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رفع تصرف یک و نیم 
هکتار اراضی ملی بخش 

الله زار بردسیر

اجرای فاز اول آبیاری 
زیرسطحی پردیسان

 قائم )عج(، تا پایان امسال

مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان:
اولویت اصلی اقتصاد کشور، جایگزینی 

درآمدهای نفتی با مالیات

رای بدوی درباره تعاونی مسکن مهر بشری صادر شد

آغاز مرحله دوم طرح کمک های مومنانه در استان کرمان

کرونا در کمین است، ماسک بزنید/ 12 قربانی در یک روز

با پیگیری پاسگاه ویژه یگان حفاظت منابع طبیعی 
بردسیر و دستور مقامات قضایی این شهرستان ، 
یک و نیم هکتار از اراضی ملی بخش الله زار رفع 
تصرف گردید .به گزارش واحد اطالع رسانی اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسیر و 
به نقل از رضا زمانی رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری این شهرستان ، این رفع تصرف به 
استناد تبصره یک ماده پنجاه و پنج قانون حفاظت 

از جنگلها و مراتع کشور صورت گرفته است .
وی ضمن قدردانی از پیگیری همکاران پاسگاه ویژه 
حفاظت منابع طبیعی و مراجع قضایی شهرستان 
، خواهان برخورد جدی با متصرفان عرصه های 
منابع طبیعی گردید و با معرفی سامانه 1504 از 
همشهریان تقاضا نمود هر گونه تصرف و تخلف در 
اراضی ملی را از طریق این کانال ارتباطی اطالع 

رسانی نمایند .

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری کرمان از اجرای فاز اول آبیاری 
زیرسطحی در پردیسان قائم )عج( تا پایان 

سال جاری خبر داد.
به گزارش کرمان آنالین، یداهلل علیزاده افزود: 
به زودی با تکمیل طرح آبیاری زیرسطحی، 

اجرای آن آغاز می شود.
وی با بیان این که تا پایان امسال 30 درصد کار 
سیستم آبیاری تحت فشار اجرا خواهد شد، گفت: 
برای اجرای 30 درصد کار در فاز اول، حدود 25 

میلیارد ریال در نظر گرفته است.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
مزیت های  خصوص  در  شهرداری  شهری 
سیستم آبیاری تحت فشار گفت: آبیاری قطره ای 
زیرسطحی، تکنیکی از آبیاری قطره ای است که 

محل خروج آب زیر سطح خاک قرار دارد.
علیزاده با بیان این که این روش با به حداقل 
رساندن تبخیر آب، از کارآیی بیشتری نسبت 
به آبیاری سطحی برخوردار است، گفت: این 
سیستم روشی کارآمد برای مناطق گرم و خشک 

و بادخیز است.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری کرمان افزود: در این روش، 
آب به صورت کافی به ریشه گیاه می رسد و برای 
زمین های با مقیاس متوسط و بزرگ مناسب 

است.
علیزاده ادامه داد: همچنین با اجرای آبیاری 
زیرسطحی، تمام لوله و اتصاالت زیر خاک قرار 

می گیرد و از سرقت در امان می ماند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان 
گفت: کاهش درآمدهای نفتی و جایگزین 
کردن درآمدهای مالیاتی از اولویت ها و 

سیاست های اقتصادی کشور است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور 
مالیاتی استان کرمان ، مسعود کاشی ، مدیر 
کل دیوان محاسبات کرمان در نشست با 
مدیر کل امور مالیاتی استان اظهار داشت: 
اگر مالیات به نحو صحیح وصول شود، 
جایگزین بسیار خوبی برای درآمدهای 

نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
وی کمک به وصول به موقع ، صحیح و 
قانونی درآمدهای عمومی دولت در بحث 
مالیات را از وظایف دیوان محاسبات دانست 
و گفت : در این زمینه مهم ترین هدف امور 
مالیاتی نیز باید تحقق درآمدهای مالیاتی 

استان با محوریت قانون باشد.
کاشی به ضرورت نصب کارتخوان پزشکان 
و مراکز درمانی و اتصال آن به سامانه 
فروشگاهی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد 
و افزود : امور مالیاتی استان با در اختیار 
داشتن سامانه های اطالعاتی جامع در 
راستای ایجاد عدالت مالیاتی، اطالعات 
شفاف مالی و درآمدی افراد را می تواند 

شناسایی و رصد  کند.
وی بر حمایت دیوان محاسبات استان از 
جایگزینی توافق با مودیان با تشخیص علی 
الراس مالیات تاکید کرد وگفت : مالیات باید 
به گونه ای وصول شود که هزینه های وصول 
آن کمتر شود و در این خصوص توافق و 
تفاهم بهترین راه وصول مالیات است 

.مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان 
نظارت حسابرسان دیوان محاسبات مستقر 
در امور مالیاتی بر اجرای درست ماده 169 
قانون مالیات های مستقیم را مهم برشمرد 
و تصریح کرد: بر این اساس دستگاههای 
در  شفافیت  ایجاد  به منظور  اجرایی 
فعالیت های اقتصادی ، موظفند نسبت به 
انجام تکالیف قانونی خود در زمینه ارسال 
فهرست معامالت فصلی خود در موعد مقرر 

اقدام نمایند.
در ادامه این نشست ، مدیر کل امور مالیاتی 
از  گزارشی  ارایه  کرمان ضمن  استان 
عملکرد اداره کل امور مالیاتی ، گفت: در 
سال 98 به رغم تمامی مشکالت موجود 
و کمبود نیروی انسانی، مجموعه مالیاتی 
اهداف خود  تمامی  به  توانست  استان 
دست یابد که این نشان از تالش و کوشش 

متعهدانه کارکنان مالیاتی استان دارد.
سلمانی تبدیل درآمدهای مالیاتی به عنوان 
یک منبع ثابت درآمدی باتوجه به شرایط 
تحریم مورد تأکید قرارداد و افزود : با توجه 
به وضعیت کنونی اقتصادی، در راستای 
تحقق درآمدهای مالیاتی استان در سال 
99، وصول بدهی های معوقه مالیاتی و 
شناسایی منابع جدید موردتوجه قرار 

گرفته است.
این مقام مسئول در پایان خواستار تقویت 
همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و 
نظارتی با امور مالیاتی استان به منظور 
مقابله با فرار مالیاتی و تسهیل امر وصول 

مالیات شد.

حجت االسالم محمدامیر ابراهیمی رییس 
دادگاه های عمومی وانقالب شهرستان 
کرمان گفت: قصه تعاونی های مسکن 
مهر یک قصه بغرنج و رنج آوری برای 
مجموعه دستگاه قضایی و برای مردم 
بود و پرونده های متعددی در این رابطه 
در دستگاه قضایی تشکیل شده است.

او اظهار داشت: دستگاه قضایی استان 
کرمان در پرونده های متعددی مربوط 
به مسکن مهر ورود کرده که تعدادی از 
آن ها براساس مصالحه بین پیمانکاران و 
طلب کاران تعیین تکلیف شده و تعدادی 
از مردم با همراهی دستگاه قضائی و به 

دلیل تورم و گرانی های ایجادشده، نسبت 
به افزایش سهم آورده خود اقدام کرده و 
ضمن کاهش برخی آیتم ها در نهایت منازل 
مسکونی آن ها تکمیل و تحویل شد.رئیس 
کل دادگاه های عمومی و انقالب شهرستان 
کرمان از تعاونی بشری به عنوان یکی از 
تعاونی های موفق مسکن مهر در گذشته 
یاد کرد و با اشاره به بروز مشکالتی برای این 
تعاونی در مسیر تکمیل واحد های مسکونی 
متقاضیان، گفت: تعاونی مسکن مهر بشری 
در مجموع از تعاونی های موفق مسکن مهر 
بوده است، زیرا افراد کاربلد و اهل فن در آن 

مشغول به کار بودند.

حجت االسالم ابراهیمی با اشاره به ثبت 
نام یک هزار و 300 واحد مسکونی مهر از 
سوی تعاونی مسکن مهر بشری، تصریح 
کرد: این تعاونی با همراهی متقاضیان، 
تعداد 800 واحد مسکونی را با قیمت و 
کیفیت خوب احداث و تحویل داده است، 
اما در ادامه این مسیر، برای احداث 500 
واحد باقی مانده به دالیلی از جمله همراهی 
نکردن متقاضیان برای افزایش سهم آورده 
و  مصالح ساختمانی  بازار  تورم  خود، 
مواردی از این دست، با مشکالتی مواجه 
شد.حجت االسالم ابراهیمی افزود: تعدادی 
از متقاضیان مسکن مهر به دلیل شنیدن 

بر  مبنی  نادرست مسئوالن  شعار های 
خانه دار شدن با پرداخت 5 تا 10 میلیون 
تومان، اقدامی برای افزایش سهم آورده 
خود نداشته اند و در مواردی نیز به دلیل 
همراهی نکردن  پیمانکاران، کار احداث 

این واحد ها ناتمام باقی مانده است.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب 
شهرستان کرمان با اشاره به تشکیل پرونده 
مربوط به تعاونی مسکن مهر بشری در 
11 دی ماه 95، تاکید کرد: این پرونده در 
دادسرا تشکیل و پس از انجام تحقیقات 
اولیه و دریافت نظریه کارشناس بدوی به 

دادگاه ارسال شد.

سنا
 ای

س:
عک

ان
گار

رن
خب

ه 
گا

ش
 با

س:
عک

ایســنا/کرمان فرمانــده ســپاه ثــاراهلل 
اســتان کرمــان گفــت: امــروز رســما 
)ع(  حســن  امــام  قرارگاه هــای 
شهرســتان ها بــرای نهضــت کمــک 
مومنانــه را فعــال کردیــم و در ایــن هفتــه 
ــا مســئولین ارشــد  هماهنگی هــای الزم ب
ــه  ــن ســه مرحل ــرای اجــرای ای اســتانی ب
جدیــد از طــرح دوم کمــک هــای مومنانه 

خواهیــم داشــت.
ســردار حســین معروفــی صبح امــروز 29 
تیرمــاه در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره به 
ــه  ــاز مجــدد طــرح کمک هــای مومنان آغ
ــه اول  ــت: مرحل ــان، گف ــتان کرم در اس
ــه  ــور و ب ــه در کش ــک مومنان ــرح کم ط
ــه  ــان در ســه مرحل ــتان کرم ــژه در اس وی

ــزار شــد. ــی برگ ــه زیبای ب
ــوار  ــزار و 200 خان ــایی 39 ه وی از شناس
ــش  ــت پوش ــه تح ــان ک ــتان کرم در اس
ــه  ــد در مرحل ــی نبودن ــچ رده حمایت هی
ــر داد  ــه خب ــای مومنان اول طــرح کمک ه
ــرح  ــرای ط ــم اج ــرد: معتقدی ــان ک و بی
ــی  ــن دوران کرونای ــه در ای کمــک مومنان
ــه وارد  ــاغل ضرب ــیاری از مش ــه بس ــه ب ک

ــود. ــی ب ــد، کار بزرگ ش

ــان  ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــل  ــر از مراح ــی دیگ ــون را یک ــداء خ اه
ــان  ــت و بی ــه دانس ــک مومنان ــرح کم ط
کــرد: در اکثــر شهرســتان های اســتان 
ــام  ــون انج ــدای خ ــیج کار اه ــط بس توس

ــد. ش
ــت  ــه نهض ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــه  ــه مرحل ــد در س ــه جدی ــک مومنان کم
اجــرا خواهــد شــد، اظهــار کــرد: مرحلــه 
ــا  ــان ت ــن طــرح از عیــد ســعید قرب اول ای

عیــد ســعید غدیــر، مرحلــه دوم در دهــه 
اول محــرم و مرحلــه ســوم در دهــه آخــر 
مــاه صفــر و از اربعیــن تــا رحلــت حضرت 
رســول اکــرم )ص( و شــهادت امــام رضــا 

)ع( اجــرا می شــود.
معروفــی اعــالم کــرد: امــروز رســما 
)ع(  حســن  امــام  قرارگاه هــای 
شهرســتان ها بــرای نهضــت کمــک 
مومنانــه را فعــال کردیــم و در ایــن هفتــه 
ــا مســئولین ارشــد  هماهنگی هــای الزم ب

ــه  ــن ســه مرحل ــرای اجــرای ای اســتانی ب
جدیــد خواهیــم داشــت.

