2

رنا
: ب

س
عک

شیفت بندی در انتظار مدارس کرمان

تفکیک کرمان به چند استان در مجلس پیگیری می شود
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به وسعت استان کرمان و محروم ماندن بخش های 
زیادی از آن از توجه مسئوالن گفت: نمایندگان مجلس تفکیک 

کرمان به چند استان را دنبال می کنند. ذبیح اهلل اعظمی، در 
جلسه شورای اداری استان، خطاب به استاندار کرمان گفت: 
فاصله دورترین نقاط استان 800 کیلومتر است و خواه ناخواه 

شما به همه نقاط استان نمی رسید و 
کرمان باید به 4 استان تقسیم شود لذا 

شما چه بخواهید یا نخواهید نمایندگان این را دنبال می کنند.

*به گفته معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان، به دلیل کمبود فضای آموزشی برخی از مدارس کرمان شیفت بندی می شوند 
 *61 هزار دانش آموز کالس اولی در استان کرمان حضور دارند

نفت در اقتصاد ایران ُمرد و تمام شد
راه اندازی بورس امالک و مستغالت

دستگیری هکر 
حساب های بانکی 

اهالی    عنبرآباد

مطالعات جامع مربوط به گیاهان دارویی در مناطق رابر، بافت، 
بردسیر و ارزوییه به عنوان فاز نخست طی هفت ماه و در تمامی 
مناطق جنوبی استان به عنوان فاز 2 طی یکسال انجام می شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

آغاز مطالعات تولید گیاهان 
دارویی استان کرمان

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: با وزارت 
اقتصاد و مدیران بازار سرمایه کشور توافق کردیم و به زودی بورس 

امالک و مستغالت کشور را راه اندازی می کنیم و مشکالتی که برای واگذاری امالک وجود 
دارد، حل می شود.دکترمحمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: یکی از سرفصل های ساختار 
بودجه در نظام اقتصادی که در دستور کار است، مولدسازی دارائی های دولت است و اگر 
10 درصد از اینها را دارائی مازاد محسوب کنیم می شود 1800 هزار میلیارد تومان و اگر 
10 درصد در آنها بازده ایجاد شــود، 180 هزار میلیارد تومان ســهم بودجه کشور تغییر 
پیدا می کند و می توانیم به میزان بیش از 1.3 درصد هزینه فروش نفت در شرایط عادی 

صرفه جویی  کنیم.

2
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رنا
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س
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کرمان در وضعیت قرمز
 شمار قربانیان کرونا  
به مرز300 نفر رسید

بر اساس آخرین گزارش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 24 
ساعت گذشته 100 بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های 

استان کرمان بستری شدند. تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید 19 در 24 ساعت گذشته، 
9 مورد که شامل 4 موردمربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1 مورد دانشگاه علوم پزشکی 
سیرجان ، 2 مورد دانشگاه علوم پزشکی بم و 2 مورد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت است.مجموع 

جانباختگان ابتالی قطعی به کووید 19 از ابتدا تا کنون در استان 291 نفر رسید.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 2 را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید

2

3
 مرگ های کرونایی قابل پیش بینی نیست

 تشدید وضعیت مرگبار در جنوب کرمان
رییس علوم پزشکی جیرفت هشدار داد
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کرمان در وضعیت قرمز
 شمار قربانیان کرونا به مرز

300 نفر رسید
بر اساس آخرین گزارش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 24 ساعت 
گذشته 100 بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های استان کرمان 
بستری شدند.موارد جدید به تفکیک حوزه های دانشگاه علوم 
پزشکی:حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان: ۵۵ نفر، حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت: 30 نفر، حوزه دانشکده علوم پزشکی رفسنجان: 
8 نفر، حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان: ۵ نفر ، حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی بم:2 نفر.تعداد موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در 
بیمارستان های استان کرمان36۵ نفر است. در نتیجه تعداد کل موارد 
بستری دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون 2982 
شد.تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید 19 در 24 ساعت گذشته، 9 
مورد که شامل 4 موردمربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 1 مورد 
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان ، 2 مورد دانشگاه علوم پزشکی بم و 2 
مورد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت است.مجموع جانباختگان ابتالی 
قطعی به کووید 19 از ابتدا تا کنون  در استان 291 نفر بوده است.  به 
گفته دکتر الری سخنگوی وزارت بهداشت،از دیروز تا 27 تیر 1399 و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 379 بیمار جدید مبتال 
به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 8۵2 نفر از آنها بستری 
شدند. متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 183 بیمار کووید19 جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 13 هزار 

و 791 نفر رسید.

چند روز پیش این احتمال شـنیده 
شـد که  مـدارس کرمـان  در سـال گزارش

تحصیلی جدید به صورت شـیفتی 
برگزار شـوند برای صحـت این خبر بـا ضیا معاون 
آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان 
کرمـان  صحبت کردیـم، ضیـا در این بـاره گفت:  
احتماال بـه دلیـل کمبود فضـای آموزشـی چند 
مدرسـه  را  به صورت دو شـیفت  بازگشایی کنیم. 
وی ادامـه داد:  در ناحیه یک  به این سـمت و سـو 
رفتیـم و  شـیفت شـده اسـت  امـا ایـن  احتمال   
وجـود دارد اگـر روند ثبـت نـام  به همین شـکل 
پیـش رود  مدارس در حاشـیه شـهر هم شـیفت 
بندی شـوند. ضیا یـادآوری کـرد:  هنـوز تصمیم 
دقیقـی مبنـی بر ایـن که کدام مدرسـه شـیفتی 
شود گرفته نشـده اما  احتمال زیاد مدرسه حسن 
توکلی از ناحیه دو شـیفت مـی شـود، دو دوره در 
این مدرسـه هسـتند کـه یـک دوره از آن  باید  در 
هفته اول  طرف صبح  بیایند و هفتـه بعد دور دوم  
صبح هـا بیایند، یعنـی اول تـا سـوم  ابتدایی یک 
هفته صبـح  و هفته بعـد چهارم تا ششـم  ابتدایی 
صبح هسـتند.  ضیا گفت: شـیفت بعدازظهر بچه 
هـا از 12 و نیـم شـروع  و تـا 4 و نیـم ، پنـج عصر 
طول مـی کشـد و این  شـرایط مناسـب نیسـت 
مخصوصـا در فصل زمسـتان کـه هـوا زود تاریک 
می شـود و بچه ها خسـته هستند، شـیفت عصر 
جـواب نمی دهـد. از طرفـی  زمان تعطیل شـدن 
شـیفت صبح با آغاز شـیفت عصـر تداخـل ایجاد 
می کنـد، زمـان  کالس ها هم  فشـرده انـد و بچه 
ها باید ۵ سـاعت سـر کالس باشـند. به گفته ضیا 
در اسـتان کرمان تاکنـون از 61 هـزار دانش آموز 
کالس اولـی، 8۵ درصدشـان ثبـت نام کـرده اند. 
معـاون آمـوزش و پـرورش اسـتان در مـورد ایـن 

موضوع که آیـا امـکان دارد کالس اول برای دانش 
آموزانی که در سال گذشـته حضور داشتند تکرار 
شـود گفت:  این برنامه وجود ندارد، شاید به معلم 
پایه دوم توصیه شـود که برگـردد و آن حروفی که 
کار نشـده را به دانش آموز بیاموزد، ولی برنامه ای 

برای تکرار پایه اول نداریم.
 

 سراسـر حاشـیه شـهر کرمـان کمبـود فضـای 
آموزشـی دارنـد

  ضیـا یـادآور شـد : مـا در مـورد کمبـود فضـای 
آموزشـی در بقیه اسـتان مشـکل کمتری داریم، 
بیشـترین مشـکل ما در شـهر کرمـان اسـت  که 
آن هم بـه دلیـل مهاجرت هایی اسـت کـه اتفاق 
افتاده و جمعیت دانش آموزان را در حاشـیه شهر 
باال برده اسـت و در سراسـر حاشـیه شـهر کرمان 
مشکل کمبود فضای آموزشی وجود دارد.  وی در 
مورد تصمیمـی  یک روز درمیان شـدن کالس ها 
بـا توجه به شـیوع کرونا هـم گفت: نحـو برگزاری 
کالس ها  با توجه به شـیوع کرونا احتمـاال به این 
شـکل خواهـد بـود کـه   در مدارسـی کـه تراکم 
کالس ها باال اسـت، تراکـم  کالس را  نصف کنیم 

و  یـک روز درمیـان بچه ها  به مدرسـه بیایـد  اگر 
این تصمیـم کرونایی اجرا شـود در مـورد مدارس 
شـیفتی هم بـه همیـن شـکل انجـام می شـود.  
معـاون آمـوزش و پـرورش اسـتان گفـت:   دانش 

آموزان به واسـطه شـیفت شـدن ضرر مـی کنند 
اما به واسـطه  یـک روز در میـان مدرسـه  ضرری 
نمی کننـد و در صورتی که تصمیم بـرای یک روز 

درمیان بودن کالس های درس قطعی شـود، پنج 
شـنبه ها هم بـه زمان مدرسـه افـزوده می شـود.

 سه سناریو برای برگزاری سال تحصیلی جدید
 ضیـا اعالم  کـرد: بـرای سـال  تحصیلی بعـدی با 

توجه یه شـرایط کرونایی در کشـور سـه سـناریو 
پیش بینی شده اسـت ، اول این که وضعیت قرمز 
باشـد و کال کالس هـا بـه شـکل مجـازی برگزار 
شـوند،  دوم وضعیت زرد  باشـد  کـه در آن کالس 
های درسـی یـک روز در میان برگزار می شـوند و 
سـومین حالت وضعیت سفید اسـت  که احتماال 
برای مدارس روسـتایی و عشایری اتفاق بیفتد که 
هر روز طبـق روال عادی مدرسـه بازگشـایی می 
شود. وی در مورد  پرداخت شـهریه دانش آموزان 
در صـورت  بـودن در وضعیـت زرد و قرمـز گفت:  
خانواده ها  برای مدارس غیر دولتی شـهریه ثابت 
را در هـر کدام از این شـرایط بایـد پرداخت کنند، 
زیرا در هـر صـورت معلم چـه به صـورت مجازی 
و چه یـک روز  درمیـان، حضـور دارد و آموزش ها 
بـه همـان روال قبل اجـرا می شـود فقـط هزینه 
فعالیت فـوق برنامـه و کالس های جنبـی ای که 

برگزار نمـی شـوند، نباید پرداخت شـود.

ایسنا/ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: در هفته گذشته 
با وزارت اقتصاد و مدیران بازار سرمایه 
کشور توافق کردیم و به زودی بورس 
امالک و مستغالت کشور را راه اندازی می 
کنیم و مشکالتی که برای واگذاری امالک 
وجود دارد، حل می شود.دکترمحمدرضا 

پورابراهیمی 26 تیرماه در جلسه شورای 
اداری استان کرمان اظهار کرد: وزارت اقتصاد 
به عنوان متولی دارایی های کشور است و 
همه وزارتخانه ها مکلف هستند لیست دارائی 
هایشان را به این وزارتخانه ارائه بدهند.وی 
با اشاره به اینکه برآورد این است با توجه به 
ارزش نقدینگی، کل دارائی هایی که دولت 

براساس قانون باید شناسائی کند 9 برابر 
نقدینگی در سال 98 باشد تصریح کرد: 
براساس گزارش خزانه کل کشور که در 
کمیسیون اقتصادی ارائه شد تاکنون 3۵0 
هزار ملک و نزدیک به ۵000 هزار میلیارد 
تومان در کشور شناسائی شده که عدد قابل 
توجهی در کشور است.نماینده مردم کرمان 

و راور در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
رابطه بین ارزش دارائی های دولت ها با جی 
دی پی کشور بیان کرد: در برخی کشورهای 
ضعیف دارائی هایشان 1.2 برابر جی دی 
پی و در ایران هفت است یعنی هفت برابر 
مجموع کاالهای تولید شده و خدمات مالی، 
دارائی داریم و از این دارائی ها در کمترین حد 

استفاده می کنیم.وی با اشاره به اینکه این دارا 
ها مازاد هستند و حتما باید برای آنها تصمیم 
گیری شود، اظهار کرد: یکی از سرفصل های 
ساختار بودجه در نظام اقتصادی که در دستور 
کار است، مولدسازی دارائی های دولت است و 
حساب کردیم اگر 10 درصد از اینها را دارائی 
مازاد محسوب کنیم می شود 1800 هزار 
میلیارد تومان و اگر 10 درصد در آنها بازده 
ایجاد شود، 180 هزار میلیارد تومان سهم 
بودجه کشور تغییر پیدا می کند و می توانیم 

به میزان بیش از 1.3 درصد هزینه فروش نفت 
در شرایط عادی صرفه جویی بکنیم و باید این 
کار را بکنیم.پورابراهیمی با تاکید بر اینکه نفت 
در اقتصاد ایران ُمرد و تمام شد چه به واسطه 
تحریم و چه به علت کرونا که قیمت جهانی 
کاهش پیدا کرد بیان کرد: همه مولدسازی، 
فروش دارائی ها نیست و می تواند در بخشی 
از آن با تغییر کاربری و ارزش افزوده استفاده 
کرد که نمونه دارائی های غیرمولد، دارائی های 

بانک هاست که حبس شده است.

