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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 مــرداد   1 چهارشــنبه         785 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

معاون درمان علوم پزشکی کرمان:

همۀ بیمارستان های استان 
درگیر بیماران کرونایی هستند
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افزایش مرگ های کرونایی در جنوب

اجرای طرح اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری کرمان 
گفت: طرح اعطای تابعیت به فرزنــدان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان خارجی از شــنبه چهارم مردادماه 

در سراسر استان کرمان آغاز می شــود.علی شفیعی در 
جلسه هماهنگی اجرای شیوه نامه قانون اعطای تابعیت 
به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 

اظهار کرد: این قانون تصویب و به 
همراه شیوه نامه اجرائی به کشور 

ابالغ شده است.

* دکتر مکارم رییس علوم پزشکی جیرفت: بسیاری از مرگ های کرونایی در منطقه غیر قابل پیش بینی هستند
*کشت ویژه کرونا در جنوب فعال بوده و با همراهی نماینده دادستانی و داشتن حکم می تواند وارد منازلی شود که تجمع دارند

بازارهای روسیه در انتظار 
محصوالت کشاورزی جنوب

دانشجویان هم 
بیمه تامین اجتماعی 

می شوند

کنترل، رصد و پایش مناطق کویری استان در بحث مبارزه 
با موادمخدر، امنیت تردد جاده ای به منظور کاهش سوانح 
رانندگی، تقویت و توسعه خدمت رسانی به مردم از جمله 

مزایای این سامانه است

راه اندازی سامانه پهپادی در استان 
کرمان با هدف افزایش امنیت

اســتاندار کرمان بر ضرورت رفع موانع توسعه صادرات محصوالت 
کشاورزی جنوب استان کرمان به کشــور روسیه تاکید کرد.دکتر 

محمدجواد فدایی در نخســتین نشست ستاد روسیه با هدف بررســی مشکالت و موانع 
توسعه بازارهای صادراتی به کشور روسیه بر لزوم شناسایی و رفع موانع صادراتی به کشور 
روسیه و نیز کشورهای اوراسیا تاکید کرد و گفت: تولید محصوالت کشاورزی خارج از فصل 
یکی از مزیت های صادراتی جنوب کرمان است اما باید مسایل مربوط به حمل و نقل این 

محصوالت رفع شود.
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333 نفر در استان 
قربانی کرونا     شدند

ماسک بزنید
بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشــکی کرمان در ۲۴ ساعت 
گذشته از میان بیماران شناسایی شده که به کرونا مبتال شده 

اند، 91 نفر در سطح استان در بیمارستان بستری شدند. و همچنین تعداد فوتی های قطعی ابتال 
به کووید 19 در ۲۴ ساعت گذشته،۸ مورد )۳ موردمربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان- ۳ 
مورد دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت – یک مورد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و یک مورد 
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان( بوده است. و مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به کووید 19 از 

ابتدا تا کنون به ۳۳۳ نفر رسید.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید
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240 فقره انشعاب غیر مجاز 
آب در کهنوج جمع آوری شد

سرپرست معاونت صنایع دستی کرمان:
 خردسال ترین هنرمند 
صنایع دستی استان 

کرمان معرفی شد

دانشجویان هم بیمه تامین اجتماعی می شوند

جایگاه داران سوخت، مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده شدند

دیدار مدیر کل استاندارد استان  با مدیر نظام 
فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 

طی سه ماهه نخست سال جاری ۲۴۰ فقره انشعاب غیر 
مجاز آب در کهنوج جمع آوري شد. سرپرست امور آب 
و فاضالب شهرستان کهنوج  از شناسایی و جمع آوری 
۲۴۰ فقره انشعاب غیر مجاز آب در سه ماه نخست جاری 

خبر داد.
حامد یوسف زاده  در این خصوص گفت: مطابق برنامه ریزی 
و اقدامات انجام شده، کشف و قطع انشعابات غیر مجاز آب 
در راستای مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب 
یکی از برنامه ها و اولویت کاری این اداره است و با تدابیر 
صورت گرفته در شهر کهنوج این مهم به صورت مستمر و 

بی وقفه از ابتدای سال جاری انجام شد.
سرپرست امور آبفا کهنوج با بیان این مطلب که انشعابات 
غیرمجاز عالوه بر این که به لحاظ کمی سبب مشکالت در 
امر آبرسانی مطلوب می شوند همچنین به لحاظ کیفی و 
بهداشتی باعث بروز آسیب ها و خطرات  جبران ناپذیری 
می شوند، خاطرنشان کرد: با تالش و پیگیری اکیپ تخلفات 
آب و کارکنان مشترکین ۲۴۰ فقره انشعاب غیرمجاز 
در ۳ ماه نخست سال جاری شناسایی شد و با توجه به 
این که اکثر صاحبان این انشعابات با امور آب و فاضالب 
همکاری های الزم را انجام دادند 1۰۲ فقره از این انشعابات 
پس از سیر مراحل قانونی و اخذ هزینه های مربوطه تبدیل 

به مجاز شدند.
وی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد تلفات آب 
شرب از طریق انشعابات غیرمجاز در بخش کشاورزی، 
باغداری و دامداری هستیم که مشکالت اساسی جهت 
تأمین و توزیع مناسب آب ایجاد می نمایند به همین دلیل 
امور آب و فاضالب کهنوج با آن دسته از افرادی که به صورت 
خود اظهاری نسبت به انشعاب غیرمجاز اقدام می نمایند 

همکاری و مساعدت های الزم را انجام خواهد داد.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از شناسایی و 
معرفی خردسال ترین هنرمند صنایع دستی این استان در 

شهرستان زرند خبر داد.
کاظم حسین زاده افزود:»خردسال ترین هنرمند صنایع 
دستی استان کرمان با 6 سال سن در رشته فیروزه کوبی 

شناسایی و معرفی شده است.«
او بااشاره به اینکه بهاره عزیزالهی فرزند خانواده ایی است که 
پدر و مادر هر دو در رشته های تذهیب و خطاطی مشغول به 
فعالیت هستند، اظهار داشت:»این هنرمند که حدود یک 
سال است وارد عرصه هنرهای دستی شده است از استعداد 

زیادی در رشته فیروزه کوبی بهره می برد.«
حسین زاده تصریح کرد:»شهرستان زرند دارای 7۰۰ 
کارگاه فعال است که هنرمندان این شهرستان در 
کارگاههای مذکور به تولید محصوالت صنایع دستی 

همچون پته، گلیم، َشده، معرق و مشبک و...می پردازند.«

علی حسینی، مدیرکل تامین اجتماعی 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان ، با بیان اینکه ساز و کار بیمه 
شدن برای همه کسانی که تا به حال تحت 
پوشش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی 
قرار نگرفته اند، فراهم است، گفت: به طور 
مثال زنان خانه دار و دانشجویانی که تحت 
پوشش بیمه خاصی نیستند، می توانند به 
شعب و واحد های تامین اجتماعی مراجعه 
و نسبت به بیمه خود اقدام کنند.او با بیان 
اینکه بیمه زنان خانه دار و دانشجویان در 
قالب مشاغل آزاد انجام می پذیرد، بیان 
داشت: تاکنون در استان کرمان ۳1 هزار 
و 61۳ هزار نفر، بیمه شده مشاغل آزاد 
وجود دارد که از این تعداد 6 هزار و ۳۴9 
نفر را زنان خانه دار و ۸۰۰ نفر را دانشجویان 
تشکیل می دهند.حسینی بیان داشت: 
شرایط استفاده از بیمه زنان خانه دار و 
دانشجویی، همانند افراد شاغل در کارگاه ها 
و شرکت های مشغول به فعالیت است.او با 
بیان اینکه این افراد می توانند از خدمات 
سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند، 
بیان کرد: نرخ حق بیمه برای دانشجویان و 
زنان خانه دار 1۸ درصد حداقل دستمزدی 

است که ماهیانه پرداخت می شود.
حسینی با بیان اینکه همه بیمه هایی که 
تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 
هستند، از جمله بیمه دانشجویی و زنان 
خانه دار می توانند از خدماتی همانند 
بازنشستگی، از کارافتادگی و مستمری 
فوت برخوردار شوند، تصریح کرد: این 
افراد با پرداخت سرانه درمان، می توانند 
از خدمات درمان تامین اجتماعی هم 
استفاده کنند.او افزود: مستمری که در 
زمان بازنشستگی، از کار افتادگی یا فوت 
به خانواده بیمه شدگان زنان خانه دار و 
دانشجویی پرداخت می شود، از حداقل 
دستمزد کارگر عادی که هرساله اعالم 
بود.مدیرکل  نخواهد  کمتر  می شود، 
تامین اجتماعی استان کرمان درباره 
بیمه دانشجویان گفت: دانشجویان بعد 
از پایان تحصیل تا زمانی که شاغل نشده 
اند، می توانند پرداخت بیمه خود را ادامه 
دهند و این پرداخت ها جزو سوابق بیمه ای 
آن ها منظور می شود و اگر این افراد بعد از 
تحصیل در جایی مشغول به کار شوند، 
پرداختی این مدت زمان بیمه، جزو سوابق 
مفید آن ها در سازمان تامین اجتماعی 

محسوب می شود.

سـازمان امـور مالیاتـی کشـور، بـا صـدور 
فراخوانی، جایـگاه داران سـوخت را به عنوان 
مشموالن مرحله هشـتم اجرای نظام مالیات 
بر ارزش افـزوده، جهت ثبت نـام در این نظام 
مالیاتـی فراخـوان کرد.بـه گـزارش روابـط 
عمومی اداره کل امور مالیاتی اسـتان کرمان ، 
محمد سلمانی در خصوص مشموالن مرحله 
هشـتم اجرای نظام مالیـات بـر ارزش افزوده 
گفت: بـا عنایـت به مفـاد جـزء)پ( بنـد)۳( 
ماده )۲( آیین نامه اجرایی بنـد )الف( تبصره 
)1۴( ماده واحـده قانون بودجه سـال 1۳99 
کل کشـور و اختیارات حاصل از مقررات ماده 
)1۸( قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده، کلیه 

جایـگاه داران سـوخت )فرآورده هـای نفت و 
گاز( بـا هر حجـم از فـروش و یا درآمـد کاال و 
ارایـه خدمات کـه به موجـب فراخـوان های 
قبلی، تاکنون بـرای اجـرای قانـون فراخوان 
نشـده انـد، مشـمول اجـرای قانـون مالیات 
بـر ارزش افـزوده از ابتـدای سـال 1۳99 می 
باشـند.مدیر کل امور مالیاتی اسـتان کرمان 
خاطرنشـان کـرد: اشـخاص مشـمول ایـن 
فراخـوان، از تاریخ یکـم فروردین مـاه 1۳99 
مکلـف بـه اجـرای تکالیـف مقـرر در قانـون 

می باشـند.
وی ادامـه داد: اشـخاص مذکـور کـه بعـد از 
تاریخ اجـرای فراخـوان نیـز ایجاد، تاسـیس 

و بـه ثبـت مـی رسـند و یـا شـروع بـه انجام 
فعالیت مـی کنند، در صـورت فعالیـت با هر 
حجـم از فـروش و یـا درآمـد )کاال و خدمت( 
مشـمول اجرای قانون از تاریخ شروع فعالیت 
مـی باشند.سـلمانی اظهـار داشـت: جایگاه 
دارانی کـه واجـد شـرایط فراخوان هـای یاد 
شـده قبلی و اجرای قانـون مالیات بـر ارزش 
افـزوده بوده انـد، حتـی در صـورت انطباق با 
شـرایط مشـمولیت مرحله هشـتم ثبت نام 
ایـن نظـام مالیاتـی، جـزو مودیان مشـمول 
مراحـل قبلـی ثبـت نـام و اجـرای قانـون 
محسـوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ 

شـمول فراخـوان مربـوط خواهنـد بود.

مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان 
همچنیـن تاکیـد کـرد: کارمـزد و مالیـات و 
عوارض ارزش افزوده جایـگاه داران در قیمت 
های تکلیفی فـرآورده های نفـت وگاز لحاظ 
شـده اسـت و جایـگاه داران اجـازه وصـول 
مالیـات و عـوارض ارزش افـزوده مـازاد بـر 
قیمت تعییـن شـده را از خریداران سـوخت 

ندارنـد.
وی تصریح کرد: فعـاالن اقتصـادی فراخوان 
شـده جهـت ثبـت نـام در نظـام مالیـات بـر 
ارزش افزوده می بایسـت به سـامانه عملیات 
 tax.gov.ir الکترونیک مالیاتی به نشـانی

لنامراجعـه نمایند.
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بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
اســتاندارد اســتان کرمــان، حضــور 
مهنــدس اســماعیلی مقــدم، مدیــر نظام 
فنــی و اجرایــی ســازمان مدیریــت و 
ــان  ــان و آقای ــتان کرم ــزی اس ــه ری برنام
رضــا صباحــی و دکتــر تــاج الدینــی 
ــاوران و  ــکاران و مش ــروه پیمان ــس گ رئی
رئیــس گــروه نظــارت ســازمان مدیریــت 
و برنامــه ریــزی اســتان در اداره کل 
اســتاندارد اســتان کرمــان و دیــدار و 
ــر کل  ــی، مدی ــا اســماعیل عاقل گفتگــو ب
اســتاندارد اســتان و معاونیــن ایشــان در 
ــازی  ــتاندارد س ــرل و اس ــوص کنت خص

مصالــح ســاختمانی.
ــر کل  ــی، مدی ــماعیل عاقل ــدا اس در ابت
اســتاندارد ضمــن خیــر مقــدم بــه 
حاضریــن گفــت: بســیار خرســندم 
ــرل و  ــت کنت ــورد مثب ــاهد بازخ ــه ش ک
ــتاندارد  ــان اس ــی کارشناس ــی فن بازرس
ــح  ــازی مصال ــتاندارد س ــوص اس در خص
ســاختمانی هســتم. عاقلــی گفــت 
خوشــبخانه موضــوع درجــه بنــدی 
واحدهــای تولیــدی بتــن فعالیتــی 
ــی باشــد  ــو در ســطح کشــور م بســیار ن
کــه انجــام آن تنهــا توســط اســتان 
کرمــان محقــق گردیــده اســت. در 
ــاختمانی  ــت س ــوزش در صنع ــوزه آم ح
و ذینفعانــی کــه دغدغــه آموزش داشــته 
ــوده  ــت ب ــای مثب ــاهد بازخورده ــد ش ان
ــی  ــار اداره کل م ــث افتخ ــه باع ــم ک ای

ــدگار  ــاف خداون ــاه الط ــه در پن ــد. ک باش
پــس از بیمــاری کرونــا ایــن مهــم را 
ــی  ــماعیل عاقل ــم داد. اس ــه خواهی ادام
ــت  ــت کیفی ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب گف
تولیــدات فــرآورده هــای مصالــح 
ســاختمانی بحــث اســتاندارد ســازی در 
ایــن حــوزه همیشــه دغدغــه اصلــی اداره 
ــا تدابیــر  کل بــوده اســت و خوشــبخانه ب
مثبتــی کــه اندیشــیده شــده اســت 
ــخت  ــت و س ــا جدی ــاری ب ــال ج در س
ــان  ــط کارشناس ــتری توس ــی بیش کوش
ــرد  ــان ک ــی بی ــال شــده اســت. عاقل دنب
در خصــوص اســتاندارد ســازی ســیمان 
و بتــن چنــدان دغدغــه ای نداریــم ولــی 
در تولیــد غیــر اســتاندارد ســنگدانه 
هــا – بلــوک پلــی اســتایرن – آجــر 
ــا  ــک ب ــوک و موزایی ــه بل ــی – تیرچ رس
ــه  ــتیم ک ــه هس ــدی مواج ــکالت ج مش
اداره کل بــا جدیــت ورود پیــدا کــرده 
اســت و بصــورت مســتمر کنتــرل و 
ــام  ــان انج ــرف کارشناس ــی از ط بازرس
مــی شــود. و امیدواریــم کــه امســال گام 
ــتاندارد  ــای بیشــتری در خصــوص اس ه
ــح  ــای مصال ــرآورده ه ــایر ف ــازی س س
ــود.  ــته ش ــتان برداش ــاختمانی در اس س
ایشــان در ســخنان خــود اشــاره ای 
ــوان از قابلیــت هــا و  داشــتند کــه مــی ت
توانمندیهــای علمــی و فنــی و تجهیــزات 
آزمایشــگاههای همــکار در راســتای 
ــه آن در  اهــداف شــورای فنــی و دبیرخان

ــم. ــتفاده نمایی ــزوم اس ــورت ل ص
مدیــر کل اســتاندارد اســتان کرمــان 
ــرای  ــازی ب ــتاندارد س ــع اس ــت: مناف گف
عامــه مــردم شــریف اســتان مــی باشــد و 
ــا تمــام تــوان پیگیــر آن خواهیــم بــود. ب
عاقلــی در ادامــه گفــت: ســازمان 
نظــام مهندســی و مهندســین ناظــر 
ــی در   ــیار خوب ــک بس ــد کم ــی توانن م
راســتای اســتاندارد ســازی مصالــح 
ــه در  ــد. بطوریک ــام دهن ــاختمانی انج س
ــا جلوگیــری و منــع  اجــرای پــروژه هــا ب
بکارگیــری مصالــح ســاختمانی غیــر 
ــن  ــروش ای ــه و ف ــع عرض ــتاندارد مان اس
ــه  ــوند. ک ــتان ش ــطح اس ــح در س مصال
ــدی را  ــای تولی ــود واحده ــه خ ــود ب خ
بــه ســمت رفــع نقــص و دریافــت نشــان 
اســتاندارد و ارتقــاء کیفیــت محصــوالت 

تولیــدی ســوق خواهــد داد.
در پایــان جلســه بــا توافــق اعضــاء مقــرر 

ــد: گردی
ــاختمانی  ــح س ــرل مصال ــه کنت 1- جلس
بــا حضــور کلیــه اعضــاء ظــرف یــک مــاه 
ــح  ــرل مصال ــردد و کنت ــزار گ ــده برگ آین
ــوان  ــت و ت ــاس اولوی ــر اس ــاختمانی ب س
کار گــروه بصــورت جــدی در دســتور 
کار قــرار گیــرد. و از تــوان و همــکاری 

ــود. ــتفاده ش ــهرداری اس ش
۲- مقــرر گردیــد بــا حضــور کلیــه 
اعضــاء نشســت مشــترکی در فرمانــداری 
شهرســتان هــا بــا حضــور شــخص 

فرمانــدار جهــت اســتاندارد ســازی 
ــا  ــردد و ب ــزار گ ــاختمانی برگ ــح س مصال
حضــور کلیــه اعضــاء کار گــروه در ســفر 
ــای  ــدادی از واحده ــتانها تع ــه شهرس ب
تولیــدی مصالــح ســاختمانی بازدیــد 

شــود.
ــرف اداره کل  ــد از ط ــنهاد گردی ۳- پیش
اســتاندارد اســتان کرمــان اجبــاری 
شــدن آســفالت بــه ســازمان ملــی 
اســتاندارد ارائــه شــود. و دبیرخانــه 
شــورای فنــی مســتندات و دالیــل علمی 

مربوطــه را ارائــه نمایــد.
نعقــاد تفاهــم نامــه  ۴- مقدمــات ا
همکاری فــی مابیــن اداره کل اســتاندارد 
اســتان کرمــان و شــورای فنــی اســتان و 
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــا  س ی
اســتان کرمــان بررســی و پــس از علمــی 
و کاربــردی شــدن کلیــه بنــد هــای 
تفاهــم نامــه از ســوی طرفیــن منعقــد و 

ــردد. ــاء گ امض
ــور  ــا حض ــه ای ب ــد جلس ــرر گردی 5- مق
ســازمان نظــام مهندســی اســتان و 
ســایر دســتگاههای اجرایــی مرتبــط 
ــا  ــدی آنه ــت و توانمن ــزار و از ظرفی برگ
ــرآورده  ــازی ف ــتاندارد س ــتای اس در راس
هــای مصالــح ســاختمانی و جلوگیــری از 
مصــرف و بکارگیــری مصالح ســاختمانی 
ــزرگ؛  ــروژه هــای ب غیــر اســتاندارد در پ
کوچــک؛ بخــش دولتــی و خصوصــی 

ــود. ــتفاده ش اس
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333 نفر در استان قربانی 
کرونا شدند

ماسک بزنید
آخرین آمار مبتالیان کرونا در استان کرمان منتشر شد. بر اساس اعالم 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته از میان بیماران 
شناسایی شده که به کرونا مبتال شده اند، 91 نفر در سطح استان در 
بیمارستان بستری شدند.که بر اساس شهرستان های زیر مجموعه 
علوم پزشکی های مختلف به شرح زیر می باشند:حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان: ۴۰ نفر،حوزه دانشــگاه علوم پزشکی رفسنجان : 7 
نفر،حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ۳۴ نفر،حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی بم: 5 نفر،حوزه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان: 5 نفر.تعداد 
موارد بســتری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در بیمارستان های 
استان کرمان  ۳76 نفر است و در نتیجه تعداد کل موارد بستری دارای 
تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون به ۳۳1۸ رسید. 
همچنین تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید 19 در ۲۴ ســاعت 
گذشته،۸ مورد )۳ موردمربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان- ۳ 
مورد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت – یک مورد دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان و یک مورد دانشگاه علوم پزشکی سیرجان( بوده است. و 
مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به کووید 19 از ابتدا تا کنون  به 

۳۳۳ نفر رسید.

گرچــه طــی چهــار ســالی کــه از 
جهانــی شــدن بیابــان لــوت گردشگری

ایــن پدیــده طبیعــی ارزشــمند 
ــگری  ــرخ گردش ــذرد چ ــز می گ ــرار آمی و اس
منطقــه ســرعت خوبــی گرفتــه ، اما اســتمرار 
و شــکوفایی صنعــت گردشــگری در ایــن 
ــذاری  ــه ســرمایه گ ــر و جــذاب ب ــه بک منطق
بیابــان لــوت  بیشــتر و کالن نیــاز دارد.
ــه  ــود ک ــی ش ــوب م ــی محس ــاهکار خلقت ش
ــزار  ــه مســاحت 175 ه ــه گســترده ای ب پهن
ــعت  ــد وس ــادل 1۰ درص ــع مع ــر مرب کیلومت
کشــور را دربرگرفتــه و در تاریــخ ۲7 تیــر 
ــا اجمــاع همــه کشــورهای عضو در  1۳95،  ب
ــر  ــر منحص ــن اث ــی، ای ــراث جهان ــه می کمیت
بفــرد بــه عنــوان نخســتین اثــر طبیعــی 
ــی یونســکو  ــراث جهان ــران در فهرســت می ای
ــد  ــای تاریخــی مانن ــود بناه ــرار گرفت.وج ق
ارگ بــم، معــادن متعــدد ماننــد طــال و انــواع 
ســنگ هــای قیمتــی، ظرفیــت انــرژی 
ــان  ــت گیاه ــاورزی و کش ــیدی، کش خورش
ــه  ــرورش گون ــر و پ ــیه کوی ــی در حاش داروی
ــرغ و  ــتر م ــتر، ش ــد ش ــوری مانن ــای جان ه
غیــره از جملــه پتانســیل هــای کویر لــوت در 
ــر  ــی رود.ه ــمار م ــف بش ــای مختل ــوزه ه ح
چنــد ســابقه تاریخــی کویــر لــوت بــه حــدود 
ــر مــی گــردد، امــا  هفــت هــزار ســال قبــل ب
ــن  ــر ای ــم ب ــژه حاک ــرایط وی ــل ش ــه دلی ب
ــای  ــت ه ــا و ظرفی ــه ه ــر جاذب ــه، کمت منطق
متنــوع و متعــدد بیابــان لوت شــناخته شــده 
ــده  ــتفاده ش ــدادادی اس ــروت خ ــن ث و از ای
ــل  ــه دلی ــان ب ــار کارشناس ــه اظه اســت.بنا ب
ــی خــاص و دســت نخــورده  ــم جغرافیای اقلی
بــودن قســمت عمده ایــن ناحیــه، توســعه در 
کویــر لــوت بــا مناطــق دیگــر متفــاوت اســت 
ــژه ای  ــای وی ــزی ه ــه ری ــات و برنام و الزام
بــرای درامــان مانــدن از آســیب هــا و 

تخریب های احتمالی می طلبد.
بایــد بــه ســمت گردشــگری پایــدار در کویــر 

لــوت برویــم
ــوت  ــر ل ــی کوی ــراث جهان ــگاه می ــر پای  مدی
ــه اقدامــات انجــام شــده  ــا اشــاره ب شــهداد ب
بــرای فراهــم کــردن زیرســاخت هــای 
ــال  ــت: در ح ــوت گف ــر ل ــگری در کوی گردش
حاضــر تعــداد ۴۲ اقامــت گاه بومگــردی 
ــه  ــد ک ــی کن ــت م ــهداد فعالی ــه ش در منطق