وی بیــان کــرد: در ایــن مرحلــه نیــز 
برنامه هــا  قبــل  مرحلــه  هماننــد 
مســجد محــوری اســت امــا تفــاوت ایــن 
ــن اســت  ــی ای ــا رزمایــش قبل رزمایــش ب
ــا  ــده کمک ه ــل عم ــش قب ــه در رزمای ک
معیشــتی بــود امــا در ایــن رزمایــش غیــر 
از کمک هــای معیشــتی، کارت هدیــه 
ــا فرارســیدن ســال  ــن ب ــدی و همچنی نق
تحصیلــی جدیــد کمک هــای البســه، 
کیــف، کفــش و لوازم التحریــر بــرای 
ــت. ــم داش ــز خواهی ــوزان را نی ــش آم دان

ــان  ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
ادامــه داد: در ایــن ســه مرحلــه نیــز 
یکســری جهیزیــه در حــد توانمــان بــرای 
ــم داشــت  ــایی شــده خواهی ــراد شناس اف
کــه بایــد همــه باهــم کمــک کنیــم زیــرا 
یــک ارگان یــا نهــاد بــه تنهایــی نمی تواند 
ــتگی  ــر همبس ــا اگ ــد ام ــام ده کاری انج
ــه  ــاد جامع ــه آح ــن هم ــی در بی و همدل
ایجــاد شــود بــه فضــل خداونــد می توانیم 
ریشــه فقــر را از جامعــه ریشــه کــن 

کنیــم.

بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
بیماران  میان  از  24 ساعت گذشته  در 
شناسایی شده که به کرونا مبتال شده اند، 
82 نفر در سطح استان در بیمارستان بستری 
شدند. که به تفکیک حوزه های دانشگاه های 
مختلف علوم پزشکی به شرح زیر است، حوزه 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 42 نفر،حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان : 2 نفر،حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: 26 نفر،حوزه 
نفر،حوزه   3 بم:  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان: 9 نفر.تعداد 
موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون 

در بیمارستان های استان کرمان 338  نفر 
است و تعداد کل موارد بستری دارای تست 
مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون به 
3135 نفر رسیده استو هم چنین تعداد فوتی 
های قطعی ابتال به کووید 19 در 24 ساعت 
گذشته، 12 مورد) 6 موردمربوط به دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان- 2 مورد دانشگاه علوم 
پزشکی سیرجان- 2 مورد دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان و 2 مورد دانشگاه علوم 
قربانیان    است.مجموع  جیرفت(  پزشکی 
کووید 19  استان از ابتدا تا کنون  312 مورد 

بوده است .

استاندار:

  استان کرمان از برنامه زمان بندی 
ایجاد اشتغال عقب است

3

رنا
: ب

س
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معلوالن بی  نصیب از خدمات شهری
*  به گفته لشکری مدیر مرکز رعد کرمان، در این مرکز در 15 رشته، آموزش های رایگان به معلوالن ارائه می شود

*  شهرداران در سراسر استان فقط وعده مناسب سازی شهرها را برای معلوالن می دهند

فروشندگان پرندگان شکاری 
در فضای مجازی دستگیر می شوند

اختصاص بسته  تشویقی به کارفرمایان 
درصورت اشتغالزایی برای مددجویان

مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمــان از ارائه 
بســته های تشــویقی بــرای کارفرمایانی که 

مددجویان کمیته امداد را به کار گیری کنند، خبر داد.یحیی صادقی عصر شنبه با اشاره 
به اینکه یکی از عوامل افزایش اعتماد به نفس و روحیــه مددجویان کمیته امداد اجرای 
طرح های اشتغالزایی اســت لذا یکی از اهداف کمیته امداد اشــتغالزایی و توانمندسازی 
خانوارها است، افزود: در همین راستا در سال جاری پیش بینی می شود که 9 هزار و 400 

فرصت شغلی توسط کمیته امداد اجرا شود.

براساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 24 
ساعت گذشته از میان بیماران شناسایی شده که به 

کرونا مبتال شده اند، 82 نفر در سطح استان در بیمارستان بستری شدند و هم چنین تعداد 
فوتی های قطعی از ابتال به کووید 19 در 24 ساعت گذشته، 12 مورد) 6 موردمربوط به دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان- 2 مورد دانشگاه علوم پزشکی سیرجان- 2 مورد دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان و 2 مورد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت( بوده است، در نتیجه مجموع قربانیان کووید 

19 استان از ابتدا تاکنون به 312 مورد رسیده است .

مرجان شــاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان 
خطاب به شکارچیان گفت: برای شکار هر راس قوچ، میش، کل 

و بز نر 25 میلیون تومان و برای هر گونه شکار ماده این نوع حیوانات ۷5 میلیون تومان 
جریمه برای شــکارچیان در نظر گرفته شده است ضمن آنکه شــکارچیان باید بدانند 
باتوجه به چابک ســازی یگان حفاظت محیط زیست اســتان حتما در چنگال قانون 

گرفتار می شوند.

کرونا  در کمین است 
ماسک بزنید

 12 قربانی در یک روز
عد

ی ر
کار

کو 
ع نی

تم
مج

س: 
عک

تخصیص ۶ پایگاه ۱۱۵ 
به بیماران کرونایی 

در جنوب کرمان
محمدی  ابراهیــم 
مدیــر حــوادث و 

فوریت های پزشــکی جیرفت گفت: بعد از شیوع 
کرونا در جنــوب کرمان 6 پایــگاه 115 به انتقال 
بیماران کرونایی این منطقه اختصاص داده شده 
است. »ابراهیم محمدی« گفت: 3۷ پایگاه 115 در 
جنوب کرمان شامل 11 پایگاه شهری و 26 پایگاه 
هم جاده ای داریم که 95 درصد جاده های اصلی 
و 90 درصد جاده های روستایی تحت پوشش این 
پایگاه ها است و روزانه قریب 850 تا یکهزار تماس 
تلفنی با مراکز ارتباطات فوریت های پزشکی علوم 
پزشکی جیرفت گرفته می شــود که از این تعداد 
تماس تلفنی 150 مورد منجر به ماموریت می شود.

راه اندازی بیش 
از ۱۵0 مرکز مثبت 

زندگی در استان
مدیرکل بهزیستی استان کرمان از وجود 
4 هزار کودک اختالل رفتاری در استان 

خبر داد و گفت: 156 مرکز مثبت زندگی 
در استان کرمان راه اندازی می شود

آغاز بازرسی 
از باشگاه های 
ورزشی کرمان

طبق مصوبات ستاد استانی مقابله با کرونا و 
در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی در 
حوزه ورزش بازرسی از باشگاه های ورزشی 

به طور رسمی و به صورت ویژه در سراسر 
استان آغاز شد

صفحه 3
را بخوانید 

صفحه 4 را 
بخوانید

3

3

2

ادامه مطلب را در همین صفحه بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه3 بخوانید 
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اجرای 3 طرح با اعتبار 3000 میلیارد 
تومان توسط "شستا" در کرمان

ایسنا/ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجرای سه 
طرح بزرگ در کرمان توسط شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین 
اجتماعی)شستا( اظهار کرد: با اجرای این طرح ها 1800 فرصت 
شغلی به صورت مستقیم در کرمان ایجاد می شود.دکتر محمدرضا 
پورابراهیمی  شامگاه شنبه 28 تیرماه در تشریح دستاوردهای سفر 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( به استان 
کرمان اظهار کرد: از مدت ها قبل برنامه ریزی این سفر انجام شده بود 
که انجام شد.وی ادامه داد: در این سفر سه پروژه اصلی شامل افزایش 
تولید الستیک در کرمان و سیرجان و طرح های مجموعه مس شهید 
باهنر در دستور کار قرار گرفت. پورابراهیمی با اشاره به اینکه بخشی 
از این اقدامات آغاز شده است، افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شده فاز اول ظرفیت تولید الستیک بارز کرمان به میزان 10 هزار تن تا 
پایان امسال به بهره برداری می رسد و افزایش ظرفیت نهایی 34 هزار 
تنی طرح توسعه این کارخانه، در سال آینده به نتیجه خواهد رسید.وی 
در خصوص طرح های مجموعه مس شهید باهنر هم عنوان کرد: یکی 
از اقدامات مدنظر در استان کرمان دسترسی به معدن است که چندین 
هفته گذشته جلسه ای در این خصوص برگزار و جمع بندی خوبی 
انجام شد.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه قرار است در خصوص معدن در استان با هماهنگی استاندار 
کرمان و سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدامات خوبی در این زمینه 
انجام شود بیان کرد: تصور می شود با توجه به طرح های توسعه داخلی 
شرکت )به جز دسترسی به معدن( بیش از 3000 میلیارد تومان سرمایه 
گذاری در استان کرمان به واسطه مجموعه وابسته به شرکت سرمایه 
گذاری سازمان تامین اجتماعی اتفاق بیفتد.وی این اقدامات را بسیار 
مهم دانست و گفت: در شرایطی که بسیاری از فعالیت ها تحت تاثیر 
کرونا در منطقه و دنیا متوقف شده است، این قبیل اقدامات نشان دهنده 
اهتمام مدیران ارشد نظام جمهوری اسالمی ایران در پی گیری افزایش 
جهش تولید است.پورابراهیمی با اشاره به گزارش مدیر مجموعه مس 
شهید باهنر در این سفر گفت: تصور بنده این است که طی امسال و سال 
آینده افزایش حداقل 50 درصد ظرفیت تولید در حوزه الستیک و مس 
را شاهد خواهیم بود که در راستای اجرای فرامین رهبری و لبیک به 

فرمایشات ایشان است.

مدیرکل اسـتاندارد استان کرمان 
گفت: فقط دو جایـگاه CNG در استاندارد

اسـتان گواهینامـه اسـتاندارد 
معتبـر داشـته و 22 جایـگاه گواهی اسـتاندارد 
اولیه هم ندارند.بـه گزارش خبرگزاری تسـنیم 
از کرمان، جلسـه بررسـی مسـائل و مشـکالت 
خدمات گازرسـانی جایگاه های CNG استان 
حضـور  بـا  دیـروز  صبـح   کرمـان 
عمرانـی  امـور  معـاون  آیت اللهی موسـوی 
اسـتانداری کرمان و تعدادی از مسئوالن استان 
در سالن شهید مرتضوی زاده استانداری کرمان 
برگزار شد.اسـماعیل عاقلی مدیرکل استاندارد 
اسـتان کرمان در این جلسـه با اشـاره بـه اینکه 
فعالیت استانداردسـازی جایگاه های سوخت از 
سـال ۷3 در اسـتان کرمـان آغـاز شـده اسـت 
اظهار داشـت: 100 آیتم برای استانداردسـازی 
جایگاه های عرضه سـوخت در نظر گرفته شـده 
اسـت.وی با بیـان اینکـه تکلیف شـده کـه اگر 
عامل پرخطـری در این جایگاه ها وجود داشـت 
فورا نسـبت بـه تعطیلی آنهـا اقدام شـود گفت: 
۷9 جایـگاه در سـطح اسـتان داریم کـه یکی از 
آنهـا در حـال راه اندازی اسـت و در حـال حاضر 
بـه شـرایطی رسـیده ایم کـه 5۷ جایـگاه در 
مراحـل استانداردسـازی هسـتند.مدیرکل 
اسـتاندارد اسـتان کرمان بـا عنـوان اینکه فقط 
گواهینامـه اسـتاندارد دو جایـگاه CNG در 
اسـتان کرمـان معتبـر اسـت تصریح کـرد: 22 
جایـگاه سـی ان جی اصـال گواهـی اسـتاندارد 
اولیـه هـم نگرفته انـد.وی بـا بیـان اینکـه هـر 
جایگاه CNG تقریبا 25 سـیلندر گاز دارد که 
هـر کدامشـان حکـم یـک بمـب دارد و بسـیار 
خطرناک اسـت گفت: استانداردسـازی ضریب 
ایمنی جایـگاه را بـاال می بـرد و بسـیار ضروری 
اسـت.عاقلی بـا شـاره بـه اینکـه سـه جایـگاه 
CNG در شهرسـتان کرمـان، پنـج جایگاه در 
شهرستان سیرجان، چهار جایگاه در شهرستان 
رفسـنجان، دو جایگاه در شهرسـتان راور و یک 
جایگاه در شهرسـتان رابـر اصال گواهـی معتبر 
استانداردسـازی ندارنـد افـزود: ایـن جایگاه ها 
متعلـق بـه شـهرداری ها هستند.سـیدباقر 
پخـش  ملـی  شـرکت  مدیـر  نورالدینـی 
فرآورده هـای نفتـی منطقـه کرمان نیـز در این 