محمدجواد فدایی استاندار کرمان گفت: شرکت سنگ 
آهن گهر زمین مطالعات جامع مربوط به گیاهان دارویی 
در مناطق رابر، بافت، بردسیر و ارزوییه را به عنوان فاز 
نخست طی هفت ماه و در تمامی مناطق جنوب استان را 
به عنوان فاز 2 طی یکسال انجام می دهد.استاندار کرمان 
در ادامه گفت: کار انتخاب ماشین آالت، خرید و نصب آنان 
طوری انجام شود که این بخش ظرف یکسال آینده از این 
تاریخ بهره برداری برسد.او افزود: شرکت سنگ آهن گهر 
زمین مطالعات جامع مربوط به گیاهان دارویی در مناطق 
رابر، بافت، بردسیر و ارزوییه را به عنوان فاز نخست طی 
هفت ماه و در تمامی مناطق جنوب استان را به عنوان فاز 
2 طی یکسال انجام می دهد.او با بیان برگزاری نشستی به 
منظور بررسی واحد فراوری بسته بندی گیاهان دارویی 

بهارهونی شهرستان رابر در تهران تصریح کرد: گهرزمین 
گونه های مختلف گیاهان دارویی در این مطالعات را 
شناسایی می کند و موضوع تولید و فرآوری و بسته بندی 

آن ها بررسی و پیشنهادات اقتصادی ارائه می شود.
فدایی عنوان کرد: واحد بهارهونی براساس مطالعات قبلی 
کار را دنبال می کند و پس از ارائه مطالعات فاز یک بند یک 
این صورت جلسه چنان چه الزم باشد تغییراتی اعمال 

شود حین کار این اقدام انجام می شود.
استاندار کرمان گفت: فعالیت های مورد نظر در شهرستان 
رابر به عنوان واحد بهارهونی در قالب شرکتی با 60 درصد 
سهام گهرزمین و 40 درصد سهام جهاد نصر استان کرمان 
انجام شود و این شرکت باید ظرف یک ماه آینده با پیگیری 

جهاد نصر ثبت و یا تغییرات الزم اعمال شود.

شیفت بندی در انتظار مدارس کرمان
*به گفته معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان، به دلیل کمبود فضای آموزشی برخی از مدارس کرمان شیفت بندی می شوند 

 *61 هزار دانش آموز کالس اولی در استان کرمان حضور دارند

نفت در اقتصاد ایران ُمرد و تمام شد/ راه اندازی بورس امالک و مستغالت

آغاز مطالعات تولید گیاهان دارویی استان کرمان

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

خسارت یک میلیارد تومانی سیالب 
در 2 شهرستان جنوبی کرمان

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
اســتان کرمان گفت: بر اثر بارندگی سیل آسای عصرپنج شنبه 
گذشــته خســارت هایی به پلها، عالئم و تابلوهــای جاده ای، 
دریواسیون) دیواره های هدایت آب( شد. احسان شاهرخی افزود: 
بارندگی و جاری شدن سیالب در شهرستان کهنوج سبب شن 
زدگی 7 دستگاه آبنما،شکسته شدن و سقوط 3 تابلوی بازدارنده 
و دو تابلوی مســیرنما، تخریب 1۵ تابلوی بال کبوتری شد. وی 
از تخریب 1۵00متر دریواســیون دیوار هدایــت آب خبر داد و 
گفت: 20 دستگاه پل در این شهرســتان نیاز به الیه روبی بعلت 
شن گرفتگی و مسدود شدن دهانه پل ها دارد. معاون راهداری 
و حمل و نقل جاده ای جنوب اســتان کرمان بیان کرد: سیالب 
در شهرستان فاریاب به محور فاریاب به کهنوج )سرگریچ ( 20 
کیلومتر خسارت وارد کرد. شــاهرخی افزود: سیالب به 6 آبنما 
هم در این محور خســارت وارد کرد. معــاون راهداری جنوب 
کرمان خسارت به 7 کیلومتر محور روســتایی سبزان و 4 آبنما 
در این مســیر جمعا 30درصد را از دیگر خسارتهای سیالب در 
این شهرســتان برشمرد.شــاهرخی میزان برآور خسارت اولیه 
در شهرســتان فاریاب را 2100میلیون ریال اعالم کرد.معاون 
راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان 
کرمان گفت:راهداران و دستگاههای راهداری از شب گذشته در 
حال تیغ زنی آبنماهای شن گرفته و تیغ زنی مسیرهای خسارت 
دیده هستند و از امروز هم کار الیه روبی دهانه پلهای شن گرفته 

آغاز می شود.

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه اهمیت بحث 
سرمایه گذاری و توسعه در استان را جدی بگیرید 
افزود: اولویت اصلی استان کرمان حل مشکل 
اشتغال و تولید است و تمام مدیران باید به آن توجه داشته 
باشند.استاندار کرمان در شورای اداری استان اظهار داشت: 
در جمع مدیران یا رسانه ها با اظهارنظرهایی مواجه هستیم 
که مبتنی بر علم و تحقیق نیست و باعث نگرانی هایی در جامعه 
می شود.وی با بیان اینکه در قرآن آمده است که در جایی که 
علم ندارید تبعیت نکنید گفت: منظور از عدم تبعیت باور، بیان 
و علم است یعنی جایی که اطمینان نداری باور نکن، اظهار 
نظر نکن و در آخر عمل نکنید. استاندار کرمان با تاکید بر 
اینکه اهمیت بحث سرمایه گذاری و توسعه در استان را جدی 
بگیرید افزود: اولویت اصلی استان کرمان حل مشکل اشتغال و 
تولید است و تمام مدیران باید به آن توجه داشته باشند.وی با 
عنوان اینکه اشتغال، تولید، سرعت عمل باید مبنای هر تصمیم 
مدیریتی و سیاسی در استان کرمان باشد گفت: مدیران نقش 
مهمی در جامعه به عهده دارند.وی با اشاره به اینکه مدیران در 
سطح شهرستان ها هم به این نکات توجه داشته باشند و تغییر 
مدیریت نداشته و با دولت هماهنگ باشند گفت: تغییر مدیریت 
در شهرستان ها با فرمانداران هماهنگ شود.فدائی با بیان اینکه 
بیماری کرونا در استان کرمان شیوع بیشتری پیدا کرده و به 
مبتالیان این بیماری افزوده شده است افزود: در روزهای اول 
امکانات محدود بود و تخت های بیمارستانی به اندازه الزم نبود 
و با تعطیلی ها توانستیم فرصت ایجاد کنیم و امکانات را ارتقا 
بدهیم.وی با اشاره به اینکه ماسک و مواد ضدعفونی کننده در 
سطح استان وجود دارد و تخت بیمارستانی داریم گفت: تعطیلی 
در این شرایط معنا ندارد و اثری هم ندارد؛ تا کی می توانیم 
استان را تعطیل کنیم وقتی زمانی برای نابودی ویروس 
وجود ندارد.استاندار کرمان با بیان اینکه نظارت ها بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی را افزایش داده ایم افزود: 20 گروه نظارتی 
در استان تشکیل شده که کار نظارتی را دقیق انجام بدهند و 
برای تاالرها نماینده دانشگاه علوم پزشکی به عنوان ناظر مقیم 
تعیین شده است.وی با اشاره به اینکه گشت ویژه کویید19 
در استان راه اندازی شده است که مردم می توانند گزارشات 
تجمعات را اعالم کنند گفت: این گشت با قاضی همراه است و 

می تواند با حکم وارد منازلی شود که تجمعات دارند.

گشت ویژه کرونا می تواند با 
حکم وارد منازلی شود 

که تجمع دارند
خرب

خبر

85 درصد از کالس اولی های استان تا کنون ثبت نام کرده اند

ضیا اعالم  کرد: برای سال  تحصیلی بعدی با توجه یه شرایط کرونایی در کشور سه سناریو پیش 
بینی شده است ، اول این که وضعیت قرمز باشد و کال کالس ها به شکل مجازی برگزار شوند،  
دوم وضعیت زرد  باشد  که در آن کالس های درسی یک روز در میان برگزار می شوند و سومین 
حالت وضعیت سفید است  که احتماال برای مدارس روستایی و عشایری اتفاق بیفتد که هر روز 

طبق روال عادی مدرسه بازگشایی می شود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی 
1399۶0319008000415 ورای اصالحـی بـه شـماره 1399۶0319008000۶3۶ هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـین ابراهیمـی زرنـدی فرزنـد محمد به شـماره 
شناسـنامه ۶0 در یـک باب مغـازه به مسـاحت 157/85 مترمربع از پـالک 5120 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان امـام ره بخـش 13 کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی)متقاضی 2 دانـگ بصورت رسـمی مالک می باشـد و یـک دانگ از خانم 
فاطمـه رضـازاده زرنـدی بصـورت عـادی خریـداری نمـوده کـه جمعا سـه دانگ 
مـی باشـد ودر حـال حاضـر این سـه دانگ در محـل مفروز و بصورت ششـدانگ 
مغـازه مـی باشـد( محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م/الف ۶5

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/14
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/28

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 1399۶03190۶2000135 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای احمـد پـور اکبـری فرزنـد رضـا 
بشـماره شناسـنامه ۶8 صـادره از گلباف در ششـدانگ یـک باب خانه 
بـه مسـاحت 512/02 متر مربع پـالک 2192- اصلی بخش 27 کرمان 
واقـع در گلبـاف خیابـان انقـالب کوچـه شـهید میرتاج الدینی سـمت 
راسـت بن بسـت اول خریداری از مالک رسـمی خیرالنساء حسینی و 
خـاور حسـینی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الـف 525

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/28
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/5/12

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

اگهی مزایده  
عمومـی  دادگاه  حقوقـی  احـکام  اجـرای 
بـه  نیابـت  اجـرای  در  سـاردوئیه  بخـش 
از  1398/11/20صـادره  1398021001۶00300مـورخ  شـماره 
شـعبه اجـرای احـکام مدنـی جیرفـت در پرونـده کالسـه 
مـورد  ملـک  بـاغ  2قطعـه  دارد  نظـر  در  9800۶1اجرایـی 
دعـوی خواهـان قطعـه اول واقع در روسـتای قلعـه دلفارد 
بـه مسـاحت 1000مترمربـع وحـدودات ان شـماال بـه طول 
50مترمربـع بـه ملـک مرحـوم ولـی اشکبوسـی جنوبـا به 
طـول 50متـر به ملـک ورثه غالمحسـین حیدری شـرقا به 
طـول 20متر به ملک جالل سـازور وشـهریار حیـدری وغربا 
بـه طـول 20متـر بـه ملـک مرحـوم اکبـر دلفـاردی وکوچه 
عبـوری کـه بصـورت یـک بـاب سـاختمان قدیمـی ودارای 
درختـان کـه در حـال خشـک شـدن مـی باشـند وداری 
حصـار کشـی وامیتـاز بـرق میباشـد وارزش ان بـه مبلـغ 
1/050/000/000ریـال طبـق نظریـه کارشـناس بـراورد گردیده 
وقطعـه دوم واقـع در روسـتای قلعـه دلفـارد بـه مسـاحت 
515متـر مربـع کـه حـدودات ان شـماال به طـول 25متر به 
بـاغ مرحوم غالمحسـین حیـدری وجنوبا به طـول 25متر 
بـه ملـک ورثـه مرحـوم محمـد دلفـاردی ،شـرقا بـه طـول 
۶/20بـه ملـک مرحـوم ولـی اشکبوسـی ،غربـا بـه طـول 