توانســته نیــاز گردشــگران را بــه خوبــی 
لبتــه ســاخت هتــل  پوشــش دهــد، ا
و تاسیســات گردشــگری توســط بخــش 
ــی  ــال م ــه دنب ــن منطق ــز در ای خصوصــی نی
ــع  ــس جام ــزود: اطل ــی اف ــود.معین افضل ش
گردشــگری کویــر لــوت در رابطــه بــا معرفــی 
اقامتــگاه هــای بومگــردی، جاذبــه هــای 
ــه  ــی و محوط ــای طبیع ــه ه ــی، جاذب تاریخ
ــه  ــورت نقش ــه ص ــره ب ــتانی و غی ــای باس ه
GIS بــا همــکاری پایــگاه لــوت کشــور 
ــا  ــت ه ــن فعالی ــه از مهمتری ــده ک ــه ش تهی
در راســتانی شناســایی امکانــات و جاذبــه 
هــای ایــن اثــر جهانــی محســوب مــی شــود.
وی تصریــح کــرد: اقامتــگاه هــای بومگــردی 
ــیار  ــوت بس ــیه ل ــهداد و حاش ــه ش در منطق
ــای  ــد و بنره ــرار دارن ــبی ق ــرایط مناس در ش
ــرای  ــا ب ــگاه ه ــن اقامت ــانی در ای ــالع رس اط
ــن  ــده و در ای ــب ش ــگران نص ــه گردش توجی
ــازی  ــگ س ــانی، فرهن ــالع رس ــای اط بنره
ــان  ــط زیســت و بی ــظ محی ــا حف در رابطــه ب
ارزش جاذبــه هایــی ماننــد کلــوت هــا و 

ــت. ــده اس ــان ش ــا بی نبکاه
تدوین سند چشم انداز برای سرمایه 

گذاری کویر
بخشــدار شــهداد بــا اشــاره بــه ظرفیــت های 
ــت:  ــوت گف ــر ل ــه کوی ــر در منطق ــی نظی ب
احــداث زیرســاخت هــا و برنامــه ریــزی 

بــرای ارتقــای گردشــگری منطقــه شــهداد از 
دهــه 7۰ آغــاز شــد و بــا قــرار گرفتــن کویــر 
لــوت در فهرســت آثــار یونســکو بــه اوج خود 
ــت  ــرای مدیری ــون ب ــم اکن ــه ه ــیده ک رس
ــوب  ــی منص ــگاه جهان ــه مدیرپای ــن منطق ای
ــاز  ــزود: از دیرب ــاد اف ــت.رضا اعتم ــده اس ش
ــگری  ــه گردش ــوان جاذب ــه عن ــوت ب ــر ل کوی
ــث  ــدن آن باع ــی ش ــا جهان ــود، ام ــرح ب مط
ــق بیشــتری  ــر رون ــا گردشــگری کوی شــده ت
ــت  ــاد و معیش ــت اقتص ــه در وضعی ــرد ک بگی
مــردم و جامعــه محلــی اثــر گــذار بــوده 

اســت.وی تصریــح کــرد: تاکنــون بــرای 1۰۰ 
ــادر  ــوز ص ــه مج ــردی در منطق ــد بومگ واح
شــده اســت کــه حــدود تعــداد 7۰ اقامتــگاه 
بومگــردی مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه 
از ایــن حیــث بیشــترین تعــداد بومگــردی در 
اســتان متعلــق بــه منطقــه شــهداد بــوده کــه 
باعــث ایجــاد صدهــا شــغل مســتقیم و غیــر 
مســتقیم در منطقــه شــده اســت.وی تاکیــد 
ــرای  کــرد: در حــال حاضــر زیرســاخت هــا ب

ــه طــور نســبی فراهــم اســت،  گردشــگران ب
امــا اگــر بخواهیــم گردشــگران بیشــتری 
جــذب کنیــم حتمــا نیــاز بــه ســرمایه 
گــذاری در حــوزه زیرســاخت وجــود دارد تــا 
ــه گردشــگران اســتاندارد  خدمــات رســانی ب
ــود.اعتماد  ــام ش ــتمر انج ــورت مس ــه ص و ب
ــی  ــش خصوص ــر بخ ــال حاض ــزود: در ح اف
ــه  ــن منطق ــه حــوزه ســرمایه گــذاری در ای ب
ــاق و  ــت 5۰ ات ــا ظرفی ــل ب ــده و ۲ هت وارد ش
1۰۰ تخــت در منطقــه در دســت ســاخت 
ــز  ــی نی ــات اقامت ــن تاسیس ــت و همچنی اس

توســط هواپیمایــی ماهــان در منطقــه ایجــاد 
ــیار  ــای بس ــت ه ــا ظرفی ــا ب ــت، ام ــده اس ش
بیشــتری بــرای ورود ســرمایه گــذاران در 

ــود دارد. ــه وج منطق
نقش جوامع محلی در سرمایه گذاری 

بیابان لوت دیده شود
کارشــناس ارشــد گردشــگری اســتان کرمان 
ــیت  ــی و حساس ــه بیابان ــن منطق ــت: ای گف
ــم  ــد بدانی ــودش را دارد و بای ــژه خ ــای وی ه
ــاص  ــوژی خ ــی و اکول ــای طبیع ــا فض ــه ب ک
خــود را دارد و فضــا و ســایت میــراث جهانــی 
ــود  ــال خ ــا را در قب ــئولیت م ــه مس ــت ک اس
ــا  ــاهی ب ــد جهانش ــی کند.محم ــنگین م س
بیــان اینکــه الزمــه اصلــی بیابــان لــوت برای 
توســعه پایــدار، طــرح جامــع مدیریــت اســت 
ــوت  ــان ل ــع بیاب ــت جام ــزود: طــرح مدیری اف
ــای  ــن نیازه ــی تری ــی از اصل ــوان یک ــه عن ب
ــیر  ــت در مس ــه و حرک ــن منطق ــت ای مدیری
ــای  ــن نیازه ــی تری ــدار و از اصل ــعه پای توس
ســاماندهی فعالیــت هــا در کویــر لــوت 
محســوب مــی شــود کــه بایــد پیگیــری 
و اجــرا شــود.وی تاکیــد کــرد: زمــان و 
ــه ای  ــم هــا حرف ــی توســط تی ــارات کاف اعتب
بــرای اجــرای ایــن طــرح بایــد تهیــه شــود و 
بــا توجــه بــه اینکــه بیابــان لــوت بــه عنــوان 
اولیــن جاذبــه طبیعــی ثبــت جهانــی اســت، 
ــد  ــی کن ــر م ــنگین ت ــه را س ــئولیت هم مس
ــرح  ــی ط ــت اجرای ــد ضمان ــن بای و همچنی
ــر  ــد در نظ ــا بای ــوت حتم ــع ل ــت جام مدیری

ــود. ــه ش گرفت

علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
علوم

پزشکی کرمان با اشاره به اینکه از پزشکی
ابتدای تیرماه وضعیت خوبی را 
در استان نداشته ایم گفت: در این مدت افزایش 
قابل توجه بیماران را داشتیم به طوری که در 
پیک اولیه این بیماری در اسفندماه سال 
گذشته و ابتدای فروردین ماه امسال در استان 
کرمان مشکل خاصی ایجاد نشد و تعداد 
بیماران قابل مدیریت بود اما از یک ماه پیش 
تمامی  و  داشته  افزایش  بیماران  شدت 
بیمارستان های استان هم اکنون درگیر این 
بیماری شده است. دکتر مرتضی هاشمیان در 
وضعیت  به  اشاره  با  ایسنا  با  گو  و  گفت 
بیمارستان های استان کرمان در پی شیوع 

ویروس کرونا گفت: در 5 ماهه گذشته که کشور 
و استان درگیر این بیماری بوده است، وضعیت 
های متفاوتی را تجربه کردیم.وی با اشاره به 
اینکه از ابتدای تیرماه وضعیت خوبی را در 
استان نداشته ایم افزود: در این مدت افزایش 
قابل توجه بیماران را داشتیم به طوری که در 
پیک اولیه این بیماری در اسفندماه سال 
گذشته و ابتدای فروردین ماه امسال در استان 
کرمان مشکل خاصی ایجاد نشد و تعداد 
بیماران قابل مدیریت بود اما از یک ماه پیش 
تمامی  و  داشته  افزایش  بیماران  شدت 
بیمارستان های استان هم اکنون درگیر این 
بیماری شده است.معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان با اشاره به فعالیت 1۲ مرکز 

بیمارستانی و 11 مرکز غیردانشگاهی در حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا در کشور، بیمارستان های 
افضلی پور و پیامبر اعظم )س( به عنوان معین 
بیمارستان کرونایی در استان در نظر گرفته شد 
که در ابتدای این بیماری مشکلی وجود نداشت 
اما متاسفانه طی یک ماه گذشته تعداد تخت 
های اشغالی چندین برابر شده است.هاشمیان 
با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان کرمان 
7۰۰ مورد بستری مشکوک و محتمل و ابتالی 
قطعی به کرونا را در بیمارستان های استان 
داریم که طی 5 ماه گذشته، این تعداد بیمار 
بستری شده بی سابقه بوده است افزود: هم 
اکنون در بیمارستان افضلی پور کرمان ۲5 

بیمار با حال وخیم که وضعیت سالمتی آنها 
نگران کننده می باشند، در بخش مراقبت های 
ویژه داریم.وی با اشاره به اینکه افزایش موارد 
مبتال به کرونا سبب افزایش احتمال مرگ و 
میر ناشی از ابتال به این بیماری خواهد شد، در 
ادامه به موضوع ارائه خدمات به سایر بیماران 
در بیمارستان های استان اشاره کرد و گفت: 
نگرانی برای مراجعه سایر بیماران به مراکز 
درمانی وجود ندارد و توصیه می شود مردم 
کارهای ضروری درمانی خودشان را به عقب 
نیندازند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان با اشاره به اینکه بیماران کرونایی در 
بیمارستان افضلی پور تا حد امکان جداسازی 
شده اند اظهار کرد: در همه بیمارستان های 
استان دغدغه رعایت نکات بهداشتی برای 
نتقال این ویروس از داخل  جلوگیری از ا
بیمارستان و مراکز درمانی به بیرون وجود دارد 
و در این راستا موارد بهداشتی و رعایت پروتکل 

های بهداشتی به دقت اجرایی می شود.

حیات گردشگری کویر لوت در گرو سرمایه گذاری

معاون درمان علوم پزشکی کرمان:
همۀ بیمارستان های استان درگیر بیماران کرونایی هستند

گزارش
ایرنا

پلیس کرمان با متخلفان رعایت نکردن 
ساعت کاری صنوف برخورد می کند

 ایرنا - سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان از اجرای طرح 
برخورد با صنوفی که ساعت کاری را در صنف خود مراعات نکنند خبر 
داد و افزود: در همین راستا 6 واحد صنفی قهوه سرا و سفره خانه سنتی 
پلمپ و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شده است. سرهنگ محمود پارسا 
روز سه شنبه ضمن اعالم این مطلب به رسانه ها، افزود: به منظور نظارت 
جدی بر فعالیت واحدهای صنفی و جلوگیری از هرگونه جرائم و آسیب 
های اجتماعی در ساعات پایانی شب، پلیس امنیت عمومی استان 
با همکاری سایر یگان های انتظامی طرح نظارت بر ساعت فعالیت 

واحدهای صنفی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی بیان کرد: طبق آخرین دستورالعمل های صادره در خصوص 
تنظیم ساعات کاری واحدهای صنفی، فعالیت واحد های صنفی 
سفره خانه ها و قلیان سرا ها ، رستوران ها ، تاالرهای پذیرایی 
و بازی های رایانه ای در نیمه اول سال تا ساعت ۲۴ و در نیمه 
دوم سال تا ساعت ۲۳:۳۰  مجاز به فعالیت هستند.سرپرست 
پلیس امنیت عمومی استان کرمان با اشاره به اینکه این پلیس 
ساعت کاری اعالمی را مالک عمل قرار داده است،تصریح کرد: 
به تمامی صنوف ساعت کاری متناسب با رسته فعالیت آنها 
ابالغ شده است و فعالیت واحدهای صنفی مذکور خارج از این 
محدوده زمانی تخلف محسوب که با همکاری دستگاه قضایی 
با آنها برخورد خواهد شد.سرهنگ پارسا خاطر نشان کرد: این 
طرح به صورت سراسری در کشور در حال اجراست و در همین 
راستا در شب گذشته تعداد 6 واحد صنفی قهوه سرا و سفره خانه 
سنتی و چایخانه که به صورت مخفیانه پس از ساعت قانونی 
مشغول به فعالیت بودند شناسایی شده و با همکاری مقام قضایی 
پلمپ شدند و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آمد.وی 
اظهارداشت: همچنین در ادامه بازدید از صنوف متخلف از فعالیت 
یک واحد صنفی که با داشتن تابلو باشگاه ورزشی اقدام به دایر 
کردن قلیان سرا و چایخانه نموده بود نیز برخورد و با پلمپ واحد 
صنفی از ادامه فعالیت وی نیز جلوگیری شد.وی در پایان اظهار 
داشت: هیچ گونه تخلفی از چشمان تیز بین پلیس دور نخواهد 
ماند و با افراد خاطی که در پوشش مبادرت به تخلف می کنند، 

برخورد قانونی خواهد شد.