جلسـه بـا بیـان اینکـه ۷8 جایـگاه سـوخت 
CNG در اسـتان کرمـان وجـود دارد اظهـار 
داشـت: این نوع سـوخت هم از نظر مالـی و هم 
از نظر محیط زیسـت اهمیت دارد.وی با اشـاره 
بـه اینکـه اصلی تریـن موضـوع تعطیلـی ایـن 
جایگاه ها استانداردسـازی آنها اسـت ادامه داد: 
تعـدادی از ایـن جایگاه هـا خصوصـی بـوده و 
بخشی نیز توسـط شـهرداری ها اداره می شوند.
مدیر شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتی 
 CNG منطقه کرمان با بیان اینکـه 41 جایگاه
تک منظـوره و مابقی دو منظوره هسـتند گفت: 
جایگاه هـای تـک منظـوره CNG توسـط 
شـهرداری ها راه اندازی شـده و توسط خودشان 
اداره می شـوند.وی با اشـاره به اینکه متاسـفانه 
تعـداد ۷ جایـگاه مشـکل اسـتاندارد دارنـد و 
تجهیـز کامـل نشـده اسـت افـزود: در شـهر 
سیرجان سـه جایگاه که استانداردسازی نشده 
از سرویس خارج شـده اسـت.نورالدینی با بیان 
اینکه مـردم باید از این جایگاه ها اسـتفاده ببرند 
اما سـرمایه ملی بالتکلیف مانده است گفت: دو 
جایـگاه بدهی شـرکت گاز دارند و بـه این دلیل 
تعطیـل شـدند.وی بـا اشـاره بـه اینکـه یـک 
جایگاه هم در شـهر کرمان باید استانداردسازی 
شـود و در حال حاضر تعطیل شـده است افزود: 

یک جایـگاه هـم بدهـی بـرق دارد کـه تعطیل 
شـده و در مجمـوع هفـت جایـگاه در اسـتان 
کرمـان تعطیـل هسـتند.مدیر شـرکت ملـی 
پخـش فرآورده هـای نفتـی منطقـه کرمـان با 
بیـان اینکـه هیـچ کـدام از جایگاه هـا گواهـی 
اسـتاندارد معتبـر ندارنـد و هـر لحظـه امـکان 
گفـت:  نـدارد  وجـود  نیـز  آنهـا  تعطیلـی 
جایگاه هایـی کـه تعطیـل شـدند گواهـی اولیه 

استاندارد هم نداشتند.
فرصـت یـک ماهـه بـرای استاندارسـازی 

کرمـان اسـتان   CNG جایگاه هـای 
ایـن  در  آیت اللهی موسـوی  سـیدمصطفی 
جلسـه اظهـار داشـت: فرمانـداران موظـف بـه 
پیگیـری مشـکالت جایگاه هـای CNG در 
شهرسـتان های خـود هسـتند.وی بـا تاکیـد 
بـر اینکـه بـرای استانداردسـازی جایگاه هـای 

سـوخت در اسـتان کرمان به ویـژه جایگاه های 
CNG باید اقدام شـود گفت: استانداردسـازی 
با نظارت اداره کل اسـتاندارد اسـتان و به صورت 
فازبنـدی انجـام شـود.معاون امورعمرانـی 
اسـتانداری کرمـان با بیـان اینکـه فرمانـداران 
یـک مـاه فرصـت دارنـد تـا استانداردسـازی 
جایگاه های CNG در شـهرهای حوزه فعالیت 
خود را تعییـن تکلیف کننـد افزود: اگـر خدای 
نکرده انفجاری در این جایگاه ها داشـته باشـیم 
بـه جز مشـکالتی کـه ایجـاد می شـود مسـئله 

امنیتی نیـز دارد که شایسـته نیسـت.وی ادامه 
داد: جایگاه هایـی کـه دو منظـوره هسـتند اگر 
نسبت به استانداردسـازی جایگاه CNG اقدام 
نکنند سـهمیه بنزین آنهـا را کاهـش داده و اگر 
ادامه داشـته باشـد این سـهمیه قطع می شـود.
آیت اللهی موسـوی با بیـان اینکه فرمانـداران با 
تشـکیل شـورای تامین و بررسـی ابعاد مختلف 
ایـن موضـوع بالفاصلـه اقـدام کنند گفـت: هر 
جایگاهـی کـه بعـد از فرصت یـک ماهـه برای 
استانداردسـازی همـکاری نکـرد بایـد تعطیل 
و پلمـب شـود.وی بـا اشـاره بـه اینکـه جنـوب 
اسـتان کرمان با کمبود جایـگاه CNG روبه رو 
اسـت افزود: راه اندازی این جایگاه هـا در جنوب 
نیز بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.غالمحسـین 
زیـوری مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری 
کرمـان نیـز در ایـن جلسـه اظهـار داشـت: بـا 
توجـه بـه افزایـش قیمـت بنزیـن و تاکیـد بـر 
اسـتفاده از CNG بـه جـای بنزین متاسـفانه 
بهره بـرداری الزم از جایگاه هـای CNG در 
اسـتان کرمان نشـده اسـت.وی بـا بیـان اینکه 
۷8 جایـگاه سـوخت CNG در اسـتان کرمان 
وجـود دارد کـه 41 جایـگاه CNG تـک 
منظـوره و مابقـی دو منظـوره هسـتند 
گفت: بعضـی از جایگاه های CNG در اسـتان 
کرمـان دچـار مشـکل شـده و تعطیل هسـتند 
که جایگاه هایـی که توسـط شـهرداری ها اداره 

می شـود مشـکالت بیشـتری دارنـد.

ــتانی  ــتاد اس ــات س ــق مصوب طب
ــتای گزارش ــا و در راس ــا کرون ــه ب مقابل

رعایــت پروتــکل های بهداشــتی 
در حــوزه ورزش بازرســی از باشــگاه های 
ورزشــی بــه طــور رســمی و بــه صــورت ویــژه 
ــاز  ــان آغ ــهر کرم ــتان و ش ــر اس از در سراس
شــد.طبق مصوبــات ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 
ــای  ــکل ه ــت پروت ــتای رعای ــا و در راس کرون
بهداشــتی در حــوزه ورزش بازرســی از 
ــه  ــور رســمی و ب ــه ط ــگاه های ورزشــی ب باش
ــهر  ــتان و ش ــر اس ــژه از در سراس ــورت وی ص
کرمــان )کــه بیشــتر ســطح باشــگاه در ســطح 
اســتان را دارا اســت( آغــاز شــد.بدین ترتیــب، 
با حضــور نماینــده و روابــط عمومــی اداره کل 
ورزش و جوانــان، نماینــده اداره ورزش و 
جوانــان شهرســتان کرمــان و نماینــده هیــات 
پزشــکی ورزشــی اســتان از 20 باشــگاه 
ــای  ــدوده بلواره ــاِن مح ــژه آقای ــی وی ورزش

ــوان،  ــه، رض ــر س ــر 2، غدی ــک، غدی ــر ی غدی
ــان بیهقی  جمهــوری اســالمی، هدایــت، خیاب
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــر م ــی ف ــان همت و خیاب
ــی اداره کل ورزش و  ــط عموم گرفت.مدیر رواب
ــان اســتان کرمــان گفــت: از 20 باشــگاه  جوان
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــاز بودن ــا ب ــی، 14ت ورزش
ــوی  ــتی از س ــده بهداش ــد ش ــای تایی فرم ه
اســتانداری و دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان، 
امتیازهــای الزم را دریافــت کردند.هــادی 
طالبــی افــزود: در ایــن بازدیــد هــا 80 درصــد 
از باشــگاه هــای ورزشــی امتیــاز و رتبــه ســبز 
ــد.وی  ــب کردن ــه زرد را کس ــد رتب و 15 درص
اظهــار داشــت: پنــج درصــد باقیمانده باشــگاه 
هــا کــه فاقــد مجــوز بودنــد، نیــز رتبــه قرمــز 
ــاعت  ــرف 48 س ــدند، ظ ــزم ش ــد و مل گرفتن
آینــده نســبت به رفــع ایــراد اقــدام کننــد و در 
ــی  ــی بازرس ــد، ط ــرر ش ــورت مق ــر این ص غی
ــی را  ــات قانون ــه اقدام ــی ک ــدی در صورت بع

رعایــت نکــرده باشــند از طریــق مراجــع 
ــه پلمــب آنهــا اقــدام شــود. قانونــی نســبت ب
مدیــر روابــط عمومــی اداره کل ورزش و 
جوانــان اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ــان  ــای بازرس ــه در بازدیده ــی ک ــگاه های باش
رتبــه ســبز و کامل را کســب کــرده انــد، طبق 
قــول مدیــر کل ورزش و جوانــان، مــورد 
تشــویق و تقدیــر قــرار گیرنــد گفــت: 
ــی  ــگاه ورزش ــی از باش ــز بازرس ــنبه( نی )یکش
ویــژه بانــوان انجــام می شــود.وی بــا اشــاره به 
مصوبــات ســتاد اســتانی مقابلــه باکرونــا برای 
حمایــت از باشــگاه دارانــی کــه برای ســالمت 
ــای  ــکل ه ــان پروت ــالمت مراجع ــط و س محی
بهداشــتی را رعایــت مــی کننــد گفــت: از روز 
شــنبه 28 تیرمــاه تیــم هــای بازرســی و 
نظــارت بــر ســالمت اماکــن ورزشــی از تمــام 
اماکــن و باشــگاه هایــی که در سراســر اســتان 
بــه ارائــه خدمــات ورزشــی عمومــی یــا 

اختصاصــی مــی پردازنــد بــه صــورت هفتگــی 
ــی در  ــرم های ــد و ف ــی آی ــه عمــل م ــد ب بازدی
حضــور مدیــر مجموعــه تکمیــل و بــرای 
ــتان  ــزی اس ــتاد مرک ــه س ــری ب ــم گی تصمی
ارســال مــی شــود.طالبی افــزود: از ســوی 
ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در اســتان و بر اســاس 
امتیــازات کســب شــده در ایــن فــرم هــا برای 
فعالیــت باشــگاه هــا تصمیــم گیــری و از 
فعالیــت مــکان هایــی کــه در وضعیــت قرمــز 
ــد، جلوگیــری مــی شــود.وی  ــرار مــی گیرن ق
ادامــه داد: در وضعیــت زرد، بــرای رفــع ایــراد 
ــط  ــود و فق ــی ش ــاعته داده م ــت 48 س مهل
اماکنــی کــه وضعیــت آنهــا ســبز اعالم شــود، 
مجــاز بــه فعالیــت و ارائــه خدمــت بــه 
ــذا خواهشــمندیم  ــود ل متقاضیــان خواهنــد ب
فــرم هــای ارائــه شــده را بــه دقــت مطالعــه و 
مفــاد آن را اجرایــی نماییــد تــا محیطی ســالم 

برای فعالیت داشته باشیم.

22 جایگاه CNG استان کرمان گواهی 
استاندارد اولیه ندارند

آغاز بازرسی از باشگاه های ورزشی کرمان

گزارش
تسنیم

گمانه زنی تعیین حریم تپه 
مهرنگار بردسیر آغاز شد

 ایرنا - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
از آغاز عملیات گمانه زنی برای تعیین عرصه و حریم تپه مهرنگار شهر 
نگار از توابع شهرستان بردسیر خبر داد.فریدون فعالی روز یکشنبه در 
جمع خبرنگاران افزود: گمانه زنی تپه مهرنگار برای نخستین بار از سوی 
کارشناسان عملیاتی شده که در وسعتی برابر با 2.5 هکتار انجام می 
شود.وی بیان کرد: گمانه زنی تپه نگار با صدور مجوز پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری به سرپرستی حمید علیمرادی کارشناس ارشد 
باستان شناسی آغاز شده و نتایج نهایی پس از انجام مطالعات و بررسی 
ها اعالم می شود.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان تصریح کرد: پس از پایان عملیات گمانه زنی و تعیین عرصه 
و حریم تپه باستانی نگار که به مدت 2 ماه به طول می انجامد اقدامات 
حفاظتی از این تپه در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان قرار می گیرد.وی اظهار داشت: این تپه 
باستانی در فهرست آثار ملی با شماره 154۷5 و در تاریخ 1۷ خردادماه 
1385 به ثبت رسیده است.شهرستان بردسیر در فاصله ۷0 کیلومتری 
غرب مرکز استان قرار دارد و چهارطاقی دوره ساسانی، برج سلجوقی، 
برج بهرامجرد، مطبق خواجه بدرالدین، حمام بهرامجرد و حمام نگار از 

آثار تاریخی این شهر است.