۶/20بـه ملـک هوشـنگ دلفـاردی مـی باشـد کـه بصورت 
زمیـن خالـی وارزش ان بـه مبلـغ 350/000/000ریـال طبـق 
نظریـه کارشـناس بـراورد گردیـده وملـک موصوف سـند یا 
اسـنادی دال بـر مالکیـت امـالک موصـوف ارائـه نگردیده 
اسـت لـذا از متقاضیـان خریـد دعـوت بـه عمـل مـی ایـد 
جلسـه مزایده:مورخه 1399/05/08راس سـاعت 10:00صبح 
باحضـور نماینـده دادگاه در اجـرای احـکام مدنـی دادگاه 

عمومـی بخـش سـاردوئیه برگـزار مـی گردد.
شـرایط شـرکت در مزایـده :متقاضیـان می تواننـد از تاریخ 
واریـز  از  وپـس  بازدیـد  موصـوف  ملـک  1399/05/0۶از 
10درصد قیمت پیشـنهادی به حسـاب سـپرده دادگستری 
جیرفـت نزد حسـاب ir100100004059012907۶40350 بانک 
ملـی ایـران در پاکـت درب بسـته به اجـرای احـکام مدنی 
تحویـل نماینـد کلیـه هزینه هـا بر عهـده برنـده مزایده می 
باشـد برنده مزایده شـخصی اسـت کـه باالتریـن قیمت را 
پیشـنهاد و10درصـد قیمت پیشـنهادی را واریز نموده باشـد 
ومابقـی بهای ملـک را نقدا بپردازد در صـورت انصراف مبلغ 
پیشـنهادی بـه نفـع دادگاه ضبـط وبرنـده شـخصی بعدی 

خواهـد بود .
مدیر اجرایی احکام مدنی عمومی بخش ساردوئیه –رفیعی 
.م الف :10

اگهی مزایده اموال غیر منقول 
)نوبت دوم(  

اجرای احکام حقوقی دادگسـتری عنبر 
ابـاد در نظـر دارد در پرونده نیابتی ارسـالی از شـعبه 
اجـرای احـکام مدنی دادگسـتری جیرفت نسـبت 
بـه فـروش یـک قطعه ملک ششـدانگ به شـماره 
پـالک 59۶فرعـی از 49اصلی در بخـش 45کرمان 
بـه مسـاحت 751متـر مربـع بـا مالکیـت خانـم 
فرنگیـس حیـدری بـا حـدودات منـدرج در پرونده 
طبـق نظر کارشـناس واقع در اراضـی محمد اباد بی 
بی شـهری )شـهر عنبر اباد (خیابان مسـجد جامع 
خیابـان مطهـری کوچه شـهید سـجادی بـا قیمت 
پایـه کارشناسـی بـه مبلـغ 1205000000ریـال )یـک 
میلیـارد ودویسـت وپنـج میلیـون ریـال(از طریـق 
مزایـده بـا شـرایط ذیـل به فـروش برسـاند لـذا از 

متقاضیـان دعـوت بـه عمل مـی اید .
جلسـه مزایده :مورخه سـه شـنبه 99/5/21سـاعت 
10صبـح با حضور نماینده محترم دادسـتان عمومی 
وانقـالب در اجـرای احـکام مدنی دادگسـتری عنبر 

اباد برگـزار میگرد.
شرایط شرکت در مزایده :

-فـروش نقـدی اسـت وحداکثر پرداخـت بهاءیک 
ماه می باشـد 

- کلیـه هزینه های مربوط بـه معامله وهزینه های 
انجـام مزایده به عهده خریدار می باشـد .

برنـده  صـورت  در  بایـد  -پیشـنهاددهندگان 
فـی  را  شـده  ارزیابـی  مبلـغ  درصـد  ده  شـدن 
المجلـس بـه صـورت نقـدی بـه حسـاب سـپرده 
نمایـد  واریـز  عنبرابـاد  شهرسـتان  دادگسـتری 

. IR100100004059012907۶40350شـبای 
- برنـده شـخصی اسـت کـه باالتریـن قیمـت را 

پیشـنهاد نمایـد .
-در صورتـی کـه برنـده تا یـک ماه از جلسـه مزایده 
ویـا انقضـای مهلـت از پرداخـت بهای مـورد مزایده 
خـودداری نمایـد سـپرده اوبـه نفـع دولـت ضبـط 

میگردد.
کسـب  بـرای  مزایـده  در  شـرکت  -متقاضیـان 
اطالعـات بیشـتر مـی توانند بـه دفتر شـعبه اجرای 
احـکام حقوقـی دادگسـتری عنبـر ابـاد مراجعـه 

نمایـد .
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری 
عنبر اباد .عنایت جبالبارزی.م الف :9

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

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

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 1399۶03190۶2000131هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
رضا شیخ زاده جوشانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 8 صادره از 
گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 487/97 متر مربع 
پالک 10۶0فرعی از 83- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 393  
فرعی از 83- اصلی بخش 2۶ کرمان واقع در گلباف روستای جوشان 
خیابان شهدا خریداری از مالک رسمی بتول و فاطمه سلطان علی نقی 
زاده طالیی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 53۶
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/28
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/5/12

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی 
بدیـن وسـیله بـه آقـای شـهرام 
سـلیمانی کرمانی فرزنـد محمود 
 2991483008 ملـی  شـماره  بـه 
فـردوس کوچـه  _ خیابـان  زرنـد  ، سـاکن 
پورحبیبـی چهـار کوچـه دوم ابـالغ می شـود، 
کـه بانـک کشـاورزی زرنـد بـه اسـتناد چـک 
شـماره 912005/174818 _ 99/3/27 جهـت 
بابـت اصـل  وصـول مبلـغ ۶00/00/000 ریـال 
طلـب به انضمـام حقوق دولتـی متعلقه طبق 
مقـررات علیـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده و 
پرونـده اجرائـی بـه کالسـه 9900104 در ایـن 
مـورخ  وطبـق گـزارش  شـده  تشـکیل  اداره 
99/4/10 مامـور  اداره پسـت شهرسـتان زرند 
محـل اقامـت شـما بـه شـرح متـن سـند 
شـناخته نشـده، لذا بنا به تقاضای بسـتانکار 
طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجرا مفـاد اجرائیه 
فقـط یـک مرتبـه در یکـی از روزنامـه هـای 
کثیراالنتشـار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ این آگهی که روز 
ابالغ محسـوب می گردد، نسـبت به پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام ننمایید، عملیـات اجرائی 

جریـان خواهـد یافـت. م الـف 85
حسین توحیدی نیا
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زرند

اگهی حصر وراثت 
بـی  تقدیمـی خواهـان خـان  دادخواسـت  در خصـوص  احترامـا 
بـی فیـروزی راد  فرزنـد امیـن  بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح 
داده شـادروان عـزت هللا سـابقی نـژاد فرزنـد عظیـم بـه ش  ملـی 
: از  عبارتنـد  فـوق  حیـن  ووارث  نمـوده  تاریـخ1397/04/05  53۶993۶78در 

1-ابراهیـم سـابقی نـژاد فرزنـد عـزت هللا بـه ش ملـی 53۶993۶791)پسـر 
متوفی( 

2-طالـب سـابقی نـژاد فرزنـد عـزت هللا بـه ش ملـی 53۶02۶8522)پسـر 
متوفـی( 

3-میـالد سـابقی نـژاد فرزنـد عـزت هللا بـه ش ملـی 53۶037718۶)پسـر 
متوفـی( 

4-احسـان سـابقی نـژاد فرزنـد عزت هللا بـه ش ملـی 53۶0453834)پسـر 
متوفی( 

5-علـی اصغرسـابقی نـژاد فرزنـد عـزت هللا به ش ملـی 53۶0029757)پسـر 
متوفی( 

۶-پروین سابقی نژاد فرزند عزت هللا به ش ملی 53۶993۶803)دخترمتوفی( 
7-هاجـر سـابقی نـژاد فرزنـد عـزت هللا بـه ش ملـی 53۶0029749)دختـر 

متوفـی( 
8-مینا سابقی نژاد فرزند عزت هللا به ش ملی 53۶02۶8530)دختر متوفی( 
9-مریم  سابقی نژاد فرزند عزت هللا ش ملی 53۶9937222)دختر متوفی( 

10-خـان بـی بی فیروزی راد فرزنـد امین به ش ملی 5390933283)همسـر 
متوفی(لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلی آگهی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک 

مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره –حسین کوهستانی .م الف 9۳0

اگهی مزایده اموال غیر منقول –نوبت اول  
در خصوص کالسه پرونده اجرایی9900154له 
رضا  اقای  علیه  اسکندری  صفدر  اقای 
حقوقی  دادگاه  احکام  اجرای  سرحدی 
دستگاه خودروی  یک  دارد.  نظر  در  شهرستان جیرفت 
88ص297ایران  انتظامی  شماره  به  پراید  سواری 
سال  مدل  سفید  رنگ  به  دی  ۶5تیپ131اس 
139۶ودارای شماره موتور 59888۶8متعلق به محکوم 
له که به مبلغ 530/000/000ریال توسط کارشناس رسمی 
از  را  است  وتقویم گردیده  ارزیابی  جیرفت  دادگستری 
طریق مزایده به بفروش برساند لذا طالبین خرید می 
جیرفت  ادرس  در  مذکور  خودرو  از  بازدید  توانند ضمن 
ظرف  جنوبی  باهنر  خیابان  در  واقع  سبزوار  –پارکینگ 
مدت 5روز قبل از برگزاری مزایده وهمچنین تا قبل از 
برگزاری مزایده مبلغ 10%پیشنهادی طی یک فقره چک 
تضمین شده در وجه سپرده دادگستری کرمان به شماره 
2171293951000نزد بانک ملی صادر وچک را به همراه 
مبلغ پیشنهادی در پاکت در بسته تحویل اجرای احکام 
نمایند جلسه مزایده راس ساعت 10مورخه 99/05/22با 
حضور نماینده دادستان منعقد وبرنده کسی خواهد بود 
که قیمت باالتری پیشنهاد داده باشد وبرنده مزایده باید 
برگزاری  روز  از  ماه پس  تا یک  را حداکثر  وجه  مابقی 
مزایده  برنده  انصراف  صورت  در  نماید  پرداخت  مزایده 

10%مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد .
اجرای احکام حقوقی دادگستری جیرفت . م الف :11

اگهی حصر وراثت  
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان ایرج جهش 
نـژاد فرزنـد مـراد به خواسـته حصروراثـت توضیح داده شـادروان 
توحیـد جهـش نـژاد فرزنـد ایـرج بـه ش  ش 53۶0809078در 
تاریـخ1399/2/15 دررودبارفـوت نمـوده ووارث حیـن فوق عبارتنـد از :1- طیبه 
جهـش فرزنـد دادمحمـد )مـادر متوفـی( 2- ایـرج جهش نـژاد فرزنـد مراد 
)پـدر متوفـی( لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیـر االنتشـار محلی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ازمتوفی نزد اشـخاص 
باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد 