ایسنا/کرمان با توافق استانداری کرمان، شرکت 
آب و فاضالب کشور و مشارکت سازمان بسیج 
سازندگی روند آب رسانی به روستاهای فاقد 
شبکه آب رسانی در استان سرعت می گیرد.دکتر محمدجواد 
فداییشامگاه دوشنبه ۳۰ تیرماه در جلسه ای با مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب کشور و رییس سازمان بسیج سازندگی کشور با 
اشاره به اینکه مردم 76۰ روستا در استان کرمان از نعمت شبکه  
آب شرب بی بهره اند و به وسیله تانکر به آنها آب رسانی می شود 
اظهار کرد: شاخص دسترسی به شبکه آبرسانی در مناطق 
روستایی استان کرمان از متوسط کشوری پایین تر است و انتظار 
می رود شرکت آب و فاضالب کشور متناسب با شاخص های 
توسعه بودجه مناسبی برای آبرسانی اختصاص دهد.حمیدرضا 
جانبازمدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نیز در این 
نشست گفت: پیش بینی شده است برای تامین آب شرب 5۰۰ 
روستا از مجموع 76۰ روستای فاقد شبکه آب در استان کرمان، از 
محل صندوق توسعه ملی اعتباراتی در نظر گرفته شود که ساالنه 
حداکثر اعتباری قریب به 1۰۰ میلیارد تومان به این موضوع 
اختصاص داده خواهد شد.وی ادامه داد: این روند تخصیص 
اعتبار معنایش این است که برای آب رسانی به 5۰۰ روستای 
استان کرمان دست کم نزدیک به ۸ سال زمان نیاز خواهیم 
داشت.به گزارش ایسنا، در این جلسه مقرر شد برای اتمام طرح 
های آبرسانی به 5۰۰ روستای استان کرمان تا شهریورماه سال 
آینده، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی شرکت آب و فاضالب 
کشور اختصاص یابد و 5۰۰ میلیارد تومان هم با مشارکت شبکه 
بانکی کشور در قالب تسهیالت پرداخت شود.همچنین در این 
نشست توافق شد برای آب رسانی به ۲6۰ روستای دیگر که فعال 
ردیف اعتباری ندارند؛ پیگیری شود که در صورت امکان از منابع 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استفاده شود. ضمن آنکه بر 
اساس مصوبه این جلسه مقرر شد ظرف امسال و سال آینده بسیج 
سازندگی در صورت تحقق اعتبارات این نهاد مصوب مجلس، 
مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان در طرح های آبی استان هزینه کند و 

اولویت را هم به طرح های آب شرب بدهد.

عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان برافزا کشاورز 
گفت: در راستای کاهش و مصرف بهینه آب در 
بخش کشاورزی، کپسول های آبیاری کاهنده 
مصرف آب برای نخستین مرتبه توسط محققان این شرکت تولید 
شد.امان اهلل جوانشاه روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: کمبود آب یکی از مشکالتی است که کشاورزان استان 
کرمان همواره با آن درگیر هستند و بیشترین حجم آب در حوزه 
کشاورزی مصرف می شود که هدر رفت بسیاری دارد.وی تصریح 
کرد: طی سال های گذشته میزان استفاده از آبیاری قطره ای در 
کشور و استان رواج پیدا کرده و افزایش یافته است، هر چند این 
راهکار بهره وری آب را باال می برد، اما مصرف آب را چندان کاهش 
نمی دهد. عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان برافزا کشاورز با 
اشاره به شیوه آبیاری زیر سطحی اظهار داشت: این روش آبیاری 
مانع تبخیر و سبب کاهش مصرف آب می شود و مجموعه دانش 
بنیان برافزا کشاورز با تولید کپسول هایی با عنوان کپسول های 
آبیاری هادر، سیستم قطره ای سطحی را به سیستم آبیاری زیر 
سطحی تبدیل کرده که سبب کاهش مصرف آب در بخش باغی 
و کشاورزی شده است.وی ادامه داد: این محصول اکنون در بازار 
موجود است و عالوه بر بازار داخلی به بازارهای خارجی راه یافته 
و کشورهای عراق و ارمنستان از جمله بازارهای این محصول 
محسوب می شوند.جوانشاه با اشاره به تولید چند محصول دانش 
بنیان دیگر در این شرکت گفت: در بخش مبارزه با آفت پسیل 
پسته موفق به تولید محصولی با استفاده از گوگرد نفتی شدیم که 
در ماههای گرم سال اثر سوزندگی ندارد و به کشاورز کمک می 
کند تا در فصلهای گرم نیز با پسیل مبارزه کند. وی تاکید کرد: در 
خصوص تغذیه و کوددهی گیاهان تحقیقات زیادی در شرکت 
انجام دادیم که منجر به تولید ۳6 محصول جدید شده است که به 
طور کامل بومی سازی شده اند.عضو هیات مدیره شرکت دانش 
بنیان برافزا کشاورز افزود: محصول اصلی ما در حوزه تغذیه کودی 
به نام هادر 1۳ است که دارای ۲ تیپ الف و ب است که بر اساس نیاز 
درخت با هر مرتبه آبیاری سبب تغذیه گیاهان می شود.وی تصریح 
کرد: این شرکت توانسته برای ۴9 نفر به صورت مستقیم اشتغال 
زایی کند و متخصصین این شرکت با تخصص های کشاورزی، 
گیاهان دارویی، شیمی، فیزیک در حال تحقیق و مطالعه هستند.

اسـتاندار کرمان بر ضرورت رفع موانع توسـعه صادرات محصوالت کشـاورزی جنوب اسـتان 
کرمـان به کشـور روسـیه تاکیـد کرد.دکتـر محمدجواد فدایی در نخسـتین نشسـت سـتاد 
روسـیه با هدف بررسـی مشـکالت و موانـع توسـعه بازارهـای صادراتی به کشـور روسـیه بر 
لزوم شناسـایی و رفع موانع صادراتی به کشـور روسـیه و نیز کشـورهای اوراسـیا تاکید کرد 
و گفـت: تولیـد محصـوالت کشـاورزی خـارج از فصل یکـی از مزیت هـای صادراتـی جنوب 
کرمان اسـت امـا باید مسـایل مربـوط به حمـل و نقـل این محصـوالت رفـع شود.اسـتاندار 
کرمان اظهار کرد: سـرعت بخشـیدن به عملیاتی کردن مصوبات و فعال تر شـدن دیپلماسی 
اقتصـادی در این زمینـه راهگشـا خواهـد بود.به گـزارش ایسـنا و به نقـل از روابـط عمومی 
اسـتانداری کرمـان، همچنین طرح احـداث اسـکله صادراتی ویـژه محصوالت کشـاورزی با 
حضور اسـتاندار کرمان، اسـتاندار هرمـزگان، معاون اقتصـادی وزیر جهادکشـاورزی،رییس 

مجمع نماینـدگان اسـتان کرمـان و فعاالن بخش خصوصی بررسـی شـد.

بازارهای روسیه در انتظار محصوالت
 کشاورزی جنوب

امیرانی رئیس دبیر خانه کمیسیون های تخصصی مسکن و شهر سازی اداره کل راه و شهر 
سازی جنوب کرمان از بررسی ۲۰ پرونده در کمیســیون ماده 5 جنوب کرمان خبر داد.به 
گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اسماء امیرانی در حاشیه این جلسه که در محل 
استانداری کرمان برگزار شد، گفت:سومین جلسه کمسیون ماده 5 جنوب کرمان با حضور 
معاون عمرانی استاندار و مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان و کلیه اعضاء تشکیل و ۲۰ 
پرونده در این کمیسون مورد بررسی قرار گرفت.وی اظهار داشت : پرونده ها ی مورد نظر مربوط 
به شهر های جیرفت و کهنوج بود که تغییر کاربری ، اصالح معبر و اصالح ضابطه طرح تفصیلی 
آنها در دستور کار جلسه قرار داشت.وی ادامه داد: همه ۲۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و 
پس از ابالغ توسط رئیس کمیسیون به اعضاء اعالم و همچنین از طریق سایت اداره کل راه 
و شهر سازی جنوب کرمان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. الزم به ذکر است از زمان 
تفکیک کمسیون ماده 5 جنوب کرمان از مرکز استان این سومین جلسه است، که برگزار شد.

بررسی 20 پرونده در کمیسیون 
ماده ۵ جنوب کرمان

مدیرکل راه آهن استان کرمان گفت: به منظور حفظ سالمت مسافران 
و فاصله گذاری اجتماعی قطار های کرمان با شرایط 5۰ درصد ظرفیت 
هر روز حرکت می کنند.مجید ارجونی، مدیرکل راه آهن استان کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان ، با اعالم اینکه از زمان شیوع ویروس کرونا به منظور حفظ 

سالمت مسافران و فاصله گذاری اجتماعی قطار های کرمان با شرایط 5۰ درصد ظرفیت حرکت 
می کنند گفت: مسافران باید حتما ماسک داشته باشند بدون ماسک از ورود آن ها جلوگیری می شود و 
قبل از ورود از دستگاه تب سنج استفاده می شود.او افزود: تمام کارکنان ما چه کسانی که در اداره کل راه 
آهن هستند و همچنین کسانی که در مسیر خدمات می دهند حتما باید ماسک بزنند و فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کنند.ارجونی با اشاره به اینکه سالن ها و کوپه های قبل و بعد از سفر ضدعفونی 

می شود بیان کرد: غذا های که در قطار سرو می شود بسته بندی و وکیوم شده است.

حرکت قطار های کرمان 
با ۵0 درصد ظرفیت

۷۶0 روستای فاقد شبکه 
آبرسانی در استان وجود دارد

کپسول های کاهنده مصرف 
آب در کرمان تولید شد

آبفا

کشاورزی

خبرخبرخبر

فرماندهــی یــگان حفاظــت اداره کل 
ــوب  ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع مناب
کرمــان گفــت: 5۲ هکتــار از اراضــی 
ملــی فاریــاب از دســت متصرفــان خارج 
شــد.امیرافضلی ، فرماندهــی یــگان 
حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی و 
ــت  ــان در گف ــوب کرم ــزداری جن آبخی
ــای  ــروه اســتان ه ــگار گ ــا خبرن ــو ب و گ
ــان  ــوان از کرم ــگاران ج ــگاه خبرن باش
، بــا اعــالم اینکــه بــرای صیانــت و 
ــش  ــال بی ــوق بیت الم ــت از حق حراس
ــتای  ــی روس ــی مل ــار از اراض از 5۲ هکت
کنارشــکی شهرســتان فاریاب از دســت 
ــد  ــارج ش ــودجویان خ ــن و س متصرفی
گفــت: پاســگاه ویــژه حفاظــت از منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان 
ــا همــکاری نیــروی انتظامــی  ــاب ب فاری
و دســتگاه قضایــی ایــن شهرســتان این 
اراضــی ملــی را از دســت متصرفیــن 
ــد.او  ــاز گرداندن ــت ب ــه دول ــارج و ب خ
افــزود: بــا هرگونــه زمین خــواری و 
تخریــب منابــع طبیعــی برخــورد قاطــع 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود.افضلی ب می ش
هرگونــه زمین خــواری بــر اســاس 
مــواد 69۰ تــا 69۳ قانــون مجــازات 
اســالمی جــرم محســوب می شــود 
ــرف،  ــع تص ــر رف ــالوه ب ــرد: ع ــان ک بی
ــت  ــس و پرداخ ــه حب ــاوز ب ــرد متج ف
او  خســارت محکــوم خواهــد شــد.
ــت  ــت دوس ــردم طبیع ــرد: م ــار ک اظه
ننــد در تمــاس بــا "شــماره  می توا
15۰۴ کــد امــداد جنــگل و مرتــع 
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع اداره کل مناب
جنــوب کرمــان" گزارش هــا و اخبــار 
آتش ســوزی  زمینــه  در  را  خــود 
ــب  ــی، تخری ــع طبیع ــای مناب عرصه ه
و تصــرف اراضــی ملــی، قاچــاق گیاهان 
دارویــی، حفــر چــاه غیــر مجــاز در 
ــد  ــانی کنن ــی و ... اطالع رس ــی مل اراض
ــر  ــارت های جبران ناپذی ــا از ورود خس ت
بــه عرصه هــای مرتعــی و جنگلــی 

جلوگیــری شــود.