به گفته مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان 30 
درصد فضای آموزشی این استان با مشارکت خیرین احداث شده و 
هنوز به علت حجم باالی کمبودها به کمک و همت خیرین مدرسه 
ساز نیازمندیم.سیدمحمد واعظی نژاد روز یکشنبه در گفت و گو با 
ایرنا افزود: نهادینه کردن فرهنگ توجه به مدرسه سازی در میان 
اقشار مختلف مردم و جلب مشارکت آن ها، جلب مشارکت شرکت ها 
و سازمان های خصوصی و دولتی در امر مدرسه سازی، جلب حمایت 
های ایرانیان خارج کشور، ایجاد شبکه داوطلبان مدرسه ساز و حفظ و 
توسعه شبکه خیرین مدرسه ساز از جمله اهدافی است که برای فرهنگ 
سازی امر مدرسه سازی و توسعه مشارکت های مردمی دنبال می شود.

وی به طرح آجر به اجر اشاره کرد و اظهار داشت : در راستای تحقق این 
طرح و بسته اجرایی تحولی مشارکت های مردمی برنامه های عملیاتی 
راه اندازی سامانه مردمی توسعه مدارس، جلب مشارکت خیرین خارج 
از کشور، برگزاری جشنواره متمکنین و خیرین مقیم خارج از استان و 
کشور، جلب مشارکت شرکت ها و کارخانجات و صنایع بومی در راستای 
سهم مسئولیت اجتماعی، فعالیت موثر رسانه های اجتماعی با گروه 
های مختلف مخاطب و بسیاری موارد دیگر پیش بینی شده است. وی 
اظهار داشت: خیرین تاکنون کمک شایانی در امر مدرسه سازی کرمان 
داشته اند به طوری که در سال 9۷ میزان مشارکت خیرین 32 میلیارد 
بوده و این میزان مشارکت در سال 98 به مبلغ 9۷ میلیارد تومان رسیده 
و با کمک خیرین مدرسه ساز است که ما در ساخت کالس درس نیز 
رشد داشتیم و در کنار اعتبارات دولتی توانسته ایم از 2۷0 کالس درس 

در سال 9۷ به 351 کالس درس در سال 98 برسیم.

 ایرنا - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و 
پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه ۷10 مدرسه 
با وجود یک تا 10 نفر دانش آموز در استان کرمان 
وجود دارد گفت: وجود این مدارس بیانگر توجه به عدالت آموزشی 

و از برکات نظام جمهوری اسالمی است.
قوام رضا میرحسینی روز یکشنبه در نشست ویدئو کنفرانس 
شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان با روسای ادارات 
شهرستان ها و مناطق استان کرمان با اشاره به بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی افزود: انعطاف پذیری انقالب اسالمی در این بیانیه 
مورد تاکید مقام معظم رهبری است و ما نیز باید در حوزه کاری 
ضمن تکیه بر اصول و ارزش های نظام تعلیم و تربیت در راستای 
تربیت نسلی در طراز جمهوری اسالمی ایران انعطاف پذیری الزم 
را داشته باشیم.وی نقد پذیری را در حوزه کاری از دیگر تاکیدات 
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب برشمرد و گفت: 
شفاف سازی و نقد پذیری در حوزه مالی اداری الزمه؛ اعتماد 

سازی و سالمت اداری است.
میرحسینی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به 
جوانگرایی اظهار کرد: جوان گرایی از سیاست های مهم آموزش 
و پرورش استان کرمان در راستای افزایش بهره وری و کارآمدی 

است.
وی به تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی در بخش اقتصاد مقاومتی 
و مولدسازی اشاره کرد و گفت: ایجاد درآمدهای پایدار و ثابت با 
تجاری سازی فضاهای آموزشی بر اساس قانون بودجه در سال 
96 مهمترین راهبرد آموزش و پرورش استان کرمان در راستای 

تحقق این مهم است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان کرمان 
به آغاز ثبت کتاب های درسی پایه دهم تحصیلی از امروز بیست 
و نهم تیر ماه اشاره کرد و گفت: ثبت سفارش کتاب درسی در 
سامانه کتب درسی به صورت انفرادی توسط والدین و گروهی 

توسط مدارس ضروری است.

ایرنا- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان 
کرمان تکریم ارباب رجوع را از اولویت های این 
نهاد برشمرد و گفت: سامانه الکترونیک اسناد 
که هم اکنون در همه دفترخانه ها اجرا می شود، یکی از اقدامات 
بسیار اثرگذار برای تکریم ارباب رجوع است. مسعود مسعودی نیا 
روز یکشنبه با اعالم این مطلب به رسانه افزود: بطور کلی از 26 
شهریورماه سال 1392 دفاتر اسناد رسمی سیستمی شده و تمام 
اقدامات دفاتر در سامانه ثبت آنی انجام می شود و به گونه ای که 
اسناد کامالً متحدالشکل شده و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور 
به صورت آنالین به سیستم ثبت احوال کشوری متصل شده اند 

و این امر باعث جلوگیری از اسناد و هویت های جعلی شده است.
وی بیان کرد: دفترخانه های اسناد رسمی  به سیستم قوه  قضائیه 
در بخش اشخاص ممنوع المعامله متصل شده اند و اگر شخص 

ممنوع المعامله  به دفاتر مراجعه کند اخطار می دهد.
وی  اخذ اثر انگشت الکترونیکی ، حذف دفاتر کاغذی و جایگزینی 
دفاتر الکترونیکی، ارسال خالصه معامالت بصورت الکترونیکی و 
آنالین )همزمان با تنظیم سند( و جلوگیری از تنظیم سند معارض، 
اخذ استعالمات الکترونیکی صرفاً از طریق اینترنت و سامانه بدون 
مراجعه فیزیکی اشخاص و اخیراً اتصال به سامانه امور مالیات و 
اخذ استعالم امالک موضوع ماده 18۷ ق . م .م  بصورت الکترونیکی 
در کوتاهترین مدت زمان و با دقت بسیار باال را از اقدامات اصلی 
دفاتر اسناد رسمی برشمرد.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران 
استان کرمان در ادامه با اشاره به این مطلب که  برخی اسناد عادی 
همچنان در جامعه دارای ارزش هستند و این رویه به صالح 
جامعه نیست، گفت: برای اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی عالوه 
بر فرهنگ سازی باید مردم بیش از پیش با آثار منفی اسناد عادی 
آشنا شوند.وی خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم تشییع و پیکر 
مطهر سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی در سه روز متوالی و 
اسکان بیش از 400 نفر خانواده هایی که از سراسر کشور به کرمان 
سفر کرده بودند و تحت پوشش قراردادن اصحاب رسانه  و  تهیه 
مواد ضد عفونی کننده و ماسک و شیفت بندی دفاتر اسناد رسمی 
در راستای پروتکل های بهداشتی و مقابله با شیوع ویروس کرونا از 
دیگر اقدامات کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان در سال 
گذشته بوده است.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان 
کرمان به وظایف و تکالیف سردفتر اسناد رسمی طبق ماده 49 
قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 1310  نیز اشاره کرد و گفت: 
ثبت اسناد مطابق قانون و مقررات، دادن سواد ) رونوشت ( مصّدق 
از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد 
دارند، تصدیق صحت امضا و قبول و حفظ اسنادی که امانت می 

گذارند. از جمله وظایف و تکالیف سردفتر اسناد رسمی است.

رئیـس اداره راهـداری و حمـل و نقل جاده ای شهرسـتان 
جیرفـت گفت: بـا توجه بـه اینکه محـور جیرفـت _بلوک 
یکـی از محورهـای پـر تـردد شهرسـتان جیرفـت اسـت 
افـزود: وجـود آبنمـای روسـتای کوگوئیـه در این مسـیر 
یکـی از نقـاط حادثه خیـز این محـور بـود کـه کار اصالح 

این نقطه در دسـتور کار ایـن اداره قرار گرفـت. اکبر سـلیمانی افزود: با احـداث پل لوله 
ای آبنما حذف و شـرایط تـردد ایمن در این مسـیر بـرای رانندگان فراهم شـده اسـت. 
وی با بیان اینکه بـرای رفع این نقطـه حادثه خیز و اصالح مسـیر3میلیارد ریـال اعتبار 
هزینه شـده اسـت افزود: در زمان بارندگی هـا با توجه به بـارش باران در باال دسـت این 
محور سـیالب به صورت ایمـن از این پـل لولـه ای احداث شـده عبور می کند و سـبب 

قطعی مسـیر هـم نخواهد شـد.

با هدف ایمنی بیشتر تردد، آبنمای کوگوئیه 
مرد میان سال جیرفتی در یک شنا و آب تنی غرق شد و جان باخت.به گزارش گروه وبگردی تبدیل به پل شد

باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ رضا محمدرضایی فرمانده انتظامی جیرفت با اشاره به مرگ 
دلخراش یک مرد 4۷ ساله بر اثر غرق شــدن در رودخانه هلیل رود این شهرستان بیان کرد: 
متاسفانه این چندمین غرق شدگی از ابتدای امســال است که در نقاط مختلف این رودخانه 
رخ می دهد. وی افزود: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر غرق شدن یک مرد 
میان سال در رودخانه هلیل رود ، بالفاصله عوامل انتظامی و امدادی به محل مزبور اعزام شدند.

وی گفت: با بررسی های انجام گرفته مشخص شد این فرد که به همراه دو نفر از دوستانش برای 
تفریح و شنا وارد رودخانه  هلیل رود شده بود به دلیل آشنا نبودن با فنون شنا غرق شده است. 
وی خاطرنشان کرد:جسد قربانی با تالش عوامل امدادی از آب بیرون کشیده شد و به پزشکی 
قانونی منتقل شد. این مسئول انتظامی یادآور شد: شنا و آب تنی در مکان های نامناسب بدون 
آگاهی از عمق آب و نداشتن مهارت کافی در فنون شنا از مهم ترین دالیل غرق شدگی است که 
می طلبد همگان با خودداری از این عمل خطرناک دچار حوادث تلخ نشوند؛ بنابراین گزارش از 

ابتدای امسال 22 نفر در استان کویری کرمان براثر غرق شدگی جان باختند.

رودخانه»هلیل رود« دوباره قربانی گرفت
با پیگیری های رییس کل دادگستری استان کرمان و در راستای مصوبات سفر رییس قوه قضاییه 
به استان کرمان تشکیالت قضایی در جنوب استان کرمان توسعه یافتند. بخش اسفندقه در جنوب 
استان کرمان صاحب »دادگاه« می شود.معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات دادگستری کل استان 
کرمان گفت: با توجه به حجم باالی مراجعات به حوزه قضایی شهرستان جیرفت و در راستای کاهش 
اطاله دادرسی ، تکریم ارباب رجوع و همچنین کاستن از حجم باالی ورودی پرونده به دادگستری 
شهرستان جیرفت برنامه های مختلفی از جمله توسعه واحدهای قضایی در دستور کار دستگاه قضایی 
قرار گرفته است.بخشی بیان کرد: راه اندازی دادگاه بخش اسماعیلیه و بخش اسفندقه و همچنین 
ایجاد شعبه دادگاه کیفری یک در شهرستان کهنوج به منظور رسیدگی به جرائم در صالحیت این 
دادگاه، از رفت و آمدهای بعضا چندصد کیلومتری شهروندان در جنوب استان برای تظلم خواهی در 
مجتمع های قضایی جلوگیری می نماید.وی در خصوص راه اندازی دادگاه بخش اسماعیلیه گفت: 
پس از موافقت تشکیالت، با همکاری معاونت منابع انسانی دادگستری کرمان کادر قضایی و اداری 
این واحد قضایی تامین شده و همچنین از محل اعتبارات مصوبات سفر رییس قوه قضاییه به استان 

کرمان کار احداث ساختمان این دادگاه آغاز شده است.