. شد
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی.م الف 926

اگهی حصر وراثت  
احتراما خواهشـمند اسـت بـا توجه به اینکـه پرونده مرحـوم جان محمد 
احمـدی نسـب در شـورای حـل اختـالف زهکلـوت در حال رسـیدگی می 
باشـد وورثـه ایشـان جهـت انحصـار وراثت بـه این شـعبه مراجعـه نموده 
انـد وورثـه ایشـان را بدیـن شـرح اعـالم مـی نماید خواهشـمند اسـت یـک نوبت در 
روزنامه کثیر االنتشـار درج گردد.1- حوری عبدیان نژاد  )همسـر مرحوم( 2- عیسـی 
احمـدی نسـب3-مریم احمـدی نسـب 4- فاطمـه احمـدی نسـب5- صفراحمدی 
نسـب۶- زهرااحمـدی نسـب7- زینـب احمدی نسـب8- حسـن احمدی نسـب9- 
معصومه احمدی نسـب10- حسین احمدی نسـب11- مهنازاحمدی نسب12- محمد 

احمدی نسـب
شورای حل اختالف شماره یک بخش جازموریان .م الف :928

اگهی حصر وراثت  
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان بلی طهماسـبی 
شـه بابا  فرزنداعیدا به خواسـته حصروراثت توضیح داده شادروان 
موسـی مکسـانی فرزنـد کهنـدل بـه ش  ملـی34794007۶0در 

تاریـخ1399/3/29 فـوت نمـوده ووارث حین فـوق عبارتند از :
1-حسین مکسانی فرزند موسی به ش ملی 3150017173)پسر متوفی (

2-عیسی مکثانی فرزند موسی به ش ملی 53۶9882835)پسر متوفی(
3-شهناز مکثانی فرزند موسی به ش ملی 53۶9۶20253)دختر متوفی(

4-بلـی طهماسـبی شـه بابا فرزنـد اعیدبه ش ملـی 53۶9۶۶2282)همسـر 
متوفـی( لـذا مراتب یـک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک 

مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره –حسین کوهستانی .م الف 929

اگهی حصر وراثت  
اقای عنایت هللا پور غالمحسینی فرزند تراب دارای شناسنامه 217بشرح 
شادروان  داده  توضیح   99/4/25 9900052مورخ  شماره  دادخواست 
بشناسنامه31502۶7803در  هللا  عنایت  فرزند  پورغالمحسین  بشیر 
تاریخ1398/12/22در شهرقلعه گنج فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ 

عبارتست از: 
1-معراج پورغالمحسین فرزند بشیر -۶98032۶71۶)فرزند متوفی ( 
2-عنایت هللا پور غالمحسین فرزند تراب -31۶0290522)پدر متوفی(

3-لیال پور جعفری فرزند محمد-31۶0424151)همسر متوفی (
 لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای 

جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
دفتر شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج   

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 1399۶0319008000450 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقای اسـمعیل  عسـکری محمدآبـادی فرزند 
علـی  بـه شـماره شناسـنامه 9 صـادره از زرند در ششـدانگ مغازه به 
مسـاحت 13/01 مترمربـع مفروز و مجزی شـده از پـالک 42 فرعی 
از 5937 اصلـی واقـع در زرنـد بـازار خریداری از مالک رسـمی خانم 
زهـره علـوی نسـب محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 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 صورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/الف ۶4
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/14

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/28
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

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

اگهـی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
قانـون  رای شـماره 1399۶0319008000419 هیـات دوم موضـوع 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای پیمـان موالئی زرنـدی فرزند 
مهـدی  به شـماره شناسـنامه 30800350070 در یـک باب خانه به 
مسـاحت 254/10 مترمربـع از پـالک 2389 اصلـی واقـع در زرند 
خیابـان شـهید خلیلـی کوچه 2۶ خریـداری از مالک رسـمی آقای 
محمـود ذکائـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/الف ۶2
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/14

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/28
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابـر آرا صادره هیات حـل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک 
مـورد تقاضـا بشـرح زیر به منظـور اطالع عمـوم در دو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بمدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خـود را به 

مرجع قضایـی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقـای حسـن اسـالمی فرزند علـی بشـماره شناسـنامه 595 صادره 
از زرنـد در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 21/35 مترمربع مفـروز و 
مجـزی از پـالک 1 فرعـی از 5123 اصلـی واقع در زرنـد خیابان امام 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی دالور زرندی
آقای حسـن اسـالمی فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه  595 صادره 
از زرنـد در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 21/۶3 مترمربـع مفـروز و 
مجـزی از پـالک 1 فرعـی از 5123 اصلـی واقع در زرنـد خیابان امام 

خریـداری از مالک رسـمی آقـای علـی دالور زرندی.
م الف 82

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/5/11

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکباب محوطه پـالک 251۶ فرعی مجـزی از 2 فرعی از 
75۶۶ اصلـی واقـع در اراضی اسـماعیل آباد حاجـی زرند بخش 13 کرمان 
بـه نشـانی زرنـد ابتـدای جـاده رفسـنجان بـه مسـاحت ۶02/41مترمربع 
مـورد تقاضـای آقای محمود نعیمی بشناسـنامه شـماره 7 صادره از زرنـد فرزند علی و 
خانـم صغری محمدی بشناسـنامه شـماره 2 صـادره از زرند فرزند اکبـر )باالمناصفه( 
 _  1398۶0319008002224 و   1398۶0319008002223 شـماره  آرای  اسـتناد  بـه 
1398/10/28هیـات حـل اختالف ثبت شهرسـتان زرند در مالکیت نامبـرده قرار گرفته 
و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشـر و در 
موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قرار نگرفته اسـت و نیاز بـه تحدید حدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 1399/4/25 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود آن باسـتناد 
تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حـدود از سـاعت 8 صبح روز سـه 
شـنبه مورخه 1399/5/21 در محل شـروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسـیله به مالک 
یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مذکور اخطـار می گـردد در موعـد مقـرر در این آگهی 
در محـل وقـوع ملـک حاضر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی با 
معرفـی مالـک انجام و چنانچه کس یا کسـانی بر حدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراض 
داشـته باشـند طبـق مـاده 20 قانـون ثبت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا به این اداره تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه 
ارسـال گردد ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد ماده8۶ ایین نامه ثبت حداکثر ظرف 
مـدت یکماه پس از تسـلیم اعتـراض به اداره ثبت دادخواسـت الزم جهت طرح دعوی 
بـه دادگسـتری ارائـه نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضی مهلت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهد بـود. م الف 81
تاریخ انتشار:  شنبه مورخه 1399/4/28

حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی
بدیـن وسـیله بـه آقـای محمدعلـی ملـک 
شـماره  بـه  فرزنـد حسـین  داورانـی  زاده 
علـی  والیـت  بـا   308057۶454 ملـی 
 ، محمدآبـاد   _ زرنـد  سـاکن  داورانـی،  زاده  ملـک 
مـی  ابـالغ   7 امـام حسـین کوچـه شـماره  خیابـان 
شـود، کـه خانـم بتـول نظـری زرنـدی جهـت وصـول 
حقـوق  بانضمـام  ریـال   1۶/534/015/485 مبلـغ 
ازدواج  سـند  در  منـدرج  مهریـه  اسـتناد  بـه  دولتـی 
شـماره  ازدواج  دفتـر   1375/10/17  -2701 شـماره 
37 زرنـد علیـه شـما بعنـوان احـدی از ورثـه متعهـد 
اجرائیـه صـادر نمـوده و پرونـده اجرائـی بـه کالسـه 
9900117 در ایـن اداره تشـکیل شـده وطبـق گـزارش 
ابالغیـه  زرنـد،  پسـت  اداره  99/4/23مامـور  مـورخ 
بدلیـل میسـر بودن ابـالغ واقعـی، عینا اعـاده گردیده 
اسـت و متعهـد لـه نیـز قادر بـه معرفـی آدرس جدید 
نبـوده، لـذا بنـا بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده 18 
و 19 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه فقط یـک مرتبه 
در یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی 
مـی شـود و چنانچه ظـرف مـدت ده روز از تاریخ این 
آگهـی کـه روز ابـالغ محسـوب مـی گـردد، نسـبت به 
پرداخـت بدهـی خود اقـدام ننمایید، عملیـات اجرائی 

جریـان خواهـد یافـت. م الـف 83
حسین توحیدی نیا
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی زرند

آگهی
ملـک  علـی  آقـای  بـه  وسـیله  بدیـن 
شـماره  بـه  اکبـر  فرزنـد  داورانـی  زاده 
 _ زرنـد  سـاکن   ،  3090358239 ملـی 
شـماره  حسـین کوچـه  امـام  خیابـان   ، محمدآبـاد 
7 ابـالغ مـی شـود، کـه خانـم بتـول نظـری زرنـدی 
1۶/534/015/485ریـال  مبلـغ  وصـول  جهـت 
بانضمـام حقـوق دولتـی بـه اسـتناد مهریـه منـدرج 
2701_1375/10/17دفتـر  شـماره  ازدواج  سـند  در 
ازدواج شـماره 37 زرنـد علیـه شـما بعنـوان احـدی 
پرونـده  و  نمـوده  صـادر  اجرائیـه  متعهـد  ورثـه  از 
اجرائـی بـه کالسـه 9900117 در ایـن اداره تشـکیل 
شـده وطبـق گزارش مـورخ 99/4/23 مامور  پسـت 
واقعـی،  ابـالغ  بـودن  میسـر  بدلیـل  ابالغیـه  زرنـد، 
عینـا اعـاده گردیـده اسـت و متعهـد لـه نیز قـادر به 
معرفـی آدرس جدیـد نبـوده، لـذا بنـا بـه تقاضـای 
بسـتانکار طبـق مـاده 18 و 19 آئیـن نامه اجـرا مفاد 
اجرائیـه فقـط یـک مرتبـه در یکـی از روزنامـه هـای 
چنانچـه  و  شـود  مـی  آگهـی  محلـی  کثیراالنتشـار 
آگهـی کـه روز  ایـن  تاریـخ  از  ظـرف مـدت ده روز 
پرداخـت  بـه  نسـبت  مـی گـردد،  محسـوب  ابـالغ 
اجرائـی  عملیـات  ننماییـد،  اقـدام  خـود  بدهـی 

84 الـف  م  یافـت.  جریـان خواهـد 
حسین توحیدی نیا
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی زرند
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شنبه  28 تیر 1399 کاغذ جنوب

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان از کشـف مقادیـری اشـیاء 
عتیقـه با قدمت 3 هزار سـال در شهرسـتان رودبـار جنوب خبر 
داد.بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس ، سـردار عبدالرضـا ناظری 
اظهـار داشـت: مامـوران انتظامـی شهرسـتان رودبـار جنـوب 
در پـی کسـب خبـری مبنی بـر اینکه فـردی اقـدام بـه خرید و 

فروش و قاچـاق عتیقـه مـی کنـد پـس از اطمینـان از موضوع بـا هماهنگـی مقـام قضائی 
از منزل ایـن متهـم30 قطعه شـیء عتیقـه کشـف کردند.فرمانـده انتظامی اسـتان کرمان 
افزود: اشـیاء کشـف شـده شـامل 3 عدد کوزه سـفالی، یک عدد فنجـان فلزی، یـک قطعه 
سـنگ گران بها و 23 عدد اجسـام فلزی به شـکل مـار و نیزه هسـتند که کارشناسـان اداره 
میراث فرهنگـی، قدمت ایـن اشـیاء را مربوط به 3 هزار سـال قبـل و ارزش آنهـا را یک صد 

میلیـارد ریـال بـرآورد کردند.

کشف عتیقه های 100 میلیاردی 
در رودبار جنوب  

ایرنا - مدیــرکل راهداری و حمل و نقــل جاده ای جنوب 
استان کرمان از اصالح چهار نقطه حادثه خیز عبور سیالب 
در محور قلعه گنج به فنوج سیســتان و بلوچســتان خبر 
داد.به گزارش دریافتی ایرنا، مســعود جمیلی طول محور 
ارتباطی قلعه گنج به فنوج را 180 کیلومتر عنوان کرد و از 

صرف هزینه چهار میلیارد ریالی برای رفــع نقاط حادثه خیز این محور خبر داد.وی با 
بیان اینکه در طول محور ارتباطی قلعه گنج به فنوج 9۵ آبنما و 14۵ دستگاه پُل وجود 
دارد، گفت: با توجه به بروز باران های سیل آسا در این محور و افزایش ِدبی )میزان آبی 
که در یک زمان مشخص عبور می کند( آب به آبنماها و پل های لوله ای، برخی از این 
پُل های لوله ای پاسخگوی حجم سیالب ها نیستند لذا اصالح این نقاط در دستور کار 

قرار گرفت.