با اجرای طرح ابرار در 
جنوب کرمان 1۵روستا 
از بن بست خارج شدند

با بهـره بـرداری از راه های روسـتایی 
در قالب طـرح ابرار در جنوب اسـتان 
کرمان ۴۰ روسـتا دارای راه مناسـب 
و 15 روسـتا از بـن بسـت خـارج می 
شـوند.به گـزارش اکوفـارس، مسـلم 
قـادری معـاون فنـی و نظـارت اداره 
کل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای 
جنـوب اسـتان کرمان گفـت: با هدف 
تکمیـل و احـداث راه های روسـتایی 
بـا پیشـرفت فیزیکـی 5۰درصـد این 
طـرح در کشـور بـه مرحلـه اجـرا در 
آمد.مسـلم قـادری افـزود: در جنوب 
یـن  اسـتان کرمـان هـم در قالـب ا
طـرح 59 کیلومتـر راه روسـتایی بـا 
فیزیکـی  هـای  پیشـرفت  درصـد 
متفـاوت در ایـن طـرح قـرار گرفتـه 
اسـت. وی بـا بیـان اینکـه از ابتـدای 
اجـرای ایـن طرح تـا کنـون بیـش از 
۲۲کیلومتر راه روسـتایی زیر سـازی، 
۲۰کیلومتـر  ۳۴کیلومتـر آسـفالت و
تیـغ زنـی و آمـاده احـداث شـده 
اسـت افزود:همـه اکیپهـای فعـال بـا 
تمـام تـوان در حـال فعالیـت بـرای 
پیشـرفت پـروژه هـای راه هسـتند.
ز تکمیـل آسـفالت  مسـلم قـادری ا
محـور سـرخوئیه_انگر چالـه خبرداد 
و گفت: بـا تکمیـل این راه روسـتایی 
5کیلومتـر 1۰۰۰خانـور از راه  بـا 7/
مناسـب آسـفالته بهـره منـد شـدند. 
وی افـزود: در صـورت ادامـه احـداث 
کـه ۲۰ کیلومتـر اسـت از این مسـیر 
بخـش اسـفندقه بـه شهرسـتان رابـر 
وصـل مـی شـود. معـاون فنـی و 
نظـارت اداره کل راهـداری و حمـل و 
نقل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمان 
از اجـرای ۲۲ کیلومتـر راه روسـتایی 
در شهرسـتان رودبار جنـوب در قالب 
راه روسـتایی چـاه ابراهیـم خبر داد و 
گفـت: در ایـن طـرح کـه 1۰۰درصد 
پیشـرفت فیزیکی دارد بـا تکمیل آن 
مـردم 17 روسـتا و آبـادی در طـول 
مسـیر با 5۴۰۰ خانوار از راه مناسـب 
روسـتایی بهره منـد می شوند.مسـلم 
قـادری با بیـان اینکـه در قالـب طرح 
ز 11 میلیـارد تومـان  ر بیـش ا بـرا ا
اعتبـار بـرای اجـرای طـرح در نظـر 
گرفته شـده اسـت گفت: بـرای صرفه 
جویـی در هزینـه هـا ۴ اکیـپ بـا 15 
دسـتگاه سـنگین از مجموعـه اداره 
رات شهرسـتان هـا فعـال  دا کل و ا

. هسـتند

افزایـش آمار بیماران بسـتری شـده و 
آمـار قربانیـان کرونـا در اسـتان زنگ گزارش

خطـری اسـت کـه مدت هـا بـه صـدا 
درآمده اسـت و همچنان مسـووالن بهداشتی تاکید 
بـر رعایـت اصـول ۴ گانـه پیشـگیری ) اسـتفاده از 
ماسـک، رعایـت فاصله گـذاری اجتماعی، شسـتن 
دسـت ها و عـدم حضـور در اجتماعـات( را دارنـد، 
اصولی که شـاید تنها راه تایید شـده بـرای مقابله با 
این بیماری باشـد. اوضاع جنوب اسـتان هم آنچنان 
بـه سـامان نیسـت، افزایـش مرگ هـای کرونایـی، 
نگرانـی را در سـطح جامعـه افزایـش داده اسـت اما 
نگرانی بدون رعایـت کردن اصول بهداشـتی دردی 
را دوا نمـی کنـد. مـکارم رییـس علـوم پزشـکی 
جیرفـت  در مـورد برخـی  از دغدغه هـای جامعه با 
کاغذ وطن  به گفتگو نشسـت. وی در مـورد افزایش 
مـرگ هـای کرونایـی در جنوب اسـتان  گفـت : در 
ابتـدای شـیوع کرونـا اعـالم کردیم که خطـر مرگ  
کرونایـی در سـنین بـاال و بیمـاران زمینـه دار زیاد 
اسـت ولی در  روزهای اخیر متاسـفانه آمـار مرگ و 
میر مـا  در جنوب در سـنین پاییـن و زیر ۴۰ سـال  
زیاد شـده اسـت، بیماران که هیچ زمینه ای نداشته 
اند  به طـور مثال بیمـار در بخش بسـتری بوده یک 
دفعه بـد حال مـی شـود و روز بعـد فوت مـی کند و 
هیچ سیسـتمی نمـی توانـد جلـوی پیشـرفت این 
بیماری را بگیرد.  دکتـر مکارم می گویـد: البته یک 
توجیـه ایـن ماجـرا  ایـن اسـت کـه آمـار درگیری 
جامعـه هـر روز زیـاد می شـود و بـه همـان نسـبت 
آدم های  بـا شـرایط مختلف هم بـه این آمـار اضافه 
مـی شـوند و دلیل بعـدی مـی توانـد این باشـد که 
حـرکات ویـروس غیر قابـل پیش بینی اسـت یعنی 
نمـی توانیـم بگوییـم  بیمـار در چـه لحظـه ای در 

وضعیت خطرناک قرار می گیرد.
 افزایش بیماران کرونایی فاقد عالمت در 

جامعه
رییـس علـوم پزشـکی جیرفـت تاکیـد کـرد: بـه 

دلیـل همیـن افزایش مـرگ و میـر، بایـد مراعات 
مردم بیشتر شـود، اصول بهداشـتی و در راس آن 
ها ماسـک زدن را جـدی بگیرند و در مـکان های 
عمومـی کمتـر حاضـر شـده و در هیـچ تجمعـی 
شـرکت نکننـد. دکتـر مـکارم در مـورد شـرایط 
نمونـه گیـری کرونـا در جنـوب گفـت: مـا در 
ابتـدای ورود کرونا بـه منطقه، برای قطـع زنجیره 
انتقـال  از خانواده هـا و اطرافیـان هم تسـت کرونا 
میگرفتیـم، اما وقتی درگیـری با کرونـا در جامعه 
افزایـش پیـدا کـرد، ایـن روش دیگـر پاسـخ نمی 
داد و تنهـا همـان بحـث ایزولـه کـردن آدم هـا 
و جـدا سـازی و اسـتفاده از وسـایل حفاظتـی و 
رعایـت اطرافیـان بیمـار مـی توانـد کمـک کند.
مکارم یادآور شـد: هر فـردی که بـه نوعی عالمت 
دار شـده باید ابتدا از طریق  سـامانه ۴۰ ۳۰ عالیم 
خـود را ثبـت کنند بعـد کارشناسـان بـا او تماس 
می گیرنـد و در صـورت نیاز بـه مراکز 16 سـاعته 
ارجـاع داده مـی شـوند، در  آن مراکـز پزشـک 
بررسـی و اگـر درمانـی نیـاز داشـت، توصیـه می 
کنـد و  تعـداد محـدودی که  بدحـال تر هسـتند، 
فیلتر شـده و بـه بیمارسـتان ها معرفی می شـوند 
و تنها در صورتی که پزشـک متخصص تشـخیص 
بدهـد آزمایـش انجـام مـی شـود. رییـس علـوم 
پزشـکی جیرفـت تاکیـد کـرد: دولـت در مقابـل 
کسـانی کـه بـدون تشـخیص پزشـک بخواهنـد 
بدانند بیمـاری را گرفتـه اند یـا نگرفته انـد، هیچ 
تعهـدی نـدارد.   مـکارم ادامـه داد: درصـد باالی 
بیمـاران بی عالمـت کـه 5۰ درصـد آنهـا خـود از 
بیماریشـان هـم مطلـع نیسـتند نیـاز بـه رعایـت 
اصول بهداشـتی را بیشـتر می کند تـا از فاجعه ی 

کرونایـی جلوگیـری شـود.
 کشت ویژه کرونا در جنوب فعال است

 به گفتـه مـکارم معمـوال بعـد از گذشـت ۲ هفته 
از ورود ویـروس بـه بـدن، دیگـر فـرد ناقـل نبوده 
و کسـی را بیمـار نمی کنـد.وی در مـورد آزمایش  
تسـت کرونایـی کـه در آزمایشـگاه های خصوصی 
گرفتـه می شـود، گفـت: در ایـن آزمایـش ها یک 
بررسـی کلـی انجـام می شـود و در آن وضعیـت 

سیسـتم ایمنی بدن در برابر کل ویروس ها نشـان 
داده مـی شـود و  پاسـخ  آن بـرای کرونـا قطعـی 
نیسـت و مـا توصیـه ای برای انجـام ایـن آزمایش 
پـر هزینـه نداریم  .مـکارم گفت: شـدیدتر شـدن 
کرونـا در جنـوب بسـتگی بـه رفتـار هـای مـردم 
دارد. در شـرایط کنونـی مـا در بیمارسـتان هـای 
جنـوب  کمبـود امکانـات نداریـم و امکانـات سـر 
به سـر اسـت اما اگر آمار ابتـال افزایش یابـد قطعا 
کمبـود پیـدا مـی کنیـم.  بزرگترین کمـک مردم 
بـه کادر درمانـی اسـتفاده از ماسـک و رعایـت 
فاصلـه گـذاری اجتماعـی اسـت زیـرا حجـم کار 
کادر درمـان زیاد شـده و این نگران کننده اسـت. 
دکتـر مـکارم رییـس علـوم پزشـکی جیرفـت در 
مـورد اعـزام  بیمـاران غیـر کرونایـی بـه مرکـز 
اسـتان، گفت:هنـوز بـه ایـن اقـدام، نیـازی پیـدا 
نشـده اسـت امـا هماهنگـی هـا انجـام شـده در 
صـورت کمبـود تخـت ایـن کار را انجـام خواهیم 
داد .مـکارم در مورد کشـت ویژه کرونـا در جنوب 
هـم گفـت: در کل شهرسـتان هـای جنوبـی ایـن 

گشـت فعـال اسـت و قـرار اسـت کـه فعالیتـش 
شـدید تر هم شـود در ایـن گشـت نماینـده ای از 
اداره اماکن و نماینده دادسـتانی هـم حضور دارد 
و می تواننـد با حکـم وارد مـکان هـا و منازلی که 
تجمـع دارند هم بشـوند. دکتـر مـکارم در انتهای 
صحبـت هایـش بـه تاثیـر داروی رمدسـیویر بـر 
بیمـاران کرونایی هم اشـاره کرد و گفـت: تاکنون 
هیچ دارویـی تاثیر گـذاری صد درصـدی خودش 
را بـر کوییـد19 ثابـت نکـرده اسـت همـه ی این 
داروهایـی کـه اعـالم مـی شـود داروی کمکـی 
هسـتند ما مکلف هسـتیم تنهـا از چـارت دارویی 
وزارت بهداشـت  پیـروی کنیـم، البتـه گفتنـی 
اسـت بسـیاری از داروهایـی کـه شـایع می شـود 
بیشـتر بـه دلیل فـروش و داللی اسـت.  ایـن دارو 
نیز  به تشـخیص وزارت خانه  اسـت کـه  در داخل 
کشـور هم قـرار اسـت تولید شـود  و یـک داروی 
ضد ویروسـی اسـت که  درصـد تاثیـرش ۳۰،۴۰ 
درصـد اسـت و دارویی کمکی  اسـت که سیسـتم 

دفاعـی بـدن  را بهبـود می بخشـد.