بخش اسفندقه در جنوب استان صاحب دادگاه می شود

۷۱0 مدرسه زیر ۱0 نفر دانش آموز 
در کرمان وجود دارد

سامانه الکترونیک اسناد در 
دفترخانه های کرمان راه اندازی شد

آموزش
و پرورش

خبر

مشارکت30 درصدی خیرین 
کرمان در احداث مدارس

خبرخبرخبر

عضـو کمیتـه کشـوری مقابلـه بـا کرونا با 
اشـاره به نحـوه ی درمـان مبتالیـان کرونا 
که فاقـد عالئـم بیمـاری هسـتند، گفت: 
»بـرای مبتالیـان بـدون عالمـت بیـن 
سـه تـا هفـت روز قرنطینـه کافی اسـت و 
بعـد می تواننـد بـا ماسـک بیـرون آینـد. 
معموال گفتـه می شـود مـدت قرنطینه ی 
مبتالیـان بـدون عالمـت می توانـد کمتر 
باشـد و حداکثـر بعـد از 10 روز می توانند 
از قرنطینـه خـارج شـوند، امـا افـرادی 
کـه عالئـم دارنـد حداقـل بایـد تـا 14 
روز قرنطینـه باشـند«به گـزارش ایسـنا ، 
دکتـر مینو محـرز بـا اشـاره بـه نکاتی که 
مبتالیان بی عالمـت به کرونا بایـد رعایت 
کننـد، بیـان کـرد: »اوال بایـد توجـه کرد 
آماری کـه مبنـی بـر ابتـالی 25 میلیون 
نفـر از ایرانیـان بـه کرونـا مطـرح شـده، 
تخمینـی اسـت ؛ بـه طـوری کـه بـا توجه 
بـه داده هایـی کـه داریـم و بـا مدل هـای 
اپیدمیولوژیـک، بـر حسـب یکسـری 
معیارهـا، ایـن آمـار را تخمیـن می زنیـم . 
بنابرایـن تخمیـن مـا ایـن اسـت کـه 25 
میلیون نفر گرفتار بیماری شـده باشـند«.
وی افـزود: »این طور نیسـت که بـرای 25 
میلیون نفر تسـت تشـخیصی انجـام داده 
باشـیم، چراکه بخش زیـادی از ایـن افراد 
مبتـالی بـدون عالمـت بوده اند«محـرز 
با اشـاره بـه ناقـل بـودن مبتالیـان بدون 
عالمـت کرونـا، ادامـه داد: »بیمارانـی که 
بـه کرونـا مبتـال شـده اند، امـا هیچ گونـه 
عالئمـی ندارنـد، در صورتـی کـه متوجـه 
بیماری شـان شـدند، بایـد قرنطینـه را 
رعایت کننـد و تا حـد امکان در یـک  اتاق 
جداگانـه قـرار گیرنـد. فـردی هـم کـه از 
بیمـار پرسـتاری می کنـد و یا برایـش غذا 
و… می بـرد، حتمـا بایـد ماسـک زده و از 
فاصلـه ی یک ونیـم متـری از بیمـار قـرار 
گیرد. این افراد بهتر اسـت خیلی در جمع 
خانـواده نباشـند«وی همچنیـن گفـت: 
»بـرای مبتالیـان بـدون عالمت بین سـه 
تـا هفـت روز قرنطینه کافـی اسـت و بعد 

می تواننـد بـا ماسـک بیـرون آینـد.

 استان کرمان از برنامه 
زمان بندی ایجاد اشتغال 

عقب است
استاندار کرمان از عدم جذب تسهیالت 
تبصره 18 در استان کرمان انتقاد کرد 
و گفت: از برنامه زمان بندی ایجاد 
اشتغال در استان عقب هستیم.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، 
کارگروه  در  فدائی  محمدجواد 
اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری 
استان کرمان با بیان اینکه دستگاه های 
اجرایی موطف به انجام تعهد اشتغال 
خود در سال 99 هستند اظهار داشت: 
تا مردادماه 10 درصد انجام حداقل 
تعهد اشتغال دستگاه های استان باید 
انجام شود.وی با تاکید بر اینکه بانک ها 
در پرداخت تسهیالت کرونا همکاری 
کنند تا سهمیه استان بالفاصله جذب 
شود افزود: فاصله بین ثبت نام کنندگان 
در سامانه تا میزان پرداختی تسهیالت 
بانکی در استان کرمان بسیار زیاد 
است.استاندار کرمان از عدم جذب 
تسهیالت تبصره 18 در استان انتقاد 
کرد و گفت: کوتاهی در عدم جذب 
تسهیالت تبصره 18 واحدهای تولیدی 
استان کرمان از طرف سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و کارگروه پنج نفره 
بانکی است.وی  پیگیری تسهیالت 
ادامه داد: کمیته پنج نفره ای تشکیل 
داده ایم که به تفکیک واحدهای معرفی 
شده به بانک ها را رصد کرده و دلیل 
عدم دریافت تسهیالت را بررسی کنند 
اما هنوز وضعیت مشخص نیست. فدائی 
با بیان اینکه توضیحات ارائه شده اصال 
قابل قبول نیست گفت: دفتر جذب 
سرمایه گذاری استانداری و کارگروه 
پنج نفره موظف هستند این موضوع 
را با جدیت پیگیری کنند و عملکرد 
بانک ها در استان به مسئوالن باالدستی 
گزارش شود که چرا به تعهدات خود 
عمل نمی کنند. استاندار کرمان با بیان 
اینکه در صورت تصویب طرح جامع 
گردشگری توسط گروه کارشناسی، 
این طرح تامین اعتبار می شود گفت: 
شغل  تعهد  شغل   94 و  هزار   42
دستگاه های اجرایی استان است.وی با 
اشاره به اینکه از برنامه زمان بندی عقب 
هستیم و دستگاه ها تا پایان مردادماه 
باید حداقل 10 درصد تعهد خود را 
انجام بدهند افزود: دستگاه ها تالش 
کنند تا تسهیالت کرونا را تا سقف 
140 هزار میلیارد تومان سهم استان 

جذب کنند.

ویلچرش را روبروی در اداره نگه داشت، یک 
نگاه به برگه هایی که در دستانش بود، کرد گزارش

و یک نگاه به دو پله ای که ورودی اداره را از 
کف پیاده رو جدا کرده بودند، این دو پله، ورودی اداره را 
باالتر از پیاده رو و امکان اینکه او خود بتواند وارد شود را غیر 
ممکن کرده بودند، چشمش به امداد پیاده رو خیره ماند، 
تا شاید کسی را ببیند و دشوارترین جمله را به او بگوید 
»ممکن است، کمک کنید، من وارد اداره شوم.« این  
داستان بسیاری از معلوالن جامعه ما است که به دلیل عدم 
مناسب سازی به راحتی از ابتدایی ترین حقوق خود بی 
بهره اند و البته این مورد  تنها یکی  از مشکالتی است که 

معلوالن جامعه ما  با آن دست به گریبان اند.
  مشکالت برای معلولین چند برابر است

سلمه تجلی یکی از کارشناسان توانبخشی و اشتغال 
معلولین است، او در مورد مشکالت معلوالن به کاغذ 
وطن می گوید: یکی از مشکالت اصلی معلوالن این 
است که  شهر برایشان مناسب نیست، یعنی فضاها و 
مکان هایی که عمومی هستند و بقیه مردم از آن استفاده 
می کنند برای معلولین مناسب سازی نشده است، یک 
فرد ویلچری نمی تواند به راحتی حتی از یک عابر بانک 
استفاده کند و نمی تواند به درستی تردد کند و  حتی 
این خط های بریل برای نابیناها در پیاده رو هم در همه 
جای شهر وجود ندارد. تجلی  ادامه داد: مسئله ازدواج 
معلولین نیز یکی دیگر از مشکالت اصلی این گروه است 
زیرا جدا از نگرانی از وضعیت فرزندان، مجبور به آزمایش 
های ژنتیک  پرهزینه هستند که از عهده ی بسیاری از 
معلولین خارج است. وی تاکید دارد: همه ی مشکالتی که 
می تواند برای افراد جامعه وجود داشته باشد، معلولین با  
چندین برابرش روبرو هستند.   تجلی می گوید: بزرگترین 
چیزی که این بچه های معلول را آزار می دهد نگاه ترحم 
آمیز مردم  و کمک های غیر ضروری آن ها است ،  با بچه 
ها که حرف می زنیم برخی از  از آن ها می گویند» ما را 
بکشید ولی به ما ترحم نکنید.«  تجلی که در واحد اشتغال 
موسسه رعد، موسسه ی اشتغال حمایت شده  معلوالن 
کرمان کار می کند وی چالش اشتغال را یکی از اصلی 
ترین دغدغه های معلوالن می داند و می گوید:  اعتماد 

کارفرما به معلوالن بسیار پایین است و رعد برای کمک 
به اشتغال معلوالن هم فعالیت می کند. پرونده همه 
معلوالن  تحت پوشش بهزیستی  در کمیسیونی  بررسی 
می شود تا  شدت معلولیت آنها مشخص شود  و بعد 
معلول بر اساس شرایطش برای خدمات گیری به مراکز 
مختلف ارجاع داده می شود ، موسسه رعد  نیز یکی از این 
مراکز است و به معلوالنی 18 سال تا 55 سال که توانایی 
کار کردن در 5 روز هفته  را داشته باشند در زمینه اشتغال 

یاری می رساند.
  اجرای مناسب سازی های بدون نظارت و بی 

کاربرد
لشکری مدیر مرکز رعد در مورد مشکالت معلوالن می 
گوید: »مشکل اصلی که معلوالن دارند عدم فرهنگ 
سازی برای یاری معلوالن است  اگر جامعه بتوانند با 
معلولیت آشنا شود ، این اتفاق از لحاظ فرهنگی رخ داده و  
بستری فراهم میشود که شرایط برای معلول بهتر شود.«  
وی ادامه داد:   »باید به سمتی برویم که  معلوالن هم از 
همه ی خدمات شهری مثل سیستم حمل نقل شهری 
استفاده کنند«   وی تاکید دارد: »مناسب  سازی سطح 
شهر در همه مکان ها اجرا نمی شود اما از زمانی که آقای 
عالم زاده آمده، شرایط بهتر شده است ولی هنوز جای 
کار خیلی زیاد است. گاها اقداماتی هم انجام شده اما 
بدون نظارت و استاندارد های الزم بوده و آنچنان دردی 
را دوا نمی کند ، به طور مثال  آسانسوری وجود دارد اما 
عرض  آسانسور برای ویلچر مناسب نیست و یا رمپ های 
موجود است  اما نامناسب یا خط بریلی که در پیاده روها 
برای نابینایان ایجاد شده در مواردی منتهی به جوب یا 
به دیوار می شوند یعنی فعالیت هایی که انگار برای رفع 

تکلیف است.«
کمبود اشتغال دغدغه ی معلوالن 

 لشکری  معتقد است بعد از مناسب سازی شهری و 
فرهنگ سازی برای ایجاد شرایط بهتر برای معلوالن، 
اشتغال بزرگترین دغدغه معلوالن است.وی می گوید: 
»ما در مرکز رعد پیگیر همین موضوع هستیم که مشکل 
اشتغال برای معلوالن کم شود،  قصد داریم  بر اساس 
همان ضرب المثل معروف به معلول ماهیگیری یاد بدهیم  
به جای اینکه تنها ماهی در اختیارش بگذاریم. وقتی 
مشکل اشتغال حل شود ، چالش  مسکن و ازدواج هم 
حل می شود.« لشکری ادامه داد:  »اشتغال معلوالن  انواع 