چهار نقطه حادثه خیز در قلعه گنج
صبح  پنج شـنبه خبری مبنی بر فـوت مادر بـاردار و نـوزاد در حین زایمان در بیمارسـتان  اصالح شد

امام خمینی جیرفـت به کاغذ وطن رسـید. خبـر از ابتالی مـادر به کرونـا و فوت نـوزاد در 
اثر تاخیـر درعمل زایمـان اطالع میـداد.در این خصوص دکتر عارفی ریاسـت بیمارسـتان 
کاشـانی به کاغذ وطن گفت :مادر بارداری با مشـکل تنگـی نفس و سـرفه در تاریخ 24 تیر 
ماه بـه بیمارسـتان مراجعه کرد ودر نهایت بسـتری شـد، تسـت کرونای ایـن بیمار مثبت 
اعالم شـد و به دلیل اینکـه در هفتـه3۵ ام بارداری بودند طبق نظر پزشـک معالج شـرایط 
ختم بارداری را نداشـت .مریض با حال مسـاعد و با اکسـیژن به بیمارسـتان امام اعزام و در 
آی سـی یو این بیمارسـتان پذیرش شـد.وی از دلیل فوت این مادر و فرزند در بیمارسـتان 
امام ابـراز بی اطالعی کرد.برای روشـن شـدن موضوع با رئیس بیمارسـتان امـام خمینی و 
معاونت درمان علوم پزشـکی تماس گرفتیم متاسـفانه علی رغم تمام تالش این مجموعه 
چه از طریق صوتـی و پیامکـی موفق بـه برقراری تمـاس نشـدیم.کاغذ وطـن در روزهای 

آینده این خبـر را دنبـال می کند.

مرگ مادر باردار و نوزادش در بیمارستان امام جیرفت

خبرخبر

بـه گـزارش خبرنگار گـروه اسـتان های 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان سـرهنگ 
محمـود بیدشـکی فرمانـده انتظامـی 
شهرسـتان عنبرآباد گفـت: در پی ارجاع 
پرونـده ای بـه پلیـس فتـا شهرسـتان 
عنبرآبـاد مبنی بـر برداشـت غیرمجاز از 
حسـاب چند شـهروند، پیگیری موضوع 
در دسـتورکار اداره مبـارزه بـا جرائـم 
سـایبری پلیس فتا شهرسـتان عنبرآباد 
قـرار گرفـت.او افـزود: در بررسـی های 
اولیه مشخص شـد فردی از طریق ایجاد 
درگاه جعلی و فریب چند شـهروند اقدام 
بـه خریـد کارت شـارژ از طریـق رمـز 
دوم کارت هـا کـرده و مبالغـی را هـم به 
کارت هـای مختلـف انتقـال داده اسـت.
ایـن مسـئول انتظامی بیـان داشـت: در 
ایـن رابطـه کارشناسـان پلیـس فتـا بـا 
انجـام اقدامـات پلیسـی یک جـوان 18 
سـاله که اقدام به هک اطالعات حسـاب 
مالباختـگان می کـرد را شناسـایی و وی 
را بـا هماهنگـی قضایی دسـتگیر کردند 
کـه ایـن فـرد در مواجهـه بـا مـدارک و 
مسـتندات موجود به برداشـت غیرمجاز 
از حسـاب مالباختـگان اعتـراف کـرد.
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان عنبرآبـاد 
بـا بیـان ایـن کـه تحقیقـات بـرای 
شناسـایی سـایر جرایـم متهـم ادامـه 
دارد از شـهروندان خواسـت: چنانچـه 
اقـدام بـه خریـد اینترنتـی شـارژ سـیم 
کارت هـای تلفن همـراه می کننـد حتما 
از هویـت فروشـگاه و گرداننـدگان آن 
اطمینـان حاصـل کـرده و در هنـگام 
ورود اطالعـات کارت و حسـاب بانکـی، 
مالحظـات امنیتـی الزم را رعایت کنند.
سـرهنگ بیدشـکی در پایـان گفـت: 
ننـد از طریـق راه  هموطنـان می توا
ارتباطـی سـایت پلیـس فتـا بـه آدرس 
www.cyberpolice.ir از آخرین 
روش هـای  و  سـایبری  هشـدار های 
پیشـگیری از جرایـم فضـای مجـازی 

مطلـع شـوند.

دستگیری 6 قاتل 
متواری با کمک سران 

طوایف جنوبی
دادســتان عمومــی و انقــالب رودبــار 
ــا همــکاری ســران  ــت: ب ــوب گف جن
طوایــف رودبــار 6 قاتــل مســلح 
تحویــل  و  دســتگیر  متــواری 
دســتگاه قضایــی شد.دســتگیری 
ــران  ــک س ــا کم ــواری ب ــل مت 6 قات
ــروه  ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ طوایفب
ــگاران  ــگاه خبرن ــای باش ــتان ه اس
ــی  ــد عمران ــان، حام ــوان از کرم ج
دادســتان عمومــی و انقــالب رودبــار 
جنــوب کرمــان گفــت: بــا توجــه بــه 
ــن  ــیره ای ای ــه ای و عش ــت طایف باف
ــه منظــور جلوگیــری  شهرســتان و ب
ز نــا امنی هــا و دســتگیری یــا  ا
ــا  ــن ی ــدن متهمی ــرف ش ــود مع خ
محکومیــن متــواری بــا ســران 
ــاط  ــی ارتب ــذان محل ــف و متنف طوای
حســنه برقــرار شــد کــه نتایــج 
مثبتــی نیــز در پــی داشــت.او افزود: 
از جملــه آثــار و بــرکات ایجــاد 
ارتبــاط حســنه دســتگاه قضایــی 
یــف و متنفــذان  بــا ســران طوا
محلــی رودبــار جنــوب می تــوان 
بــه تحویــل دادن 6 قاتــل مســلح 
نی  ری بــه دفتــر دادســتا متــوا
یــف اشــاره  توســط ســران طوا
ــل شــهید  ــه آن قات کــرد کــه از جمل
ــارزه  ــس مب ــور پلی ــدی مام جرجن
ــن شهرســتان  ــواد مخــدر در ای ــا م ب
اســت کــه چنــدی قبــل توســط 
قاچاقچیــان مســلح بــه شــهادت 
رســید.او اظهــار داشــت: بــا تشــکیل 
ــا  ــف، آن ه ــا ســران طوای جلســاتی ب
ــه جمــع آوری ســالح های  موظــف ب
غیــر مجــاز طایفــه خــود شــدند کــه 
ــه  ــداد 244 قبض ــتا تع ــن راس در ای
ــت  ــینکف، کل ــالح کالش ــواع س از ان
کمــری و ســالح شــکاری غیــر مجاز 
ــرد: در  ــان ک ــد.او بی ــع آوری ش جم
راســتای ایجــاد صلــح وســازش 
ز  یــف و جلوگیــری ا میــان طوا
ادامــه قتل هــای بیــن طایفــه ای 
در ایــن شهرســتان بــا تشــکیل 
ــف  ــا ســران طوای جلســات متعــدد ب
ــر  ــل دفت ــی در مح ــذان محل و متنف
ــدام  ــت اق ــدان جیرف ــتان و زن دادس
ــح و آشــتی میــان دو طایفــه  ــه صل ب

ــد. ــزرگ ش ب

شناسنامه سندی رسمی برای احراز و اثبات هویت 
اشخاص حقیقی در جامعه است و در دست داشتن 
این اوراق هویتی، استفاده از امکانات رفاهی و 
اجتماعی را برای فرد مهیا می سازد و از سوی 
دیگر مسئوالن بر ضرورت تعیین هویت افراد 
بی شناسنامه در کشور تاکید دارند این در حالی 
است که چهار نسل یک خانواده در مرز جنوب 
کرمان بدون شناسنامه زندگی کرده اند.خانواده 
ای در یکی از روستاهای جنوب کرمان سکونت 
دارد و به »لب مرزی« معروف هستند اما خود را 
ایرانی می دانند. لب مرزی ها، افرادی هستند که 
بین مرز ایران و افغانستان سکونت داشتند و اغلب 
خود را ایرانی می دانند اما پس از مشخص شدن مرز 
ایران و افغانستان و ایجاد خط مرزی، بخشی از این 
خانواده ها این سوی مرز و بخشی دیگر آن سوی 
مرز ساکن شدند. شغلشان اغلب دامداری است 
و گرفتن شناسنامه برایشان اهمیتی ندارد اما با 
افزایش فشارهای اقتصادی تازه متوجه شدند که 
چقدر شناسنامه اهمیت دارد به ویژه برای گرفتن 
حمایت های بخش دولتی نیاز به شناسنامه و اوراق 
هویتی دارند اما امروز خیلی از آنها چند نسل بی 
شناسنامه اند و فرزندان و نوه هایشان از خدمات 
شهروندی محروم هستند. مثل خانواده زهرا که از 
طریق میثم حاجی نمکی نماینده خیریه داراالکرام 
در منطقه جیرفت کرمان با این خانواده آشنا شدیم. 
زهرا زن جوانی است که 27 بهار از عمرش می 
گذرد. در خانواده ای متولد شده که نه پدربزرگ 
و مادربزرگش شناسنامه داشتند و نه پدر و مادر 
و برادرش. پس عجیب نیست که خودش هم بی 
شناسنامه باشد.زهرا هم مثل خیلی از دختران 
این سرزمین آرزو داشت درس بخواند اما بدون 
اوراق هویتی که نمی توانست به مدرسه برود. به 
همین دلیل با از راه رسیدن اولین خواستگار، پای 
سفره عقد نشست و بله گفت. ازدواجی که هرگز در 
هیچ سجلی ثبت نشد.زن جوان طبق قوانین بومی 
منطقه شان عروس و همسر مردی شد که از قضا 
شناسنامه دارد اما صفحه ازدواج و طالق این مرد 
در طول سال هایی که با زهرا زندگی می کرد، برای 
همیشه سفید ماند.پس خیلی عجیب و دور از ذهن 

نیست که یک روز بی خبر زهرای قصه ما را با دو 
فرزندش رها کند و برود. کجا؟ معلوم نیست اما زمان 
رفتن فرزند سومش را که پسر بود، همراه خود برد.
حال زهرا نمی دانست با دو کودکی که روی دستش 
مانده بودند چه کند. نه سوادی داشت و نه مهارتی 
که بتواند سر کار برود و خرج خودشان را دربیاورد.
چندی بعد، زن جوان شنید که همسرش زن دیگری 
اختیار کرده است. زهرا در اوج ناامیدی فهمیده بود 
که دیگر نباید انتظار همسر و فرزندش را بکشد. آنها 
برای همیشه رفته بودند. این بود که به خانه مادری 
اش رفت. زنی از کارافتاده و ناتوان که درگیر سرطان 
است.خانواده زهرا هزینه درمان مادر را ندارند. تنها 
دارایی آنها دو بز بود که برای خرج دوا و دکتر مادر 
فروختند اما فایده ای نداشت. مادر از یک طرف غم 
بیماری اش را می خورد و با مرگ دست و پنجه نرم 

می کند و از طرف دیگر غم زندگی دخترش زهرا. 
پوستی روی استخوان

حاجی نمکی می گوید: مادر زهرا را از نزدیک 
ببینید قلبتان به درد می آید. خانواده سوء تغذیه 
رند و مادر زهرا مثل پوستی است که روی  دا
استخوان کشیده باشند.در این میان پدر زهرا که 
سن باالیی دارد زن دیگری اختیار می کند. از زن 
دومش صاحب دختری به نام مهسا می شود و آنها 
نیز شناسنامه ای ندارند.»وضعیت این خانواده به 
شدت بد است. اگر آنها شناسنامه داشتند بچه های 
این خانواده می توانستند به مدرسه بروند و درس 
نه بگیرند یا از کمک  نند، می توانستند یارا بخوا
های بهزیستی و کمیته امداد برخوردار شوند. اما 
هیچ کدام از اعضای این خانواده شناسنامه ندارند. 
برای مثال دختر زهرا هم به خاطر فقر مالی، سوء 
تغذیه دارد. دندان هایش در نیامده بودند و اینجا 
با کمک خیرین مقداری بسته ارزاق تهیه کرده و 
به دستشان دادیم. این کمک ها تاثیر خوبی داشت 
به گفته  و باعث شد دندان های بچه دربیاید«.
این فعال اجتماعی این خانواده از خدمات بیمه 
روستایی هم به دلیل نداشتن شناسنامه محروم 
هستند. حتی نمی توانند در صورت بروز مشکلی 
شکایتشان را به جایی ببرند. »آنها شرایط دریافت 
وام مسکن را نیز ندارند. برخی از لب مرزی ها روی 
زمین های دیگران داخل کپر زندگی می کنند و 
در قبال استفاده از این شرایط باید برای صاحبان 
نواده  تنها سرمایه این خا زمین ها کار کنند«.