افزایش مرگ های کرونایی در جنوب
* دکتر مکارم رییس علوم پزشکی جیرفت: بسیاری از مرگ های کرونایی در منطقه غیر قابل پیش بینی هستند

*کشت ویژه کرونا در جنوب فعال بوده و با همراهی نماینده دادستانی و داشتن حکم می تواند وارد منازلی شود که تجمع دارند

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

مدیرکل امور اتباع و مهاجران 
خارجـی اسـتانداری کرمـان گزارش

گفت: طـرح اعطـای تابعیت 
به فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانی با 
مردان خارجی از شـنبه چهارم مردادماه در 
سراسر اسـتان کرمان آغاز خواهد شد."علی 
شـفیعی" ۳1 تیرمـاه در جلسـه هماهنگی 
اجرای شـیوه نامـه قانون اعطـای تابعیت به 
فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانـی بـا 
مـردان خارجـی اظهـار کـرد: ایـن قانـون 
تصویب و بـه همـراه شـیوه نامـه اجرائی به 
کشـور ابالغ شـده اسـت.وی افـزود: امورات 
شهرسـتانی را به فرمانداران واگذار کرده ایم 
تـا اسـتعالمات و نظـرات فرمانـداران نیز به 
متقاضـی دریافـت تابعیـت ارائـه شـود و با 
مراجعه بـه مرکـز اسـتان کارهـا هماهنگ 
خواهد شـد تا موضوع تابعیـت متقاضیان را 
زودتر به نتیجه برسـانیم.مدیرکل امور اتباع 
اسـتانداری کرمـان با اشـاره بـه اینکه ثبت 
احـوال نقـش مهمـی در ایـن راسـتا دارد و 
نیـروی انتظامـی و پلیـس گذرنامـه در این 
ماموریت مهـم مددکار ما خواهنـد بود بیان 
کرد: از روز شـنبه چهارم مردادماه این قانون 
اجرائـی خوهـد شـد و درخواسـت داریـم 
دستگاه های اجرائی همکاری الزم را داشته 
باشـند تا ایـن کار را به اتمـام برسـانیم.این 
مقـام مسـئول گفـت: کار سـختی اسـت و 
دقـت در همـه زمینه هـا موجب می شـود 
بتوانیـم کار را به نحو احسـن انجـام بدهیم.
شـفیعی بـا اشـاره بـه اینکـه در صورتی که 
احسـاس کنیـم در اسـتعالمات مشـکلی 
وجـود دارد، دانشـگاه علوم پزشـکی مکلف 

اسـت آزمایش DNA را انجام بدهد، اظهار 
کـرد: بایـد بـرای اعطـای تابعیـت و اجرای 
قانـون دقـت الزم را داشـته باشـیم و 
درخواسـت داریم که فرمانـداران با جزئیات 
تبصره ها و قانون آشـنائی داشته باشند.وی 
بیـان کـرد: طی یـک مـاه آینده تـالش می 
کنیـم کار را جمـع کنیم و بـا انجـام کار در 
شهرسـتان ها، در کرمان نوبت دهی را انجام 
خواهیـم داد و بـا طـی فرآینـد، صـدور 
شناسـنامه صورت می گیرد.مدیـرکل امور 
اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان 
با اشـاره بـه اینکه امـور مربـوط بـه اعطای 
تابعیت بـه فرزنـدان زنـان ایرانی مـزدوج با 
مـردان خارجـی در سراسـر اسـتان کرمان 
اجـرا خواهـد شـد و اسـتثنائی دربـاره 
شهرهای ممنوعه و غیرممنوعه وجود ندارد 
افـزود: آن دسـته از افـرادی مـی تواننـد 
شناسـنامه ایرانی دریافت کنند کـه ازدواج 
والدینشـان ثبت شـده و افرادی باشـند که 

دارای گذرنامـه، اقامت و کد خانوار باشـند و 
این طرح شـامل اتبـاع غیرمجاز نمی شـود.
شفیعی تصریح کرد: آن دسـته از افرادی که 
مشمول هسـتند باید برای دریافت تابعیت 
و شناسـنامه اقـدام کننـد.وی در بخـش 
دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره بـه اینکـه 
کرمـان اسـتانی نمونـه در هماهنگـی بین 
بخشـی اسـت، بیان کرد: امیدواریـم هرچه 
زودتر شاهد افتتاح کنسـولگری افغانستان 
در کرمـان باشـیم تا بسـیاری از مشـکالت 
مهاجـران را رفـع کنیم.مدیرکل امـور اتباع 
اسـتانداری کرمان با اشـاره به اینکه پزشک 
خانـواده بـرای ارائـه آمـوزش هـای الزم به 
زودی در اداره کل اتبـاع فعـال خواهد شـد، 
گفـت: هیـچ کـدام از مـدارس اسـتان نمی 
تواننـد از ثبـت نـام محصلیـن مهاجـران 
امتنـاع کننـد و ایـن افـراد مشـمول فرمان 
مقـام معظم رهبری هسـتند و منعـی برای 

ثبت نام آنها در مدارس وجود ندارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب استان با اشاره به 
اینکه کشاورزی ما باید به سمت کشاورزی قراردادی 
برود، گفت: به دنبال آن هستیم تا کشاورزی جنوب 
استان کرمان به صورت پایلوت در کشور قراردادی 
شود.سعید برخوری صبح امروز در جمع کشاورزان 
با اشاره به چالش هایی که گریبان گیر محصوالت 
کشاورزی و کشاورزان جنوب استان کرمان است 
اظهار داشت: از آنجا که نوع کشاورزی در جنوب 
استان کرمان تولید محصوالت خارج از فصل است با 
ریسک باالیی روبه رو است.وی با بیان اینکه متاسفانه 
هنوز در داخل کشور مشخص نیست که نیاز بازار 
داخلی را باید تامین کنیم یا صادرات هم داریم افزود: 
برای برون رفت از مشکالت کشاورزی جنوب استان 
کرمان که سابقه دیرینه دارد سه راهکار را در برنامه 
داریم.برخوری با تاکید بر اینکه باید نخست بازار 
فروش محصوالت کشاورزی را پیدا کرده و بر اساس 
آن کاشت محصوالت انجام شود گفت: کشاورزی ما 
باید به سمت کشاورزی قراردادی برود.مدیرکل جهاد 
کشاورزی جنوب استان کرمان با اشاره به مذاکراتی 
که با وزارت جهاد کشاورزی انجام شده بیان کرد: به 
دنبال آن هستیم تا کشاورزی جنوب استان کرمان به 
صورت پایلوت در کشور قراردادی شود.وی با اشاره به 
اینکه تقریبا همه اقتصاد جنوب استان کرمان به نوعی 
به کشاورزی وابسته است از این رو اتفاقات این حوزه 
تاثیر زیادی در زندگی و معیشت همه مردم منطقه 
دارد گفت: مشکالت حوزه صادرات، مسائل پس از 
فروش، عدم وجود زیرساخت ها، قیمت تمام شده 
محصوالت و رسیدن آنها به بازارهای هدف مشکالت 
مهم جنوب استان کرمان در حوزه کشاورزی است.

مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان با 
بیان اینکه سال زراعی که در آن قرار داریم به دلیل 

مشکالتی که ویروس کرونا برای صادرات محصوالت 
کشاورزی و میزان تقاضای بازار گذاشت بسیاری از 
کشاورزان ما با مشکالت نقدینگی روبه رو هستند 
تصریح کرد: امسال کشاورزان جنوب استان کرمان 
با مشکالت حادتری روبه رو هستند.وی با اشاره 
به اینکه کشاورزی جنوب استان کرمان به لحاظ 
پتانسیل، نوع و تعداد محصوالت و همچنین سطح 
کشاورزی در سطح کشور حرف برای گفتن دارد ادامه 
داد: در جنوب استان کرمان برنامه کاشت محصوالت 
کشاورزی وجود دارد اما عوامل مختلفی بر تولید و 
فروش این محصوالت اثرگذار است.برخوری با بیان 
اینکه گاهی در حوزه کشاورزی اتفاقاتی می افتد 
که از دست ما خارج بوده که عمده آن در حوزه 
صادرات است افزود: محصوالت کشاورزی جنوب 
استان کرمان تازه خوری است و قابلیت نگهداری، 
فرآوری، انبارداری و نگهداری را ندارد.وی ممنوعیت 
صادرات و مشکالتی که در این حوزه ایجاد می شود و 
همچنین وضع یکباره تعرفه های صادراتی را از جمله 

عواملی دانست که سال گذشته بازار محصوالت 
کشاورزی جنوب استان کرمان تخت تاثیر خود قرار 
داد گفت: عوامل موثر بر بازار تقاضا و بازار فروش 
محصوالت کشاورزی در این حوزه بسیار اثرگذار 
است.وی با بیان اینکه دولت حق دارد که نخست 
تامین بازار داخل کشور را در برنامه قرار دهد گفت: اما 
اعتقاد ما بر این است که دولت برای تنظیم بازار باید 
هزینه را خودش پرداخت کند نه از جیب کشاورزان.

مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان با بیان 
اینکه اکثر نهاده های کشاورزی ما از خارج از کشور 
وارد می شود که نوسانات ارزی بر قیمت تمام شده 
محصوالت اثرگذار است ادامه داد: به دنبال ایجاد 
منطقه آزاد کشاورزی در جنوب استان کرمان هستیم 
که مطالعات آن در حال انجام است.وی با اشاره به 
اینکه در تولید محصوالت کشاورزی در جنوب استان 
کرمان ضعف نداریم تصریح کرد: کشاورزان ما از لحاظ 
علمی از میانگین کشاورزی کشور باالتر هستند اما 

مشکل اصلی ما بازرگانی است.

اجرای طرح اعطای تابعیت به فرزندان زنان کشاورزی جنوب در مسیر قراردادی شدن
ایرانی مزدوج با مردان خارجی

ــه  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــروی انتظام ــده نی  فرمان
موضــوع ســامانه پهپــادی در اســتان کرمــان اشــاره و گفــت: 
ــان  ــتان کرم ــری اس ــق کوی ــش مناط ــد و پای ــرل، رص کنت
ــه  ــردد جــاده ای ب ــا موادمخــدر، امنیــت ت در بحــث مبــارزه ب
منظــور کاهــش ســوانح رانندگــی، تقویــت و توســعه خدمــت 
رســانی بــه مــردم از جملــه مزایــای ایــن ســامانه است.ســردار 
حســین اشــتری در دیــدار فرمانــده انتظامــی اســتان، اعضای 
مجمــع نماینــدگان مجلــس و اســتاندار کرمــان در خصــوص 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــت اس ــم و امنی ــوزه نظ ــر ح ــن تدابی مهمتری
رویکــرد ارتقــاء امنیــت، بــه والیــت مــداری و انقالبــی بــودن 
مــردم اســتان کرمــان و همچنیــن اهمیــت این اســتان اشــاره 
ــی، دو  ــات رانندگ ــش تصادف ــرد: در مبحــث کاه ــح ک و تصری
موضــوع زیرســاخت هــا و فرهنــگ ســازی از اهمیــت بســزایی 
ــه  ــان ب ــتان کرم ــه اس ــان اینک ــا بی ــت.وی ب ــوردار اس برخ
ــتفاده  ــزوم اس ــر ل ــت، ب ــرح اس ــادن مط ــت مع ــوان بهش عن
ــژه  ــه وی از ظرفیــت اســتان و نیــز جلــب مشــارکت مردمــی ب
ــه  خیریــن امنیــت ســاز در راســتای توســعه نظــم و امنیــت ب
ــرد. ــد ک ــا تاکی ــا و پاســگاه ه ــری ه ــش کالنت خصــوص افزای
اشــتری در خصــوص جمــع آوری معتــادان متجاهــر، یــادآور 
ــر  ــادان متجاه شــد: در مبحــث شناســایی و جمــع آوری معت
نیــروی انتظامــی آمادگــی کامــل دارد امــا موضــوع مهــم بعــد 
ــای  ــپ ه ــداری و کم ــل نگه ــراد، مح ــن اف ــع آوری ای از جم
ــف  ــزء وظای ــز ج ــن مراک ــن ای ــه تامی ــت ک ــاد اس ــرک اعتی ت
دیگــر ســازمان هــا و نهادهاســت کــه متاســفانه در ایــن 
زمینــه زیرســاخت هــای الزم بــه حــد کافــی نیســت.فرمانده 
ــوع  ــه موض ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــروی انتظام نی
ســامانه پهپــادی در اســتان کرمــان اشــاره و خاطرنشــان 
کــرد: کنتــرل، رصــد و پایــش مناطــق کویــری اســتان کرمان 
ــه  ــردد جــاده ای ب ــا موادمخــدر، امنیــت ت در بحــث مبــارزه ب
منظــور کاهــش ســوانح رانندگــی، تقویــت و توســعه خدمــت 
ــت. ــامانه اس ــن س ــای ای ــه مزای ــردم از جمل ــه م ــانی ب رس
ــاده  ــازی و آم ــگ س ــرورت فرهن ــزارش ض ــن گ ــاس ای براس
ــرل،  ــات، کنت ــش تصادف ــرای کاه ــا ب ــاخت ه ــازی زیرس س
ــق  ــان از طری ــتان کرم ــری اس ــق کوی ــش مناط ــد و پای رص
ــز از  ــر نی ــم دیگ ــات مه ــی موضوع ــادی و برخ ــامانه پهپ س
جملــه مــواردی بودنــد کــه در ایــن نشســت از ســوی فرمانــده 
ــت  ــاء امنی ــت ارتق ــان مطــرح و در جه ــی اســتان کرم انتظام
ــن اســتان پیگیــری شــدند.گفتنی اســت در ایــن نشســت،  ای
نماینــدگان مجلــس و مســئوالن اســتان کرمــان ضمــن 
ــود،  ــتان خ ــی اس ــای انتظام ــدی ه ــائل و نیازمن ــریح مس تش
ــد. ــالم کردن ــت پلیــس اع آمادگــی خــود را در راســتای تقوی