مختلفی دارد، یک بحث  به صورت خود اشتغالی است  
که یک سری آموزش ها در مراکزی مثل رعد می بیند، 
آموزش های این مرکز  بر اساس استانداردهای  سازمان 
فنی و حرفه ای است و با توجه به عالقه فرد ارائه می 
شود، در این مرکز  در بیش از 15 رشته آموزش ارائه می 
شود حاال یک تعدادی  از آموزش ها مثل کامپیوتر، زبان 
انگلیسی و یا حسابداری تخصصی تر هستند. این  آموزش 
ها را می بینند و بعد آزمون  فنی و حرفه ای از آن ها گرفته 
می شود، مدرک را می گیرند و یک سری وام های خود 
اشتغالی، سازمان بهزیستی به آنها می دهد بر اساس وام 
هایی که می گیرند، می توانند شغلشان را  شروع کنند.« 
وی یادآور شد: »برخی از معلوالن ترجیح می دهند 
برای کارفرما کار کنند و مایل به ایجاد کار نیستند این 
نوع دیگری از اشتغال معلوالن است که در آن هم مورد 
حمایت قرار می گیرند یکی از مراکزی که برای حمایت 
از این دسته معلوالن وجود دارد ، مراکز رعد هستند که 
در کل ایران 1۷ شعبه دارد شد  و دغدغه اشتغال معلوالن 
بر اساس عالقه مندی و توانمندیشان را دارد، از طریق 
همین مرکز هم به کارفرماهای مختلف معرفی می 
شوند.«  لشکری ادامه داد: »نوع دیگر اشتغال همان 3 
درصدی است که دولت در قانون حمایت معلوالن تعیین 
کرده است که مراکز دولتی جذب معلوالن را  برای اشتغال 

داشته باشند  که  در برخی از  ارگان ها اجرا شده و در برخی 
امکان اجرا وجود ندارد.«وی گفت: »نوع آخر اشتغال هم 
کارگاه های تولیدی است که با مجوز بهزیستی  برگزار می 
شود مثل کارگاه های شیرینی پزی یا خیاطی که سود آن 
صرف معلوالن می شود.« به گفته لشکری تاکنون بیش 
از 1000 معلول  در مرکز  رعد آموزش های الزم برای 
اشتغال را دیدند. او می گوید:  »در حال حاضر  حدود 150 
نفر  در مرکز مشغول هستند  که از کالس های ما استفاده 
می کنند ولی اکنون که شرایط کرونایی است یک سری از 
کالس ها یا به صورت غیر حضوری و یا با ظرفیت کمتری 
برگزار می شود.« لشکری تاکید دارد: »خدمات رعد به 
صورت 100 درصد رایگان در اختیار معلوالن قرار میگیرد 
و حتی هزینه  های ایاب و ذهاب معلوالن هم رایگان است 
و فعالیت این مرکز اینطور است که یک تعدادی معلول 
جذب می شوند آموزش ها را می بینند برای انواع اشتغال 
آماده می شوند و بعد خارج می شوند و افراد دیگر وارد 
مرکز شوند.«  شرایط جامعه  برای معلوالن مناسب نیست 
و عزم جدی مسووالن را می طلبد و البته گفتنی است 
عالم زاده شهردار کرمان در آخرین اظهار نظر خود گفته 
است؛ کرمان با اجرای طرح های مختلف برای معلوالن 
مناسب سازی می شود و برنامه ای وجود دارد تا  تمام 

اختالف سطح ها با رمِپ استاندارد، مناسب سازی شود.

معلوالن بی  نصیب از خدمات شهری
 *   به گفته لشکری مدیر مرکز رعد کرمان، در این مرکز در 15 رشته، آموزش های رایگان به معلوالن ارائه می شود

*شهرداران در سراسر استان فقط وعده مناسب سازی شهرها را برای معلوالن می دهند

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

مدیرکل کمیته امداد استان 
کمیته
بسته های امداد ئه  را ا از  کرمان 

تشویقی برای کارفرمایانی 
که مددجویان کمیته امداد را به کار گیری 

کنند، خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی 
عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اینکه یکی از عوامل افزایش اعتماد به 
نفس و روحیه مددجویان کمیته امداد 
اجرای طرح های اشتغالزایی است لذا 
یکی از اهداف کمیته امداد اشتغالزایی و 
توانمندسازی خانوارها است، افزود: در 
همین راستا در سال جاری پیش بینی 
می شود که 9 هزار و 400 فرصت شغلی 

توسط کمیته امداد اجرا شود.
وی اضافه کرد: از محل تسهیالت قرض 
الحسنه هشت هزار و 400 مورد از این 
طرح ها تأمین می شود و مابقی از محل 
مراکز کاریابی و ارتباط با کارفرمایان 

اجرایی می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره 
به اختصاص 250 میلیارد تومان تسهیالت 
قرضه الحسنه اشتعال به کمیته امداد 
استان در سال جاری، عنوان کرد: در بستر 
اجرای دو کالن پروژه هدایت و راهبردی 
شغلی مددجویان، 50 درصد طرح های 
اشتغالزایی کمیته امداد از طریق هدایت 
شغلی و 50 درصد آنها از طریق راهبرد 
شغلی به منظور بازدهی بهتر طرح های 

اشتغال کمیته امداد انجام می شود.
به  تشویقی  بسته های  ئه  را ا از  وی 

کارفرمایانی که مددجویان کمیته را به کار 
گیری کنند، اظهارداشت: براین اساس با به 
کارگیری هریک از فرزندان مددجویان در 
مناطق برخوردار مبلغ 50 میلیون تومان 
تسهیالت قرض الحسنه دریافت و اگر 40 
نفر به کارگیری شوند، مبلغ دو میلیارد 
تومان تسهیالت قرض الحسنه دریافت 
می کنند و یا اینکه به مدت دو سال از 
پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 23 درصد 

توسط این نهاد استفاده کنند.
صادقی ادامه داد: در مناطق محروم 
که دارای ضریب 6 و ۷ هستند عالوه بر 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به ازای به 
کارگیری هر نفر، سهم بیمه کارفرما توسط 
کمیته امداد به مدت سه سال پرداخت 

می شود.
صادقی تصریح کرد: در مناطق محروم 

بر  عالوه   ۷ و   6 محرومیت  با ضریب 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به ازای 
به کارگیری هر فرزند مددجو، به مدت سه 
سال نیز حق بیمه سهم کارفرما توسط 
کمیته امداد پرداخت می شود و همچنین 
در مناطق محروم با ضریب محرومیت 
8 و 9 نیز عالوه بر پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه، حق بیمه سهم کارفرما به 
مدت چهار سال توسط این نهاد پرداخت 
می شود.وی با بیان این مطلب که تعهد 
این نهاد جهت ایجاد شغل در سال گذشته 
چهار هزار شغل بوده است که خوشبختانه 
موفق به تحقق هشت هزار شغل شدیم، 
بیان داشت: با تالش مضاعف، کمیته امداد 
استان موفق به کسب رتبه برتر در ایجاد 
اشتغال در میان دستگاه های مربوطه 

استان شد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان از وجود 4 هزار 
کودک اختالل رفتاری در استان خبر داد و گفت: 
156 مرکز مثبت زندگی در استان کرمان راه اندازی 
می شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، 
عباس صادق زاده امشب در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اینکه مردم بزرگ ترین شریک اجتماعی بهزیستی 
هستند و امروز بیش از هر زمانی به مشارکت و جلب 
مشارکت مردمی نیاز داریم اظهار داشت: استان 
کرمان نماد خیرخواهی است و در حوزه بهزیستی 
با هزار و 200 موسسه و نهاد مختلف همکاری داریم.

وی با بیان اینکه بیش از 95 درصد از فعالیت های 
بهزیستی توسط مردم انجام می شود و دولت حداقل 
حمایت هایی از آنها انجام می دهد گفت: هر سال 
برای هفته بهزیستی شعاری انتخاب می شود که 
برگرفته از اهداف اصلی سازمان بهزیستی و در راستای 
پیشگیرانه، سالمت محور و توانمندسازی است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه شعار 
امسال هفته بهزیستی با عنوان شفافیت، تحول خدمت 
و ارتقای سالمت اجتماعی در خانوادهنامگذاری شده 
است که بیشتر در ارتباط با شرایط کرونایی جامعه 
است افزود: با شیوع ویروس کرونا متوجه شدیم 
چقدر آستانه تحمل جامعه و خانواده ها پایین بوده و 
چقدر گرفتاری ها زیاد است.وی با بیان اینکه سازمان 
بهزیستی در جهت گری های اخیر شفاف سازی 
را دنبال می کند و امکان مناسب برای رصد مردم 
گذاشته است ادامه داد: آمادگی داریم مورد نقد 
مردم قرار بگیریم.صادق زاده با اشاره به اینکه تنوع 
و تعدد خدمات بهزیستی زیاد است و ممکن است 
برخی بهزیستی را متولی یکسری اقشار خاص مانند 

سالمندان و معلوالن بدانند در حالی که بخش کوچکی 
از کار ما این است گفت: عمده کار بهزیستی در حوزه 
آسیب های اجتماعی و پیشگیری از این مسائل است.
وی با بیان اینکه در هفته بهزیستی امسال باشگاه 
مثبت محلی برای ارائه خدمات حمایتی آموزشی 
به افرادی که دچار ایدز هستند در استان راه اندازی 
شده است افزود: در این باشگاه آموزش های الزم به 
این افراد داده می شود و این افراد نیازمند حمایت های 
معیشتی هستند و تمام تالش خود را به کار می گیریم 
تا این کار انجام شود.مدیرکل بهزیستی استان کرمان 
با اشاره به اینکه مرکز کودک روان با رویکرد جدید 
نیز در هفته بهزیستی در شهر کرمان افتتاح شد که 
این مرکز به کودکان دچار اختالل در رفتار خدمت 
می دهد عنوان کرد: چهار هزار کودک دچار اختالل 
رفتار در سطح استان کرمان وجود دارد و با افتخار 
به آنها خدمت رسانی می کنیم و هزار و 300 کودک 
دچار اختالل رفتار در استان در 63 مرکز به صورت 
شبانه روزی نگهداری می شوند.وی با بیان اینکه 
بنیاد مستضعفان همکاری خوبی با بهزیستی دارد 

و اخیرا تفاهم نامه ای برای ساخت مسکن با بنیاد 
مستضعفان داریم افزود: تامین اجاره ماهانه بعضی از 
خانواده هایی که معلولیت دارند را عهده دار شده است. 
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه 
یکی از فعالیت های بهزیستی حمایت از سالمندان 
است افزود: بر اساس سرشماری سال 90 جمعیت 
سالمندی 6.۷ درصد بوده و اما در سال 95 به 8.2 
درصد رسیده است در حالیکه آمار زاد و ولدها آنچنان 
افزایش پیدا نکرده و فقط 1.2 درصد رشد داشته 
است.وی با بیان اینکه پنج مرکز سالمندی داریم 
که از سالمندان به صورت شبانه روزی نگهداری 
می کنند و حدود 12 مرکز خدمات روزانه به سالمندان 
می دهند گفت: سند سالمندی استان کرمان تهیه 
شده و پیش بینی های الزم برای نیازمندی استان 
در سال های آتی انجام شده است.صادق زاده با اشاره 
به اینکه بیش از 33 هزار زن سرپرست خانوار تحت 
پوشش سازمان بهزیستی استان کرمان هستند افزود: 
تعدادی از آنها باالی 60 سال سن دارند که مستمری 

دریافت می کنند.