بزهایی بودند که خرج درمان مادر خانواده شدند و 
امروز این خانواده روزهای سختی را پشت سر می 
گذارند. بزرگترین مشکل آنها سوء تغذیه زهرا و 
فرزندانش و دیگر اعضای خانواده است.این خانواده 
و خانواده های مشابه آرزوی شناسنامه دار شدن را 
در رویاهایشان به تصویر می کشند. سال ها است 
در خاک ایران زندگی می کنند و خود را ایرانی می 
دانند در حالی که برای اثبات ایرانی بودن و فرایند 

شناسنامه دار شدنشان، آهی در بساط ندارند.
افراد بدون اوراق هویتی شناسنامه نمی گیرند

سیف اهلل ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور 
در گفت و گو با ایرنا گفت: افراد بدون اوراق هویتی 
اگر از پدر و مادر خارجی بوده و تبعه ایران نباشند، 
شناسنامه نمی گیرند. خانواده های فاقد شناسنامه و 
اوراق هویتی اگر مددعی هستند که ایرانی اند، برای 
دریافت شناسنامه باید فرایندی را حدودا سه ماهه را 
طی کنند. در قدم اول باید به فرمانداری محل زندگی 
شان مراجعه کرده و سپس استشهادی در این زمینه 
جمع آوری و دهیار محل آن را تایید کند. پس از آن در 
خصوص شناسنامه دار شدن تشکیل پرونده بدهند.
ابوترابی افزود: در ادامه ثبت احوال این خانواده را به 
عنوان فاقد اوراق هویتی ارجاع می دهد به نیروی 
انتظامی و اطالعات. در این فرایند اگر ایرانی بودن 

این افراد تایید شود، پرونده به شورای تامین می رود 
و پس از تایید شورا، پرونده به ثبت احوال ارجاع داده 
می شود تا نسبت به شناسنامه دار شدن این افراد 
اقدام کند.وی تصریح کرد: اگر این افراد تبعه دولت 
ایران باشند صاحب شناسنامه می شوند و اگر نباشند 

شناسنامه دریافت نخواهند کرد.
امنیت در سایه هویت

علی کرد یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
در مصاحبه ای اعالم کرده بود: تعیین هویت افراد 
بی شناسنامه در کشور ضرورت دارد. نداشتن اوراق 
هویتی چالش بزرگی برای امنیت جامعه بوده و 
دستگاه های متولی باید هرچه سریع تر نسبت به 
تعیین هویت و ارائه برگه شناسایی به اتباع بیگانه 
و افراد فاقد شناسنامه اقدام کنند.اما امروز با وجود 
تصویب تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، هنوز خیلی ها در 
انتظار دریافت اوراق هویتی هستند. افرادی که هویت 
حقیقی آنها ناشناس باقی مانده و به همین دلیل 
از خیلی از حقوق شهروندی شان محروم هستند. 
عدم تحصیل و استفاده از امکانات آموزشی، دریافت 
گواهی نامه، حق رای، دریافت یارانه، ازدواج های ثبت 
نشده و تولد کودکانی بدون هویت تنها بخش هایی از 

مشکالت افراد بدون اوراق هویت است.

چهار نسل یک خانواده بدون شناسنامه
گزارش

ایرنا

سرپرسـت دادگاه عمومـی 
قوه

از قضاییه فاریـاب  شهرسـتان 
بازگشـایی رودخانـه هـزار 
بوتـه بعـد از حـدود 1۵ سـال خبـر داد و 
گفت: مشـکالت معادن طالی زرترشـت و 
امین یـار نیز حـل شـده اسـت.قوه قضاییه 
بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان هـای 
باشـگاه خبرنگاران جوان از کرمـان، بهرام 
سـاالری نـژاد، سرپرسـت دادگاه عمومـی 
شهرسـتان فاریـاب گفـت: بـه همـت 
دادگسـتری شهرسـتان فاریـاب، مسـیر 
رودخانه معـروف به هـزار بوته کـه نزدیک 
به 1۵ سـال از سـوی عده ای عدوان تصرف 
شده بود، بازگشـایی شـد.او افزود: در زمان 
نـزوالت آسـمانی بسـته بـودِن مسـیر 
رودخانه، موجـب تخریب مزارع و مسـدود 
سـازی جـاده اصلـی فاریـاب – جیرفت و 
آبگرفتگـی منـازل مـردم می شـد.بهرام 
سـاالری نـژاد افـزود: مسـیر رودخانـه 
معروف بـه هـزار بوته بـه منظـور تبصره 4 
ماده 2 قانون توزیع عادالنه بازگشـایی شد 
و بـه لطـف خـدا رودخانـه فصلـی در حال 
حاضـر در مسـیر اصلـی خـود در جریـان 
اسـت. او از حل مشـکالت طالی زرترشت 
نیز سـخن گفـت و بیـان کـرد: بـا توجه به 
انجـام نـدادن تعهـدات معـدن طـالی 
زرترشـت، اداره کل محیط زیست استان و 
شهرسـتان کهنوج مجددا پیگیری امورات 
مرتبط محیط زیسـتی آن مجموعه شدند 
کـه مجـددا منجـر بـه تنـش بیـن دو نهاد 
خصوصی و دولتی شـده بود. سـاالری نژاد 

با بیـان اینکـه در حـال حاضر تعهـدات در 
حال انجـام و معـدن و شـرکت مذکـور در 
حـال فعالیـت اسـت، بیـان داشـت: طـی 
بازدید هـای مکـرر و تشـکیل جلسـه رفـع 
موانـع تولید بـا حضـور مدیـر کل صنعت، 
معـدن و تجـارت جنـوب اسـتان کرمـان، 
رییـس اداره محیـط زیسـت شهرسـتان 
کهنـوج، فرمانـدار فاریـاب، مدیـر عامـل 
شـرکت معدنی طـال زرترشـت نسـبت به 
انجـام تعهـدات قانونـی توجیـه شـد. او از 
تجمع کارگـران یک شـرکت معدنی دیگر 
نیـز سـخن گفـت و بیـان داشـت: ایـن 
مشـکل نیز بـا دخالـت ایـن واحـد قضایی 
رفع شـد. سـاالری تصریح کرد: بـا توجه به 
تجمـع ۵ روزه کارگـران شـرکت معـدن 
کرومیـت پیرامـون پرداخت نکـردن 8 ماه 
حقوق و بیمـه کارگران با تشـکیل جلسـه 

رفـع موانـع تولیـد و پیگیـری مجدانـه 
موضـوع، شـرکت معدنـی موظـف بـه 
پرداخـت تعهـدات شـد و حـق آنـان را 
پرداخت کـرد و کارگـران نیـز در محل کار 
خود حضور پیـدا کردند و اکنـون، به لطف 
خـدا معـدن در حـال فعالیـت اقتصـادی 
اسـت.او بیان داشـت: با توجه بـه تصرفات 
عمده اراضـی ملـی و تغییرات غیـر قانونی 
نقشـه پالک های ثبتی، تشـکیل پرونده از 
سـوی کارشناسـان منابع طبیعـی صورت 
گرفت و نسـبت به اصـالح اسـناد از طریق 
اداره ثبـت و منابـع طبیعـی پیگیـری بـه 
عمـل آمد و بـه لطـف خـدا دو اداره مذکور 
متعهد به اصـالح نقشـه ها و اسـناد صادره 
در چارچـوب قانونـی شـدند و در حـال 
حاضـر اقدامـات مقتضـی در حـال انجـام 

است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: هرچه 
بی توجهی بیشتر ادامه پیدا کند بیشتر کشته می 
دهیم لذا مردم نباید به صورت احساسی و عاطفی 
در مراسمات شرکت کنند.دکتر علی اصغر مکارم 
در گفت و گو با ایسنا از عدم تغییر نوع رفتار مردم 
نسبت به هشدارهای بهداشتی در قطع زنجیره انتقال  
ویروس منحوس کرونا هشدار داد و گفت: مصوبات 
سختگیرانه ای در جنوب استان کرمان از جمله، 
اعمال محدودیت های جدید و گشت های ویژه 
در منطقه رقم خورد اما در آمارمبتالیان و فوتی ها 
سیر نزولی نداشته ایم که این وضعیت نشان دهنده 
این است که مردم نسبت به خطر کشنده ویروس و 
هشدارهای بهداشتی بیتوجه هستند. وی با بیان 
اینکه مسئوالن و تأثیرگذاران در جامعه با توجه به 
اهمیت موضوع همکاری الزم را در امر پیشگیری 
داشته اند، افزود: با توجه به نحوه افزایش و کاهش 
بیماری در مناطق مختلف این نتیجه حاصل شده که 
میزان دما در کنترل بیماری نقش چندانی ندارد و 
همچنان آمار در بسیاری از نقاط دنیا در حال افزایش 
است.مکارم با بیان اینکه با توجه به ناشناخته بودن 
ویروس راهی برای درمان و کنترل آن پیدا نشده 
است، اظهار کرد: کشورهایی که موفق به کنترل 
بیماری شده اند، دلیل اصلی موفقیت آنها در فاز 
دوم همراهی بیشتر مردم، رعایت اصول و قوانین و 
همچنین وضعیت اقتصادی آنها به عنوان یک زیر بنا 
و کمکی برای حوزه درمان است که این در کشورهای 
کوچک اروپایی که وسعتی به اندازه جنوب کرمان 
دارند، کار خیلی سختی نیست. وی در ادامه نسبت به 
حضور احساسی و عاطفی مردم در مراسمات جشن 

و عزا افزود: البته بحث فرهنگی، احساسی و عاطفی 
بودن، مانند حضور در مراسم عزا و عروسی که در 
برخی از مناطق کشور و جنوب کرمان وجود دارد 
در بین مردم کشورهایی که موفق به کنترل نسبی 
شیوع ویروس شدند وجود ندارد .رییس دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت ضمن تأکید بر لزوم افزایش 
حساسیت در بین مردم و مسئوالن گفت: با توجه به 
اینکه این ویروس حرکات کامال ناشناخته ای دارد 
و قابل پیش بینی نیست دو راه بیشتر نداریم، اینکه 
مردم به عنوان صاحبان اصلی فرآیند کمک کنند و 
دیگری کمک مسئوالن که کار سیاست گذاری می 
کنند.مکارم با بیان اینکه در حوزه درمان کاری که ما 
انجام می دهیم، پوشش حمایتی بیمار است چرا که 
تأثیر ویروس بر بیمار قابل پیش بینی نیست گفت: 
کادر درمان همه تالش خود را می کنند و تمام توان 
فنی و اقتصادی دانشگاه را به کار گرفته ایم تا از مرگ 
مبتالیان به کووید 19 پیشگیری و جلوگیری کنیم 
اما مرگ ها در این بیماری قابل پیش بینی نیست، 

پس بخش مهم این قضیه کار فرهنگی است که باید 
به فکر سالمتی دیگران باشیم.مکارم بیان بر ضرورت 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک 
تاکید کرد و گفت: جاهایی که نیاز است از دستکش 
استفاده کنیم در جمع های غیر ضرور اصال شرکت 
نکنیم. باید مراسم عروسی و عزا کال تعطیل شود 
زیرا در غیر اینصورت آمار کشته های کرونا افزایش 
خواهد یافت.وی با بیان این مطلب، آمار نشان می 
دهد، ویروس تعارف ندارد و هرچه بی توجهی بیشتر 
ادامه پیدا کند، بیشتر کشته خواهیم داد افزود:در اثر 
بی توجهی ها فوت شدگان افرادی هستند که انصافا 
نباید آن ها را از دست بدهیم.رییس دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت کمک از نهاد هایی از جمله هالل 
احمر و بسیج را خواستار شد و اظهار کرد: با توجه به 
اینکه فصل زمستان و پاییز را در پیش داریم، پیش 
بینی وضعیت بیماری خوب نیست و کادر در مان در 
این شرایط به تنهایی پاسخگوی نیازهای درمانی و 

اجتماعی جامعه نخواهند بود.