گزارش
 کرمان نو

راه اندازی سامانه پهپادی در استان 
کرمان با هدف افزایش امنیت

دست متصرفان از اراضی 
فاریاب کوتاه شد

رعایت اصول بهداشتی تنها راه مقابله با کرونا است

بخشدار شهداد با اشاره به ظرفیت های بی نظیر در منطقه کویر لوت گفت: احداث زیرساخت ها و برنامه 
ریزی برای ارتقای گردشگری منطقه شهداد از دهه ۷0 آغاز شــد و با قرار گرفتن کویر لوت در فهرست 
آثار یونسکو به اوج خود رسیده که هم اکنون برای مدیریت این منطقه مدیرپایگاه جهانی منصوب شده 
اســت.رضا اعتماد افزود: از دیرباز کویر لوت به عنوان جاذبه گردشگری مطرح بود، اما جهانی شدن آن 
باعث شده تا گردشگری کویر رونق بیشتری بگیرد که در وضعیت اقتصاد و معیشت مردم و جامعه محلی 

اثر گذار بوده است.
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آگهی فقدان سند مالکیت 
چون اقای رحمت هللا سعیدی گراغانی  مالک ششدانگ پالک 31و32 فرعی از 33-
اصلی واقع در بخش34کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم 
نموده اصل سند مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت صفحه 522دفتر3امالک 
الکترونیک محلی جیرفت صادر وتسلیم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره 
نامبرده وبرحسب  به درخواست  بنا  لذا  نموده  را  المثنی پالک فوق  تقاضای صدورسند مالکیت 
دستورتبصره یک ماده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت مورد 
ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت 10روز مراتب را با 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم 
نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس 
مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام 

مالک اقدام خواهد نمود /.
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف :148

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین 
فاقدسـند  سـاختمانهای  و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
اول/ 139960319006000208-هیـات  شـماره  برابـررای  رسـمی 

دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک ماهـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض آقای/خانـم 
طیبـه احمـدی گوهـری فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 463 
صـادره از کرمـان در یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر باغچـه بـه 
مسـاحت 606 مترمربـع پـالک 3143 فرعـی از 1 اصلی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 1748 فرعـی از از 1اصلـی واقع در بخش 

6کرمـان واقـع در محـی ابـاد خیابـان شـهید محمـد کوچـه 68 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای/ خانـم محل مالکیـت نصرت 
هللا یزدانپنـاه احـد از ورثـه مرحـوم ربابـه یزدانپنـاه  محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد. م الـف 578- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:1399/5/1 

-تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1399/5/19
سید رضا انصاری-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای حســین یزدانــی مالــک ششــدانگ پــالک 
1159 فرعــی از  5051 اصلــی واقــع در زرنــد بخش 
ــر 196  ــت آن در دفت ــند مالکی ــه س ــان ک 13 کرم
صفحــه 1 بــه شــماره ثبــت 31562 و شــماره چاپــی 277872 
ــند  ــر س ــپس براب ــده، س ــلیم گردی ــادر و تس ــری ب 90 ص س
شــماره 154082 _ 87/7/23 دفتــر اســناد رســمی شــماره 6 
تهــران در قبــال مبلــغ 850000000 ریــال در رهــن شــرکت رایــان 
ــه شــماره  ــر نام ــه، و براب ــرار گرفت ــاه ق ــه مــدت 60 م ســایپا ب
ــی  ــکام حقوق ــرای اح 9610113438703296 _ 96/12/23 اج
دادگســتری شهرســتان زرنــد در قبــال مبلــغ 1500000000 ریــال 
ــرگ استشــهادیه  ــه دو ب ــن ارائ ــده اســت ضم بازداشــت گردی
تصدیــق شــده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت فــوق بعلــت 
نامعلــوم مفقــود گردیــده و درخواســت ســند مالکیــت المثنــی 

ــن  ــاده 120 اصالحــی آیی ــک م ــذا باســتناد تبصــره ی ــوده ل نم
ــدرج در  ــخ من ــت در تاری ــک نوب ــب ی ــت مرات ــون ثب ــه قان نام
ــام  ــی انج ــی مدع ــه کس ــا چنانچ ــود ت ــی ش ــی م ــل آگه ذی
معاملــه نســبت بــه ملــک فــوق الذکــر مــی باشــد کــه در ایــن 
اگهــی ذکــر نگردیــده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد 
خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار اگهــی 
ــه و  ــد مراجع ــتان زرن ــالک شهرس ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ب
اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند 
ــام  ــس از اتم ــن صــورت پ ــر ای ــد در غی ــه تســلیم نمای معامل
مــدت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام 

خواهــد شــد. م الــف 90
تاریخ انتشــار چهارشنبه 1399/5/01

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

اگهی نوبتی موضوع ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

نظـر بـه اینکـه امـالک مشـروحه ذیـل در هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی حـوزه ثبتـی ماهـان مـورد رسـیدگی و 
در مالکیـت نامبـردگان قـرار گرفتـه و اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه 
و بـا عنایـت بـه  اینکـه نسـبت بـه قسـمتی از امـالک مذکـور قبـال اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده 
و تقديـم نشـده لـذا برابـر مـاده 13 قانـون و مـاده 13 آبيـن نامـه قانـون مذکـور اگهـی نوبتـی بـه 

شـرح ذیـل منتشـر میگردد:
فرعيات ذیل از پالک یک اصلی واقع در ماهان بخش 5 کرمان

 پـالک 10421فرعـی مجـزی شـده از پالک 293 فرعی : خانم نجمه ضیاء جلدی فرزند مسـعود به ش ش 
1688 ششـدانگ خانه مسـاحت 417 مترمربع واقع در ماهان بلوار مشـکینی . مشکینی 15 ردیف 96-214

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/1-تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/1
سید رضا انصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماهان- م الف3۵۹

آگهی فقدان سند مالکیت  
آقـای حامـد صباحـی گراغانـی فرزند صفر مالک ششـدانگ پـالک 3589 فرعی 
از 10 اصلـی واقـع در بخـش 4 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بشـماره 386202 
ذیـل ثبـت 59867 دفتـر 262 صفحـه 572 صـادر و تسـلیم گردیـد و بموجـب 
سـند 5820مـورخ 1389/07/03 دفترخانـه 103 کرمـان بنفـع بانـک مسـکن و 4052 مـورخ 
1393/04/24 دفترخانـه 223 كرمـان بنفـع بانک مسـکن در رهن میباشـد و ضمن تسـلیم 
دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـالک مزبـور 
لـذا  نمـوده  المثنـی  بیـن رفتـه و درخواسـت سـند مالکیـت  از   / نامعلـوم مفقـود  بعلـت 
باسـتناد مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل 
آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر یـا 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار آگهی بـه اداره 
ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نماینـد و اال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی 

اقـدام خواهـد شـد. م الـف 592- تاریـخ انتشـار: 1399/05/01
عیسـی حافظی فر - رئیس ثبت اسـناد و امالک منطقه 1 کرمان
از طرف مصیب  افشارمنش

ثبت  قانون  ماده 1۲  به موجب 
اسناد و امالک و مواد اصالحی 
59 و 6۴ آیین نامه قانون و همچنین تبصره 
۴ ماده ۲ قانون و مواد ۲ و ۳ قانون اصالحی 
و حذف موادی از قانون ثبت اسناد بدین وسیله 

فهرست امالکی که در سه ماهه اول سال 99
از بخش 11کرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده به ترتیب پالک و نام متقاضی و سهام مورد 

تقاضا به شرح زیر آگهی شود.%
بخش 11کرمان

گنجی  امین  اصلی  از 7575  فرعی   1 پالک 
احمد آبادی فرزند محمد شش دانگ دامداری 
به مساحت ۲۳16 متر مربع واقع در بشر آباد انار.

مهدی  اصلی   1۰۳۰5 از  فرعی   ۲۰ پالک 
منتظری فرزند محمد حسین شش دانگ خانه 
به مساحت ۴59/6مترمربع واقع درهرمز آباد انار 

خیابان طالقانی کوچه 6.
پالک ۸ فرعی از 1۰۳5۴ اصلی مطهره قدیمی 
به  خانه  دانگ  شش  عباس  فرزند  اناری  نژاد 
مساحت ۲51/75متر مربع واقع در صدر آباد انار 

خیابان طالقانی جنوبی کوچه ۳۴.
پالک 1 فرعی از 1۰56۳ اصلی حسین امیری 
فر فرزند علی اکبر شش دانگ خانه مشتمل بر 
طبقات فوقانی به مساحت ۳16/۲5مترمربع واقع 
در رأس التحت انار خیابان شریعتی کوچه 9/1، 

این پالک در آگهی نوبت قبلی چاپ شده و
با توجه به اشتباه در چاپ پالک اصلی، آگهی 
مجددا چاپ شده و ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار 

اول مهلت اعتراض دارد
مصطفی  اصلی   11۰۰7 از  ۳5۸فرعی  پالک 
حسینی پور فرزند حسین شش دانگ خانه به 
مساحت 6۸5/7 متر مربع واقع در انار نصرت 

آباد رهنما.
حسین  اصلی   11۰۰7 از  فرعی   ۳59 پالک 
حسینی پور نوقی زاده فرزند غالمحسین شش 
دانگ خانه به مساحت 6۳۸/5 متر مربع واقع در 

انار نصرت آباد رهنما.
اصلی عصمت  از 11۰۰7  پالک 1۲۳6 فرعی 
گنجی زاده اناری فرزند محمد شش دانگ خانه 
به مساحت ۲5۰/6 متر مربع واقع در انار بلوار 

شهید بهشتی کوچه ۸.
پالک 11۸۳1 فرعی از 11۰۰7 اصلی مرتضی 
براوی فرزند علی شش دانگ مغازه مشتمل بر 
طبقه فوقانی به مساحت 15۰متر مربع واقع در 

انار خیابان طالقانی نبش کوچه ۲۳ .
پالک 1۲۳۴۴ فرعی از 11۰۰7 اصلی مسعود 
احمدی پوالدی انار فرزند حسین و الهام واحد 
العین فرزند محمد هر کدام موازی سه دانگ 
مشاع از شش دانگ خانه به مساحت ۳1۰ متر 

مربع واقع در انار بلوار آزادگان جنوبی کوچه ۴.