راه اندازی بیش از 150 مرکز 
مثبت زندگی در استان

اختصاص بسته  تشویقی به کارفرمایان درصورت 
اشتغالزایی برای مددجویان

ــوب  ــا در جن ــیوع کرون ــد از ش ــت: بع ــدی گف ــم محم ابراهی
کرمــان 6 پایــگاه 115 بــه انتقــال بیمــاران کرونایــی 
ایــن منطقــه اختصــاص داده شــده اســت.به گــزارش 
خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان جنــوب، »ابراهیــم 
محمــدی« گفــت: بعــد از شــیوع کرونــا 6 پایــگاه 115 
ــاص  ــه اختص ــن منطق ــی در ای ــاران کرونای ــال بیم ــه انتق ب
ــکی  ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــت.مدیر ح ــده اس داده ش
ــکی در  ــای پزش ــت ه ــرد فوری ــه عملک ــاره ب ــا اش ــت ب جیرف
ــوب  ــگاه 115 در جن ــرد: 3۷ پای ــراز ک ــان، اب ــوب کرم جن
ــاده  ــم ج ــگاه ه ــگاه شــهری و 26 پای ــامل 11 پای ــان ش کرم
ــی و 90 درصــد  ــای اصل ــه 95 درصــد جــاده ه ــم ک ای داری
ــا  ــگاه ه ــن پای ــش ای ــت پوش ــتایی تح ــای روس ــاده ه ج
ــاس  ــزار تم ــا یکه ــب 850 ت ــه قری ــزود: روزان ــت.وی اف اس
ــوم  ــکی عل ــای پزش ــت ه ــات فوری ــز ارتباط ــا مراک ــی ب تلفن
ــداد  ــن تع ــه از ای ــود ک ــی ش ــه م ــت گرفت ــکی جیرف پزش
ــود  ــت می ش ــه ماموری ــر ب ــورد منج ــی 150 م ــاس تلفن تم
ــوارد  ــه م ــی و بقی ــم تلفن ــورد مزاح ــا 40 م ــب 30 ت و قری
ــق  ــا از طری ــکاران م ــه هم ــتوراتی ک ــاوره و دس ــا مش ــز ب نی
ــه  ــر ب ــد، منج ــی دهن ــده م ــاس گیرن ــرد تم ــه ف ــن ب تلف
ــگاه 115  ــه 6 پای ــا اشــاره ب ماموریــت نمــی شــود.محمدی ب
ــان،  ــوب کرم ــی در جن ــاران کرونای ــال بیم ــی انتق اختصاص
ــی  ــات معمول ــا از عملی ــگاه ه ــن پای ــال ای ــرد: عم ــح ک تصری
ــده  ــر عه ــا ب ــگاه ه ــن پای ــار ای ــد و ب ــده ان ــارج ش 115 خ
ــن  ــردم در ای ــی رود م ــار م ــت، انتظ ــا اس ــگاه ه ــایر پای س
ــی  ــد و جای ــک کنن ــکی کم ــای پزش ــت ه ــه فوری ــا ب روزه
ــوادث و  ــر ح ــاس نگیرند.مدی ــا 115 تم ــت ب ــاز نیس ــه نی ک
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــت بی ــکی جیرف ــای پزش ــت ه فوری
اهمیــت موضــوع، شــهروندان بیشــترین تمــاس هــا را بــرای 
تصــادف هــا، ســکته هــای قلبــی و مغــزی، غــرق شــدگی ها، 
ــد  ــواردی مانن ــرای م ــد و ب ــقوط بگذارن ــی و س ــرق گرفتگ ب
ــی و  ــزش بین ــاده، آبری ــای س ــاده، دل درده ــردردهای س س
ــز  ــده و مرک ــس نش ــم اورژان ــی مزاح ــوارد اینچنین ــایر م س
ــا  ــرد: م ــان ک ــد.وی خاطرنش ــغال نکنن ــا را اش ــات م ارتباط
ــند،  ــغول باش ــا مش ــر کاربره ــم، اگ ــات داری ــر ارتباط 4 کارب
فــردی کــه نیــاز مبــرم بــه اورژانــس 115 دارد، پشــت خــط 
مــی مانــد و ایــن مــدت ممکــن اســت، دقایــق حیاتــی بــرای 
ــار  ــک انســان باشــد.محمدی در خاتمــه اظه نجــات جــان ی
کــرد: خواهشــمندیم مــردم مــا را در انجــام خدمــت رســانی 
کمــک کننــد و مــا نیــز تــالش خــود را مضاعــف مــی کنیــم 
تــا از ایــن روزهــای ســخت کرونایــی کــه بــار اضافی بــر روی 
ــا از خود  دوش اورژانــس پیش بیمارســتانی گذاشــته اســت ب
گذشــتی همــکاران اورژانــس پیــش بیمارســتانی بــا بهتریــن 

ــم. ــور کنی ــت عب وضعی

گزارش
تسنیم

تخصیص ۶ پایگاه ۱۱۵ به بیماران 
کرونایی در جنوب کرمان

کرونایی های بدون عالمت 
نیازی به مصرف دارو ندارند

شهرداری کرمان وعده مناسب سازی شهر برای معلوالن را داده است

سیدمصطفی آیت اللهی موسوی در این جلسه اظهار داشــت: فرمانداران موظف به پیگیری مشکالت 
جایگاه های CNG در شهرستان های خود هستند.وی با تاکید بر اینکه برای استانداردسازی جایگاه های 
سوخت در استان کرمان به ویژه جایگاه های CNG باید اقدام شود گفت: استانداردسازی با نظارت اداره 
کل استاندارد استان و به صورت فازبندی انجام شود.معاون امورعمرانی استانداری کرمان با بیان اینکه 
فرمانداران یک ماه فرصت دارند تا استانداردسازی جایگاه های CNG در شهرهای حوزه فعالیت خود 
را تعیین تکلیف کنند افزود: اگر خدای نکرده انفجاری در این جایگاه ها داشــته باشیم به جز مشکالتی 
که ایجاد می شود مسئله امنیتی نیز دارد که شایسته نیســت.وی ادامه داد: جایگاه هایی که دو منظوره 
هستند اگر نسبت به استانداردسازی جایگاه CNG اقدام نکنند سهمیه بنزین آنها را کاهش داده و اگر 

ادامه داشته باشد این سهمیه قطع می شود.
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اگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای مواد مذکوربدینوسـیله امالکی که برابر آراء هیاتهای حل اختالف موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی گلبـاف که ادامـه عملیات ثبتي آنها مطابـق قانون مذکـور تجويز گرديده 
اسـت بـه ترتیـب شـماره پـالک و بخـش و محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک واقع در 

بخـش ۲7 کرمان بشـرح ذیل:
1-پـالک 13 فرعـي از 86-اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالـک دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران 
بنمایندگی وزارت آموزش و پرورش - مدرسـه آيت هللا خامنه ای به شناسـه ملی 1۴000۲90195 
در ششـدانگ یک باب مدرسـه به مسـاحت5۴۲8/57 متر مربع واقع در گلباف خیابان شـهید 

رجائـی خریـداری از مالک رسـمی عصمت وزیـری و اداره آمـوزش و پرورش گلباف
۲-پـالک 10 فرعـی از 655-اصلـی بخـش ۲7 کرمـان مالـک دولـت جمهـوری اسـالمی ایران 
بنمایندگـی وزارت آمـوزش و پرورش - مدرسـه سـیزده آبان به شناسـه ملـی 1۴000۲90195 در 
ششـدانگ یک باب مدرسـه به مسـاحت ۲755/۲0 متر مربع واقع در گلباف خیابان ولیعصر 

باالتـر از نیـروگاه بـرق خریـداری از مالک رسـمی اداره آموزش و پـرورش گلباف 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تعليم و پس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقسـیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالكيت صادر خواهد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/۴/30

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/5/1۴
محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف 
م الف 5۳5

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره 13996031901۲000787-هیـات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای ماشـاهللا خراسـانی فرزند محمد 
بشـماره شناسـنامه ۲00 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه 
بـاغ بـه مسـاحت 3۲35/93متـر مربـع پـالک ۴۲79 اصلـی واقـع 
ابـاد شـیخها  بـه آدرس سـیرجان محمـود  در بخـش 36 کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمـد خراسـانی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 757
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/۴/30 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/5/1۴

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره 13996031901۲00078۴-هیـات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای ماشـاهللا خراسـانی فرزند محمد 
بشـماره شناسـنامه ۲00 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه 
بـاغ بـه مسـاحت 3769/50متـر مربـع پـالک ۴۲79 اصلـی واقـع 
ابـاد شـیخها  بـه آدرس سـیرجان محمـود  در بخـش 36 کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمـد خراسـانی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 753
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/۴/30 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/5/1۴

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره 13996031901۲000785-هیـات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان  تصرفات 
فرزنـد  خراسـانی  ماشـاهللا  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه 
محمـد بشـماره شناسـنامه ۲00 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ۴58۲متر مربـع پـالک ۴۲79 اصلی 
واقـع در بخـش 36 کرمـان به آدرس سـیرجان محمود اباد شـیخها 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمـد خراسـانی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 75۴
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/۴/30 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/5/1۴

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

سیرجان
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 13996031901۲000786-

هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
مالکانـه  تصرفـات  سـیرجان   ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی 
بالمعـارض متقاضـی آقـای ماشـاهللا خراسـانی فرزند محمد 
بشـماره شناسـنامه ۲00 صادره از سـیرجان در ششدانگ یک 
قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 1۴9۴/50متـر مربـع پـالک ۴۲79 

سـیرجان  آدرس  بـه  36 کرمـان  بخـش  در  واقـع  اصلـی 
اقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  شـیخها  ابـاد  محمـود 
محمـد خراسـانی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
تاریـخ  از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 
نوبـت  انتشـار  تاریـخ  الـف 756-   م   . صـادر خواهدشـد 
1399/5/1۴: دوم  انتشـارنوبت  -تاریـخ  اول:1399/۴/30 

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره1399603190910005۲7مورخ 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  1399/0۴/18هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رخسـاره شـیبانی فرزند رضا 
بشـماره شناسـنامه 1۴1صـادره ازکهنـوج درششـدانگ یکعـدد 
گلخانـه وزمیـن مزروعی به مسـاحت 1۴783متـر مربع پالک 

- فرعـی از۲7۲- اصلـی بخـش ۴5کرمـان قطعـه دو واقـع 
دراراضـی عزیزابـاد عنبرابـاد خریـداری از مالـک رسـمی خانـم 
شـوکت کردسـتانی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . 
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/0۴/30 – تاریخ انتشـارنوبت دوم 

99/05/13:
 مصیب حیدریان- رئیس ثبت اسناد امالک 

اگهی حصر وراثت 
تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
بـه  پـدام  نـژاد میـش  خواهـان سـکینه سـاالری 
شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته 
ملـی  شـماره   بـه  دادمحمـد  فرزنـد  زاده   شـمبوئی  امیـد 
فـوت  ابـاد  1396/1۲/۲0درنهضـت  تاریـخ  در   53603۴7880
سـاالری  سـکینه   -1: از  عبارتنـد  فـوق  حیـن  ووارث  نمـوده 
نـژاد میـش پـدام فرزنـد مختار)مـادر متوفـی (۲- دادمحمـد 
یـک  مراتـب  (.لـذا  متوفـی  باقر)پـدر  فرزنـد  زاده  شـمبوئی 
نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص 
واال  دارد  تقدیـم  دادگاه  بـه  آگهـی  نشـر  از  مـاه  یـک  باشـد 

. گواهـی صـادر خواهـد شـد 
رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی .م الف :9۳۱

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمی خواهان 
خواسـته  بـه  چمـل   فرزنـد  زاده  جلـی  مختـار 
عرفـان  شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت 
 5360150۴08 ملـی  شـماره   بـه  مختـار  فرزنـد  زاده   جلـی 
فـوق  حیـن  ووارث  نمـوده  فـوت   1398/06/۲1 تاریـخ  در 
ملـی  بـه ش  چمـل  فرزنـد  زاده  جلـی  مختـار  از:1-  عبارتنـد 
5369867895)پـدر متوفـی (۲- کلثـوم احمـدی پـور نمدادی 
فرزنـد دادخـدا بـه ش ملـی 31606۲387۴)مـادر متوفـی (
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفی 
نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی .م الف :9۳4

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره 13996031901۲000788-هیـات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای ماشـاهللا خراسـانی فرزند محمد 
بشـماره شناسـنامه ۲00 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه 
بـاغ بـه مسـاحت 695۴/79متـر مربـع پـالک ۴۲79 اصلـی واقـع 
ابـاد شـیخها  بـه آدرس سـیرجان محمـود  در بخـش 36 کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمـد خراسـانی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 755
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/۴/30 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/5/1۴

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

افراد واجد شرایط اجاره دهد.

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

 متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک تا مورخ 99/5/9به شهرداری مراجعه 
نمایند و مدارک را به همراه ضمانت نامه بانکی با واریز سپرده به مبلغ 6/600/000 
تاریخ  تا  ملی  بانک  نزد  ماهان  بنام شهرداری  به حساب 01081130۲100۲   ریال 

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

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

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

دوم
نوبت 



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 ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131۴8868۴     ۴3۲1368۴-85- 03۴
تلفنخانه کرمان: 03۴-3۲۴87۴77

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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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

هر
 م

س:
عک

 )The Prophet( پیامبر
نام کتاب منظوم نویسنده ی لبنانی- آمریکایی جبران خلیل 
جبران است. این کتاب 26 فصل دارد و به انگلیسی نوشته شده 
است. کتاب پیامبر، مشهور ترین اثر خلیل جبران، برای نخستین 
بار در سال 1923 منتشر شد و بعد از به بیشتر از 100 زبان دنیا 
ترجمه شد. این تعداد ترجمه از یک کتاب، رکوردی بزرگ برای 
جبران خلیل جبران  به شمار می آید. نکته ی جالب درباره کتاب 
پیامبر تعداد چاپ های آن است. این کتاب جز معدود کتاب هایی 
در طول تاریخ بوده است که چاپ آن هرگز متوقف نشده است.