 تشدید وضعیت مرگبار در جنوب کرمان 
مرگ های کرونایی قابل پیش بینی نیست

بازگشایی رودخانه هزار بوته بعد از ۱۵ سال
حل مشکالت معادن طال در فاریاب

دختر بچه 6 ساله اهل دهستان مارز قلعه گنج )جنوب کرمان( بر 
اثر عقرب گزیدگی جان باخت.مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج 
شامگاه پنجشنبه در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: دختر بچه ای به 
نام سوگل، در بیمارستان قلعه گنج پذیرش و مراحل درمان وی توسط 
پزشک متخصص کودکان انجام می شود.وی افزود: حال عمومی این 
دختربچه تا ساعت یازده ظهر تحت نظر کادر درمانی رو به بهبودی 
بود اما با اصرار زیاد خانواده بیمار که قصد عزیمت به هرمزگان داشتند 
دختربچه از بیمارستان ترخیص می شود.شهسواری تصریح کرد: 
حدود ساعت سه بعد ازظهر مجددا با حال وخیم به بیمارستان مراجعه 
می کنند اما تالش پزشکان برای نجات دختربچه نتیجه بخش نبوده و 
سوگل، فوت می کند.فرماندار قلعه گنج اضافه کرد: با توجه به پراکندگی 
و وسعت منطقه نیاز داریم که درمانگاه های دهستان مارز و بخش چاه 
دادخدا و رمشک شبانه روزی شوند و در این خصوص به مساعدت و 
همکاری مدیریت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نیاز داریم.به گفته 
شهسواری، اختصاص پزشکان بیشتر به مراکز درمانی، مطالبه اساسی 
مردم و اهالی بخش چاه دادخدا و دهستان مارز است و مکاتبات اولیه 
از طرف فرمانداری و مرکز بهداشت قلعه گنج انجام شده است.سوگل، 
دختربچه 6 ساله و خانواده اش اهل روستای دلدر دهستان مارز اما مقیم 
بندرعباس بودند و یک هفته پیش به علت فوت یکی از بستگانشان به 
دهستان مارز آمده بودند.دهستان مارز در فاصله 100 کیلومتری قلعه 
گنج واقع شده است.شهرستان قلعه گنج در فاصله 420 کیلومتری 

جنوب مرکز استان واقع شده است.

گزارش
ایسنا

نیش عقرب باعث مرگ دختربچه 
قلعه گنجی شد

دستگیری هکر 
حساب های بانکی

 اهالی عنبرآباد

برخی از خانواده های لب مرزی بدون شناسنامه هستند
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نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
وسعت استان کرمان و محروم ماندن بخش های زیادی از آن از توجه 
مسئوالن گفت: نمایندگان مجلس تفکیک کرمان به چند استان را دنبال 
می کنند.به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ ذبیح اهلل 
اعظمی، پنجشنبه)26 تیر( در جلسه شورای اداری استان، رهنمودهای 
اخیر رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس را فصل الخطاب دانست و سپس 
گزارشی از تازه ترین مسائل حوزه نمایندگی را ارائه داد.نماینده مردم 
شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی گزارشی 
از حضور وزرای مختلف در کمیسیون کشاورزی جهت رایزنی برای حل 
مشکل مرغداران استان و تامین نهاده های مختلف داد.وی اعالم کرد: برای 
تامین آب شرب جیرفت و عنبرآباد30 میلیارد تومان پول در اختیار استان 
قرار گرفت.اعظمی از رایزنی با وزارت امور خارجه در خصوص مشکالت 
صادرکنندگان محصوالت کشاوزی و تامین نهاده های الزم در جنوب 
استان خبر داد و گفت: اقدامات مربوطه از مهرماه جاری آغاز می شود.

وی در خطاب به استاندار کرمان گفت: فاصله دورترین نقاط استان 800 
کیلومتر است و خواه ناخواه شما به همه نقاط استان نمی رسید و کرمان 
باید به 4 استان تقسیم شود لذا شما چه بخواهید یا نخواهید نمایندگان این 

را دنبال می کنند.اعظمی خواستار حل مشکل راه آهن جیرفت از بم شد.

تفکیک کرمان به چند استان 
در مجلس پیگیری می شود
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رمان محاکمه
یکی از برجسته ترین رمان های فرانتس کافکا است. کتابی 
که دنیای نویسنده – یا همان چیزی که معموال از آن تحت 
عنوان دنیای کافکایی یاد می کنند، را به بهترین وجه ممکن 
نشان می دهد. کافکا در توضیح آثارش مدام از توصیف و تصویر 
پرتگاهی درونی سخن می گوید و چه در یادداشت های روزنامه 
و چه در نامه هایش، دارایی خود را نیرویی می داند که در اعماق 
وجودش به شکل ادبیات متمرکز است. در این کتاب هم نیروی 
ادبیات را می بینیم و هم آن پرتگاهی که مد نظر کافکاست. 
این رمان در سال 192۵ به چاپ رسید.فرانتس کافکا در سوم 
ژوییه 1883 در پراگ در یک خانواده یهودی به دنیا آمد. در 
سال 1906 دکترای حقوق گرفت و در حدود 1۵ سال سرگرم 
کار اداری در یک شرکت بیمه بود. کافکا با اینکه ازدواج نکرد 
اما سه بار نامزد کرد، دو بار با فلیسه باوئر و یک بار با یولی 
وریتسک. او به شهرهای مختلف سفر می کرد و جنگ جهانی 
اول را نیز مشاهده کرده بود. از جمله مشهورترین کارهای 
کافکا سه رمان ناتمام به نام های محاکمه، قصر و امریکا است. 
کافکا سرانجام در سوم ژوئن 1924 در اثر سل در آسایشگاهی 
در وین درگذشت.کافکا در طول عمر خود از لذت هایی مانند 
عشق، زندگی خانوادگی و استقالل فردی محروم ماند، در سی 
سالگی هنوز در خانه پدری زندگی می کرد و به پدر و مادرش 
وابسته بود. اما زندگی اش یک بُعد متفاوت دیگر داشت: بعد 
درونی. علی اصغر حداد در این باره می نویسد: زندگی درونی 
کافکا در عمقی ظاهراً گسسته از گذران روزمرگی ها جریان 
داشت. نیرویی نشأت گرفته از درون او را وامی داشت با تالشی 
وصف ناپذیر، با چشم پوشی از کامروایی، با پذیرش درد و رنج 
جسمانی، ادبیات منحصر به فردی پدید بیاورد، ادبیاتی یگانه 

که سبک و سیاق آن تقلیدناپذیر است.

فیلم مادر
محمد علی کشاورز)خطاب به مادر( : این دنیا ایـنـقـد کثیفه که با اشک های تو 

هم پاک نمـیـشــه …

دیالوگ
نرگس مست 

فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سید جالل الدین دری و تهیه کنندگی عبداهلل 
اسفندیاری محصول سال 139۵ است.

فیلم
بادیان یا »انیسون«/ یک ادویه ی رایج و پرمصرف است که عطری متمایز دارد. بادیان 
از ویتامین ها و مواد معدنی فراوانی همچون فوالت، منیزیم و ویتامین B6 تشکیل شده 

است. خواص بادیان برای درمان افسردگی و کاهش قند خون بسیار مناسب است.

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
مددجویان بهزیستی جیرفت کمک 

بالعوض مسکن دریافت کردند

ایرنــا - رییــس اداره بهزیســتی جیرفــت از پرداخــت یــک میلیــارد و 2۵0 
میلیــون تومــان کمــک بالعــوض مســکن بــه مددجویــان تحــت حمایــت 

بهزیســتی ایــن شهرســتان خبــر داد.
ــا ایــن میــزان  ــگار ایرن ــا خبرن ــژاد روز چهارشــنبه در گفــت و گــو ب محمــد رضان
ــرای ســاخت مســکن  ــری ب ــرد و از پیگی ــوان ک کمــک را طــی ســال جــاری عن

ــر داد. ــر خب ــتایی 240 نف روس
ــت را 13  ــتان جیرف ــی شهرس ــد معلول ــکن های چن ــداد مس ــن تع وی همچنی
ــتی  ــازمان بهزیس ــت س ــا حمای ــا ب ــن خانه ه ــت: ای ــرد و گف ــالم ک ــوار اع خان

ــد. ــاخته ش س
رییــس اداره بهزیســتی جیرفــت بــه عملکــرد واحــد مشــارکت های اداره 
بهزیســتی جیرفــت اشــاره کــرد و افــزود: از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون 12 
ــن  ــارکت های ای ــد مش ــدی در واح ــک نق ــال کم ــون ری ــارد و 230 میلی میلی

ــد. ــع آوری ش ــه جم مجموع
ــر از  ــه 10 نف ــه ازدواج ب ــن واحــد طــی ســال جــاری کمــک هزین ــزود: ای وی اف

ــرد. ــت ک ــتی را پرداخ ــش بهزیس ــت پوش ــان تح مددجوی
ــدازی ســه کارگاه تولیــد  ــه شــرایط کرونایــی کشــور اشــاره و از راه ان ــژاد ب رضان
ــان  ــن مددجوی ــی بی ــوینده و ضدعفون ــواد ش ــته م ــع 100 بس ــک و توزی ماس

ــر داد. ــی خب جیرفت
ــه  ــوردی ب ــه م ــال کمک هزین ــارد ری ــاری 14 میلی ــال ج ــی س ــه او، ط ــه گفت ب

ــد. ــت ش ــت پرداخ ــتان جیرف ــتی شهرس ــان بهزیس مددجوی
ــت  ــتی جیرف ــتغال اداره بهزیس ــد اش ــرد واح ــه عملک ــتی ب ــس اداره بهزیس ریی
اشــاره کــرد و از پرداخــت 60 فقــره تســهیالت قرض الحســنه 30 میلیــون 
تومانــی، 22 تســهیالت 10 میلیــون تومانــی بــرای ســرمایه کار و 70 فقــره 
تســهیالت 1۵ میلیــون تومانــی اســتاد و شــاگردی بــه مددجویــان تحــت 

ــر داد. ــن اداره خب ــش ای پوش
ــان اینکــه 47 مهدکــودک روســتایی و 19 مهدکــودک شــهری تحــت  ــا بی وی ب
ــال  ــت: امس ــار داش ــد، اظه ــت می کن ــت فعالی ــتی جیرف ــش اداره بهزیس پوش
ــودک،  ــزار و 64۵ ک ــوزش 2 ه ــودکان، آم ــن ک ــرای والدی ــی ب 12 دوره آموزش
ــه  ــرای تهی ــار ب ــن اعتب ــد و تامی ــودکان نیازمن ــهریه ک ــره ش ــت 18۵ فق پرداخ
ــای  ــودکان مهده ــر از ک ــزار و 6۵1 نف ــک ه ــه ی ــرم ب ــذای گ ــده غ ــک وع ی

ــد. ــام ش ــتایی انج روس
ــزار و  ــن اداره را ســه ه ــت تحــت پوشــش واحــد توانبخشــی ای ــژاد جمعی  رضان
ــه مناسب ســازی منــزل مســکونی و خــودرو  923 نفــر اعــالم کــرد و از کمــک ب
ــی،  ــه نخاع ــول ضایع ــرای 78 معل ــتاری ب ــر، پرداخــت حــق پرس ــرای 10۵ نف ب
ــع 48 وســیله کمــک  ــد، توزی ــر مددجــوی جدی ــرای ۵1۵ نف ــده ب تشــکیل پرون
توانبخشــی، شناســایی 291 نفــر فــرد دارای معلولیــت و برگــزاری هفــت 

ــر داد. ــاری خب ــال ج ــی س ــازی ط ــه مناسب س کمیت
ــرد  ــد ک ــی تاکی ــیب های اجتماع ــگیری از آس ــوزش در پیش ــش آم ــر نق وی ب
ــتای  ــی در راس ــون 2۵ دوره آموزش ــا کن ــاری ت ــال ج ــدای س ــت: از ابت و گف
ــس  ــط اورژان ــتان توس ــطح شهرس ــی در س ــیب های اجتماع ــگیری از آس پیش

ــد. ــزار ش ــی برگ اجتماع
ــی  ــس اجتماع ــده در اورژان ــزار و 480 خدمت گیرن ــک ه ــرش ی ــژاد از پذی رضان
ــه آســیب های  ــق در زمین ــج تحقی ــزود:  امســال پن ــر داد و اف ــت خب شــهر جیرف

ســطح شهرســتان انجــام شــد.
جنوب کرمان سرای سالمندان ندارد

ــی  ــتان جنوب ــت شهرس ــود هف ــن کمب ــالمندان را مهمتری ــرای س ــود س وی نب
اســتان کرمــان عنــوان کــرد و از متقاضیــان در ایــن بخــش اعــالم حمایــت کــرد.

ــاز  ــی ســالمندانی کــه نی رییــس اداره بهزیســتی اظهــار داشــت: در شــرایط فعل
ــاع داده  ــتان ارج ــز اس ــالمندان مرک ــز س ــه مراک ــند ب ــته باش ــت داش ــه مراقب ب
ــرای  ــک س ــاد ی ــرای ایج ــران ب ــارکت خی ــد مش ــن رو نیازمن ــوند از ای می ش

ــتیم. ــان هس ــتان کرم ــوب اس ــالمندان در جن س
شهرســتان جیرفــت بــا 316 هــزار نفــر جمعیــت از پنــج بخــش مرکــزی، 
ــه 230  ــده و در فاصل ــکیل ش ــفندقه تش ــارز و اس ــاردوئیه، جبالب ــماعیلی، س اس

ــت.   ــع اس ــان واق ــوب کرم ــری جن کیلومت

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

امامزاده بی بی عصمت
امام زاده بی بی عصمت، خاتونی از نوادگان امام 
جعفر صادق در کوهبنان است، سرسبز بودن 

محوطه امام زاده، سبب شده بنا از مکان های سیاحتی و زیارتی محسوب 
شود.

شرابه دوزی
شرابه دوزی یکی از انواع رودوزی های سنتی 

است، که جزو صنایع دستی ایرانی به شمار 
می آید. شرابه دوزی از هنرهای رایج شهرهای اصفهان، قزوین، بندر ترکمن 

و بندرعباس است.

 گردو بافت
سوغاتی  مهم بافت گردو است که به عنوان نماد 

این شهر هم شناخته می شود.

جاذبه

صنایع

سوغات

همسان سازی حقوق  بازنشستگان کشوری از مهرماه 
عملیاتی می شود.

حداقل ارزش فروش سهام عدالت، 2.۵ میلیون تومان 
است.

گزارش حریرچی از هزینه های سنگین کرونا برای هر 
خانوار ایرانی؛ حداقل 6/1 میلیون تومان

های  اتحادیه  اندیشی  هم  نشست 
مدیران  با  طبیعی  منابع  تخصصی 
سازمان به همت اداره آموزش ، ترویج و 
مشارکتهای مردمی اداره کل ، بعداظهر 
روز سه شنبه بیست و چهارم تیرماه 
در سالن گردهمایی اداره کل برگزار 

گردید .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
کرمان ، در این نشست که با حضور 
قاسمی  و لعلی نیا ، دو تن از مدیران 
دفتر آموزش ، ترویج و مشارکتهای 
مردمی سازمان و معاون برنامه ریزی و 
توسعه مدیریت اداره کل برگزار گردید 
، محمد امین فصیح زاده با اشاره به 
تاریخچه تاسیس و میزان سرمایه اولیه 
تعاونیهای منابع طبیعی  و یادآوری این 
نکته که صندوق توسعه منابع طبیعی 

کرمان ، چهارمین صندوق ایجاد شده 
در کشور بوده که پس از استانهای 
فارس ، اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد 
تاسیس گردیده و سرمایه اولیه آن تنها 
یک میلیارد تومان با چهل و نه درصد 
سهم دولت بوده است  ، افزود : از همان 
ابتدا شرایط بگونه ای پیش رفت که 

متاسفانه هیچگونه افزایش سرمایه ای 
را شاهد نباشیم و این در حالیست که 
استان کرمان در سال گذشته درآمدی 
بالغ بر پنجاه میلیارد تومان برای دولت 
داشته و موجب شگفتی است که از محل 
این درآمد حتی یک میلیارد تومان 
افزایش سرمایه برای شرکتهای تعاونی 

ایجاد نگردد .
فصیح زاده تاکید نمود  تا زمانی که 
دولت افزایش سرمایه نداشته باشد ، 
نمی توان انتظار بهبود امور از سوی 

تعاونیها را داشت .
معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت 
مدیر کل یکی از کارهای مثبت انجام 
شده در این حوزه را سوق دادن حقوق 
عرفی به سمت صندوق توسعه منابع 
طبیعی دانست و افزود : افزون بر 
این در بند    ب   ماده 29 نیز با ورود 
منابع طبیعی ، مشارکت مطلوبی را 
شاهد بودیم بگونه ایکه با عقد قرارداد 
با شرکتهای تعاونی به میزان هشت 
میلیارد تومان  عالوه بر بهبود وضعیت  
درآمد زایی برای آنان ، اشتغال زایی 
خوبی نیز بصورت توامان ایجاد گردیده 

است  .

ــر  ــالل احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
اســتان کرمــان بــا معــاون هماهنــگ 
کننــده ســپاه ثــاراهلل اســتان بــا 
ــرارگاه امدادونجــات  هــدف ایجــاد ق
ــو  ــدار و گفتگ ــتان دی ــطح اس در س
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــرد. ب ک
جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
کرمــان؛ مدیرعامــل جمعیــت هــالل 
ــاون  ــا مع ــان ب ــتان کرم ــر اس احم
هماهنــگ کننــده ســپاه ثــاراهلل 
ــرارگاه  ــاد ق ــدف ایج ــا ه ــتان ب اس
امدادونجــات در ســطح اســتان 
دیــدار و گفتگــو کــرد. در ایــن دیــدار 
بــه برگــزاری دوره هــای آمــوزش 
هــای همگانــی توســط جمعیــت 
ــپاه  ــنل س ــژه پرس ــر وی ــالل احم ه
و ســربازان در قالــب عقــد تفاهــم 
ــالل  ــت ه ــن جمعی ــی مابی ــه ف نام
ــد.   ــد ش ــاراهلل تاکی ــپاه ث ــر و س احم
ــزاری مانورهای فرضی مشــترک  برگ
ــوع حوادث  امدادونجــات بر اســاس ن
ــتفاده  ــا، اس ــتان ه ــب در شهرس غال
از ظرفیــت پایــگاه هــای بســیج و 
امکانــات و تجهیــزات مشــترک 
بــرای پوشــش حــوادث، بازگردانــدن 
آرامــش روحــی و روانــی آســیب 

دیــدگان در روزهــای ابتدایــی حادثه 
ــایعات،  ــری از ش ــدف جلوگی ــا ه )ب
ــه و تقســیم  پوشــش همزمــان حادث
مســئولیت( از جملــه مــواردی اســت 
ــی  ــورد بررس ــدار م ــن دی ــه در ای ک
قــرار گرفــت. بــر اســاس ایــن 
ــردم  گــزارش؛ آمادگــی و آشــنایی م
بــا حــوادث و افزایــش تــاب آوری 
ــاد  ــزاری ایج ــداف برگ ــه، از اه جامع
ــد  ــوان ش ــات عن ــرارگاه امدادونج ق
ــرای  ــف ب ــرح وظای ــا ش ــنایی ب و آش
ــرارگاه  ــدادی در این ق ــای ام ارگان ه
نیــز در دســتور کار ایــن نشســت 
ــن جلســه  ــه ای ــت. در ادام ــرار گرف ق
تشــکیل گــروه جهــادی امدادونجات 
ــا  ــردان ه ــی( و گ ــوزش و آمادگ )آم
)گــردان امدادونجــات در شهرســتان 
هــا( نیــز از دیگــر مصوبــات ایــن 

ــود.  ــت ب نشس
ــه  ــن جلس ــت اولی ــر اس ــه ذک الزم ب
قــرارگاه  ایجــاد  خصــوص  در 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــات در اس امدادونج
حضــور مدیرعامــل جمعیــت هــالل 
احمــر اســتان کرمــان و فرمانــده 
ــده  ــزار ش ــتان برگ ــاراهلل اس ــپاه ث س

اســت.

در راســتای پاکســازی فضاهــای 
شــهری و مناطــق مســکونی 
وهمچنیــن بازگشــائی مســیرها 
ــهر  ــی ش ــای اصل ــان ه در خیاب
عملیــات جمــع آوری نخالــه 
ــازی  ــاختمانی و پاکس ــای س ه
ایــن معابــر در دســتور کار 

شــهرداری زرنــد قــرار دارد .
سرپرســت معاونــت خدمــات 
شــهری شــهرداری زرنــد بــا 
اعــالم اینکــه تمامــی نخالــه 
هــای مانــده حاصــل از لکــه 
ــر خیابانهای شــهید  گیــری معاب
ــر ،حجت،شــهید مطهــری،  باهن
توســط  وپزشــک  نقــالب  ا
ایــن نهــاد بارگیــری شــده 
انــد گفت:یکــی از مشــکالت 
شــهرداری عــدم همــکاری 
شــهروندان بــا تخلیــه نخالــه 
هــای ســاختمانی در معابــر و 
ــهر  ــطح ش ــی س ــای خال زمینه

مــی باشــد .
ــالم  ــا اع ــی ب ــدی ضیاءالدین مه
ــای  ــه ه ــازی نخال ــه پاکس اینک

ــهری  ــاختمانی در فضاهای ش س
و مناطــق مســکونی و نیــز حفظ 
بهداشــت شــهری از برنامــه 
هــای ایــن شــهرداری می باشــد 
گفــت: هفتگــی بیــن 100تــا 
ــاختمانی از  ــه س ــن نخال 1۵0 ت
ــه  ــع آوری و ب ــهر جم ــطح ش س
ــال  ــن شــده انتق ــای تعیی مکانه

ــوند. ــی ش داده م
هــای  نخالــه  افــزود:  وی 
ســاختمانی، یکــی از عوامــل 
شــهر  زیبایــی  زدن  برهــم 
ــای  ــالش ه ــم ت ــه رغ ــت و ب اس
ــه  ــه، ب ــن زمین ــهرداری در ای ش
دلیــل نبــود همــکاری قابــل 
قبــول از ســوی مــردم، ایــن 
ــی اســت . ــان باق معضــل همچن
از شــهروندان  ضیاءالدینــی 
خواســت تــا بــا جمــع آوری 
نتقــال ایــن مصالــح بــه  و ا
مکانهــای تعییــن شــده از ســوی 
شــهرداری در زیبــا ســازی شــهر 
همــراه و همیــار ایــن نهــاد 

مردمــی باشــند .

نشست هم اندیشی باحضور اتحادیه های تخصصی منابع طبیعی و مسئولین 
سازمان به روش ویدیو کنفرانس

برگزاری دوره های آموزش همگانی 
ویژه پرسنل سپاه ثاراهلل کرمان 

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری زرند:

 در یک هفته بین ۱00تا ۱۵0 تن 
نخاله ساختمانی از سطح شهر 

جمع آوری می شود 