شرکت ناپف تعداد 2000 را برای اولین تیراژ این کتاب انتخاب 
کرد. این عدد در نظر خیلی ها عددی بزرگ و بلندپروازانه بود که 
البته در کمال تعجب در همان چاپ اول 1159 نسخه فروخت. 
ناشر خلیل جبران، شمارگان تیراژ این کتاب را از سال 1924 
به بعد افزایش داد. فروش نسخه های کتاب پیامبر، نوشته ی 
جبران خلیل جبران، تا سال 2012 به بیش تر از نه میلیون نسخه 
رسید که این عدد تنها نشان دهنده ی محبوبیت و مقبولیت این 
کتاب در میان خوانندگانش بود. کتاب پیامبر خلیل جبران در 
سال 2019 میالدی، وقف عام شد، وقف عام به این معنی است 
که فایل پی دی اف pdf آن به صورت رایگان در اینترنت قرار 
گرفت. او بعد از مرگ مسئولیت چاپ و انتشار انحصاری آثارش 
را به شهری که در آن متولد شده بود، یعنی شهر بشاری، لبنان 
داد. امروز »بنیاد ملی خلیل جبران« مسئول حفظ و باز نشر 
آثار او هستند؛ موزه ی خلیل جبران هم به همت همین بنیاد 
در لبنان ساخته شده است که در آن از آثار دست نویس جبران 
مراقبت می کنند. هر نویسنده ای برای نوشتن کتابش به حداق 
یک منبع الهام نیاز دارد؛ او باید چیزی را ببیند، بشنود، لمس کند 
و احساس کند تا بتواند بنویسد. خلیل جبران برای نوشتن کتاب 
پیامبر از دین اسالم الهام گرفت. او که عالقه ی زیادی به مکتب 
و عرفان صوفی گری داشت، کتاب پیامبرش را تحت تاثیر آن 
مکتب نوشت. علم جبران درباره ی تاریخ خونین و درگیری های 

داخلی لبنان یکی دیگر از منابع الهام او بود.

آبی بزرگ
هفت سال بود .. عاشقش بودم، حتی سعی کردم براش بمیرم/دو سال بعد حتی 

اسمشم یادم نمیومد/زمان همه چیزو پاک می کنه . . .

دیالوگ
کاتیوشا /فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی علی عطشانی، نویسندگی مشترک 
علی عطشــانی و مهدی علیمیرزایی و بر اســاس طرحی از مهراب قاسم خانی 

محصول سال 1396 است.

فیلم
گل محمدی/از جمله خواص درمانی گل محمدی،برطرف کردن ســرفه های 
مزمن، درمان دردهای شکمی و مشکالت گوارشی، کاهش خونریزی در دوران 

قاعدگی و برطرف کردن التهاب و حساسیت در بدن.

عطارباشی

به دست آوردنت
             پایاِن رفتن نیست
                             آغاز است

َو تعبیری که من از عشق دارم
                             یک دِر باز است.

سیدعلی میرافضلی

عکس: الهام عباسلو
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هشدار داد

فروشندگان پرندگان شکاری در فضای 
مجازی دستگیر می شوند

مدیرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمان خطاب به شـکارچیان گفت: برای شـکار 
هـر راس قوچ، میـش، کل و بز نـر 25 میلیـون تومان و بـرای هر گونه شـکار مـاده این نوع 
حیوانـات ۷5 میلیون تومـان جریمه بـرای شـکارچیان در نظر گرفته شـده اسـت ضمن 
آنکه شـکارچیان باید بدانند باتوجه به چابک سـازی یگان حفاظت محیط زیسـت استان 
حتما در چنگال قانون گرفتار خواهند شـد. مرجان شـاکری در گفت وگو با ایسـنا، با اشاره 
به مناطق حفاظت شـده اسـتان کرمان گفـت: مناطق تحـت مدیریت سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت 11 درصد از سـطح اسـتان کرمـان را تشـکیل می دهند که شـامل؛ پارک 
ملی خبـر، یک اثـر طبیعی ملـی سـیرچ، 4 پناهـگاه حیات وحـش، 11 منطقـه حفاظت 
شـده، 4 منطقه شـکار ممنـوع و یـک منطقه قرق شـده مـی باشـد.وی به تبییـن دالیل 
افزایـش تعـداد شـکارچیان در سـطح اسـتان پرداخـت و اظهـار کـرد: باتوجه به شـرایط 
اقتصادی مردم به دنبال تامین گوشـت ارزان هسـتند و منکـر این که افـرادی برای تفریح 
به شـکار می روند نیسـتیم ولـی اکثر شـکارچیانی که اکنون دسـتگیر می شـوند بیشـتر 
انگیـزه مـادی دارند که ایـن افراد بـرای فروش گوشـت یـا تامین گوشـت خانواده دسـت 
بـه شـکار غیرمجـاز می زنند.مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمـان خطاب به 
شـکارچیان گفت: برای شـکار هر راس قوچ، میـش، کل و بز نـر 25 میلیون تومـان و برای 
هر گونه شـکار ماده ایـن نـوع حیوانـات ۷5 میلیون تومـان جریمه بـرای شـکارچیان در 
نظر گرفته شـده اسـت ضمن آنکه شـکارچیان باید بدانند باتوجـه به چابک سـازی یگان 
حفاظت محیط زیسـت اسـتان حتما در چنگال قانون گرفتار خواهند شـد.وی در پاسـخ 
به این سـوال که آیـا تعداد شـکارچیان غیرمجاز زیاد شـده  اسـت؟، عنوان کـرد: نمی توان 
مدعی شـد که شـکارچی زیاد شـده زیرا این افراد و تفنگ ها بوده اند اما شـاید اسلحه های 
غیرمجاز زیاد شـده باشـد اما اکنـون برای شـکار دلیـل دارند و آن دلیل معیشـت اسـت.

شـاکری در رابطه با قاچاق گونه های خاص حیات وحش اسـتان به ایسـنا گفـت: مواردی 
از قاچاق گونه های خاص حیات وحش در اسـتان داشـتیم به طوری که اول امسـال نیز دو 
پرونده در زمینه قاچاق پرنده شـکاری داشـتیم که قاچاقچیان دسـتگیر و تحویل دستگاه 
قضا شـدند.این مقـام مسـئول ادامـه داد: تقریبـا قاچاقچیان گونـه های حیـات وحش در 
اسـتان کرمان غیربومی بوده و از اسـتان های دیگر می باشـند ضمـن آنکه عـده ای نیز در 
شـمال اسـتان اقدام به خرید و فروش پرنده های شـکاری در فضاهای مجـازی می کردند 
که بـا هوشـیاری یـگان حفاظت محیط زیسـت ایـن افـراد نیز دسـتگیر شـدند.مدیرکل 
حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمان ادامه داد: باتوجه به شـیوع کرونا حضور شکارچیان 
در مناطـق حفاظتی کمتر بود ضمن آنکه امسـال شـاهدیم کـه دوقلوزایـی در بین حیات 
وحش اتفاق افتاده اسـت و جمعیت حیات وحش اسـتان کرمان افزایش پیدا کرده اسـت.

وی از حضور بخش خصوصی در راسـتای حفظ حیات وحش سـخن به میان آورد و اظهار 
کـرد: هر جـا که بخـش خصوصـی، سـمن ها و مـردم بـه کمک حفاظـت محیط زیسـت 
آمده اند؛ طبیعت خیلی بهتر حفظ شـده اسـت گفتنی است که در اسـتان کرمان تعدادی 
شـکارچی هم اکنون رو به حفـظ حیات وحـش آورده اند به طـوری که دیگر نه خودشـان 
شـکار نمی کنند و نـه اجازه شـکار به افـراد دیگر را مـی دهند.شـاکری در بخـش دیگری 
از صحبـت های خـود بـا اشـاره بـه بارندگی هـای امسـال و سرسـبزی کوه ها و دشـت ها، 
عنـوان کرد: بـا توجـه بـه بارندگی هـای خـوب اسـتان کرمـان در سـال آبـی جاری، 
امسـال همـه مراتع و جنـگل های اسـتان بـه لحـاظ آتش سـوزی در شـرایط بحرانی 
قرار دارند. سـال گذشـته آتش سـوزی زیادی داشـتیم و امسـال دسـتگاه های استان 
هوشـیارانه تر و جدی تـر برخـورد می کننـد و تاکنـون آتش سـوزی ها نسـبت سـال 
گذشـته کمتر بـوده اسـت.وی در ادامـه گفت وگـوی خود گریـزی به وضعیـت تاالب 
جازموریـان زد و بـه ایسـنا گفـت: امسـال باتوجه بـه بارندگی هـا 100 درصـد تاالب 
جازموریـان آبگیری شـد. باید مدنظر داشـت که تـاالب جازموریان یک تـاالب فصلی 
اسـت که حالت اسـفنجی دارد و آب به خود جـذب و در نهایت سـفره های زیرزمینی 
و پوشـش گیاهی را تقویـت می کند.مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمان 
دربـاره موضع گیـری در خصـوص مالـچ پاشـی اظهار کـرد: از نظـر سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت مالچ پاشی دارای اسـتانداردهایی اسـت که متاسفانه سـازمان مراتع و 
جنگل ها زیربار اسـتعالم ایـن اسـتانداردها نرفته اما امسـال خوشـبختانه قیر مجانی 
به این موضـوع اختصاص داده نشـد ولـی در مجمـوع بنده بـه عنوان یک کارشـناس 

محیط زیسـت بـا مالچ پاشـی مخالف هسـتم.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

 رود شور
این رود که سرچشمه های آن در خارج از 

استان قرار گرفته است، از ارتفاعات »خوسف« 
و خراسان جنوبی سرچشمه می گیرد و از بخش شمالی، وارد استان کرمان 

می شود. عمده ترین سرچشمه ی این رود از سمت شمال غرب و غرب در 
کوه های مشرف به شمال شرق راور است.

ایکات 
گونه ای روش رنگرزی و همچنین نوعی روش 
بافت اطالق می شود. این شیوه بافت پارچه در 
تعدادی از کشورهای جهان متداول است و در ایران تنها در شهر یزد وجود 

دارد که به آن دارایی بافی نیز می گویند.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن از 
بحران آب در جنوب استان نوشت

جاذبه

صنایع

سال گشت

ایران در حال حرکت به سمت ایمنی جمعی کرونا است.
Isna.news از صفحه

داوران عصر جدید تذکر سیاسی گرفتند.
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

ماسک را ول نکنیم
در فرودست انگار، ناقلی عطسه زده

یا که با یک سرفه
گشته آلوده هوا.
ماسک را باید زد

دست را باید شست
واکسنی نیست کنون در ده باال موجود

راه درمانی نیست
پیشگیری شده تنها ره درمان و نجات

تخت ها خالی نیست
چه گناهی کرده است

آن پرستار و پزشک؟ !!
خسته گشتند دگر زین همه هشدار و پیام.

ماسک را باید زد
دست را باید شست
همگی در خطریم

همه در یک کشتی
همره و همسفریم
باید این کشتی را

به سالمت برسانیم به ساحل با هم.
ماسک را باید زد

دست را باید شست
ماسک را گر بزنیم

گر بشوییم سریع دستان را
گر کمی فاصله ایجاد کنیم

با مهار کرونا
باز هم می خندیم

باز هم بار سفر می بندیم
باز هم آینه در دست برقصیم همه
باز هم تازه شود نقش و نگار دیدار

باز هم می پرسیم
خانه ی دوست کجاست؟

ماسک را باید زد
دست را باید شست.....

شاعر:گمنام

         در توییتر چه می گویند؟

شناسایی و ســوادآموزی 9 هزار زن و دختر بیسواد در 
سال 98

نمایشگاه کتاب تهران امسال برگزار نمی شود.مهلت ثبت نام جشنواره جوان خوارزمی تمدید شد.