الهام  اصلی   11۰۰7 از  فرعی   1۲۳۴5 پالک 
قاسمی زاده کرمانی فرزند حسن شش دانگ 
مساحت  به  فوقانی  طبقه  بر  مشتمل  خانه 
۲۰6/۴متر مربع واقع در انار خیابان ابوذر غفاری 

کوچه ۲.
چنانچه   16 ماده  ثیت  قانون  باستناد  لذا 
شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت 
آگهی  این  شده  ثبت  تقاضای  امالک  به 
انتشار  تاریخ  از  باشند  داشته  اعتراضی 
آگهی نوبت اول حداکثر ظرف مدت 9۰ روز 
اعتراض خود را کتبا" به اداره ثبت انار تسلیم 
نموده و رسید دریافت دارند ضمنا طبق ماده 
پرونده  اعتراضات  به  مربوط  قانون  واحده 
معترض   1۳7۳ سال  مصوب  ثبتی  های 
بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
واخواهی خود به اداره ثبت داد خواست الزم 
الزم  گواهی  و  تقدیم  صالحه  دادگاه  به  نیز 
و  کننده  تقاضا  بین  چنانچه  و  نمایند  ارائه 
دیگری قبل از انتشار نوبت اول آگهی دعوی 
در دادگستری در جریان باشد طبق ماده 17 
بایست ظرف مدت  قانون ثبت طرف دعوی 
از  جریان  بر  مبنی  دادگاه  گواهی  مذکور 

دادگاه اخذ و به این اداره ارائه نماید%
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/1

حسین طالبی زاده رئیس ثبت اسناد و 
امالک شهرستان انار- م الف۵۵3

بنا به دستور ماده 1۲قانون 
ومواد  وامالک  اسناد  ثبت 
59و6۴آئین نامه قانون ثبت اسناد وامالک 
افتاده  قلم  ویااز  المالک  مجهول  ،امالک 
حوزه  ۳۴و۴۴و۴5کرمان  های  بخش  از 
اول سال  ماهه  در سه  که  ثبتی جیرفت 
 ) خرداد  و  اردیبهشت   – 99)فروردین 
بخش  بترتیب  است  شده  ثبت  تقاضای 
وشماره پالک ومحل وقوع ملک بشرح ذیل 

آگهی میشود.
از قطعه۲ واقع در بخش ۴5کرمان

پالک 1169فرعی از5۴9-اصلی اقای رضا 
فاریابی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
کلرود  اراضی  در  واقع  مربع  9۳/55متر 

جیرفت .
آقای  5۴9-اصلی  از  117۳فرعی  پالک 
علی امیری کچمی ششدانگ یکباب خانه  
بمساحت ۲66/1۳ مترمربع واقع دراراضی 

کلرود جیرفت .
اقای  اصلی   -5۴9 از  117۴فرعی  پالک 
محمد امیری هنزائی ششدانگ یک باب 
واقع  مربع  ۴۸۴/۳۴متر  بمساحت  خانه 

دراراضی کلرود جیرفت .
خانم  اصلی   -5۴9 از  11۸1فرعی  پالک 
به  عشرت بیگ زاده ششدانگ یکبابخانه 

مساحت 16۲7/6۸متر مربع واقع دراراضی 
کلرود جیرفت .

اقای  5۴9-اصلی  از  11۸۸فرعی  پالک 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  امیری  هادی 
مساحت ۴۰۲/۲۸ مترمربع واقع دراراضی 

کلرود جیرفت . 
اقای  57۴-اصلی  از  9۳55فرعی  پالک 
یکبابخانه  ششدانگ  شهدادی  ابنعلی 
دراراضی  واقع  97مترمربع   مساحت  به 

جیرفت .
خانم  اصلی   -57۴ از  9۳56فرعی  پالک 
ششدانگ  ساالری  کامرانی  صاحبجان 
یکباب خانه به مساحت 59۳/5۰مترمربع 

واقع دراراضی جیرفت 
پالک 76فرعی از 5۸۲- اصلی آقای علیرضا 
میرزائی منش ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲9۲/7۴متر مربع واقع در اراضی 

خالق اباد جیرفت  
آقای  5۸۲-اصلی  از  فرعی   7۸ پالک 
معصومه پیشکوهی پور ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۲6۲مترمربع واقع دراراضی 

خالق اباد جیرفت 

چنانچه  ثبت  ماده 16قانون  ستناد  با  لذا 
شخص یا اشخاصی )حقیقی یا حقوقی (

نسبت به امالک ثبت شده در این آگهی 
انتشار  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراض 
نوبت اول بمدت 9۰روز اعتراض خود را کتبا 
به این اداره تسلیم وجهت تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه نمایند و 
چنانچه بین تقاضا کنند گان ودیگری قبل 
از انتشار این آگهی دعوی در جریان بوده 
میتوانند گواهی دادگاه مبنی بر طرح دعوی 
به این اداره تسلیم در غیر اینصورت حق آنها 

ساقط خواهد شد.
آگهی نوبتی وتحدیدی

از قطعه دو بخش ۴5کرمان
اقای  579-اصلی  فرعی   ۳۲۸1 پالک 
هدایت دهقان گویگان ششدانگ خانه به 
دراراضی  واقع  ۲۳5/97مترمربع  مساحت 

رهجرد جیرفت
به  که  اشخاصی  به  میگردد  تاکید  ضمنا 
مد  میباشندظرف  معترض  ملک  ماهیت 
ت 9۰روز و اشخاصی که به حدود وحقوق 
از  ۳۰روز  مدت  ظرف  معترضند  ارتفاقی 
۸6آئین  ماده  مطابق  آگهی  انتشار  تاریخ 
به  کتبا  را  اعتراض خود  ثبت  قانون  نامه 
انتشار  ./تاریخ  نمایند  تسلیم  ثبتی  واحد 
نوبت اول :99/۰5/۰1- تاریخ انتشار نوبت 

دوم :99/۰6/۰1
جواد فاریابی- رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان جیرفت.م الف :13۶

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانآگهی های نوبتی سه ماهه اول سال ۹۹حوزه ثبتی جیرفتآگهی نوبتی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ حوزه ثبتی انار
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره139860319079000816-98/11/13هیات  برابررای  رسمی  فاقدسند 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض 
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  در  از  411صادره  شناسنامه  بشماره  حسن  پورفرزند  جشان  محمد  آقای  متقاضی 
19938متر مربع پالک 279فرعی از183- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 183-اصلی واقع دررودبار جنوب –روستای 
علی آباد بخش46کرمان خریداری از مالکین رسمی آقای مختارجشان پوراحدی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت  ظرف مدت یک ماه 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:933-   تاریخ انتشار نوبت 

اول:99/05/01 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/05/15
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

اگهی نوبتی موضوع ماده 13 قانون و 
ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های 
فاقد سند رسمی    

هیات  در  ذیل  مشروحه  امالک  اینکه  به  نظر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ماهان  ثبتی  حوزه  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و 
نامبردگان قرار گرفته و  مورد رسیدگی و در مالکیت 
اگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی منتشر 
با  و  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر  موعد  در  و 
مذکور  امالک  از  قسمتی  به  نسبت  اینکه  به  عنایت 
قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده و تقديم نشده لذا 
نامه قانون مذکور  ایین  برابر ماده 13 قانون و ماده 

آگهی نوبتی به شرح ذیل منتشر میگردد:
ماهان  در  واقع  اصلی  یک  پالک  از  ذیل  فرعيات   

بخش 5 کرمان
 پالک 10207 فرعی مجری شده از پالک 251 فرعی 
فرزند علی  به ش ش 327  اقای حسین خالقی   :
در ششدانگ خانه مساحت 278 متر مربع واقع در 

ماهانبلوار مشکینی کوچه 9 ردیف 96-214
از  فرعی   251 پالک  از  مجزی  فرعی   10208 پالک 
پک اصلی بخش 5 کرمان آقای محمد رضا خالقی 
خانه  ششدانگ  در  علی  فرزند   1458 ش  ش  به 
مشکینی کوچه  بلوار  ماهان  در  واقع  مترمربع   276

9 ردیف 96-213-
تاریخ انتشار نوبت اول 99/4/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/5/1

سید رضا انصاری- رئیس ثبت اسناد و امالک 
ماهان- م الف 314

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و ساختمانهای  واراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  آگهی موضوع 
فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319079000221-1399/04/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض 
از در یک باب خانه به مساحت 291/56متر  متقاضی آقای تیمور آهوی زرین  فرزند رضا بشماره شناسنامه 979صادره 
مربع پالک 1593فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 188-اصلی واقع در رودبار جنوب –بلوار شهید پیکان 
از مالکین رسمی آقای عبدالمهدی مهیمی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب  بخش46کرمان خریداری 
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
رسید،  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:932-   تاریخ انتشار نوبت 

اول:99/05/01 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/05/15
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

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

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

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

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

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

س:
عک

دیوار
 مجموعه ای از داستان های کوتاه نوشته ی ژان پل سارتر و 
تعدادی دیگر از نویسندگان برجسته ی دنیا است که توسط 
صادق هدایت به فارسی بازگردانده شده است. داستان دیوار، 
اولین قصه از این مجموعه، سه زندانی سیاسی را در شب قبل از 
اعدامشان به مخاطب معرفی می کند. زوال ذهنی این شخصیت 
ها از نقطه نظر دکتری مهربان که انگار برای تسلی دادن به آن 
ها آن جاست، با جزئیاتی زیبا و در عین حال دلهره آور به تصویر 
کشیده می شود. همزمان با نزدیکتر شدن صبح، شخصیت ها 
بسیار قبلتر از شلیک شدن اولین گلوله به سویشان، از دیوار میان 
مرگ و زندگی عبور می کنند. این تصویر درخشان از زندگی 
در رنج، ُحسن َمطلَعی است بر مجموعه داستان هایی که اندوه 

جهان مدرن را در زندگی افراد ساکن در آن بازتاب می دهند.
قسمت هایی از کتاب دیوار

نزدیک سه ساعت طول کشید. من منگ شده بودم و سرم خالی 
بود. ولی اتاق گرم بود و روی هم رفته می چسبید: آخر از بیست 
و چهار ساعت پیش مّتصل لرزیده بودیم. نگهبان ها زندانی ها را 
یکی یکی جلو میز می بردند. آن وقت آن چهار نفر اسم و شغلشان 
را می پرسیدند. معموال کار را همین جا تمام می کردند، یا احیانا 
دیگری هم از این رو و آن ور می پرسیدند: »تو توی خراب کاری 
انبار مهمات دست داشتی؟« یا: »صبح روز نهم کجا بودی و چه 
کار می کردی؟« به جواب ها گوش نمی دادند یا وانمود می 
کردند که گوش نمی دهند. یک لحظه ساکت می ماندند و توی 

هوا نگاه می کردند و بعد مشغول نوشتن می شدند.

فیلم طلسم شده
زنها تا وقتی عاشق نشده اند بهترین روانکاوها هستن
ولی بعد از اون تبدیل میشن به بهترین بیماران روانی

دیالوگ
ساعت ۵ عصر

فیلمی کمدی-اجتماعی به کارگردانی، نویســندگی و تهیه کنندگی مهران 
مدیری و بازیگری سیامک انصاری ساختهٔ سال 1۳95 است.

فیلم
به لیمو

گیاهی است که خواص و فواید زیادی برای سالمت دارد و از آن به عنوان یک چای 
گیاهی با طعم خاص و عالی استفاده می شود که برای کاهش وزن بسیار مفید است.

عطارباشی

ابرها گیجند
باز باران توی جنگل های گیالن ظاهراً 

دارد...
باز باران بر کویر من نمی بارد...

باز دلتنگی...
سیدعلی میرافضلی

عکس:  مهرداد افسری
کابوس شیوشگان به واقعیت تبدیل شد!

گودبرداری ها بیشتر شده اند و تیرآهن های ساختمانی روی کوه بیش از پیش در حال قد 
برافراشتن اند! در این شرایط اگر قرار باشد همچنان نام نخستین سکونتگاه انسان در کرمان را به 
»شیوشگان« بدهند، باید رتبه  اول را برای تخریِب قدیمی ترین نقطه  یک شهر به آن اختصاص 

دهند. 
به گزارش ایسنا، داستاِن کرمان و تخریِب بناها و محوطه های تاریخی اش را دیگر همه می دانند، 
شهری که روزی فعاالن میراثی نامش را »جهنم میراث فرهنگی« گذاشتند؛ منطقه ای که 
گودال »خشت مال ها« و داستان ساخت سیتی سنتر در مرکز شهرش شهره عام و خاص شد و از 
مخدوش کردن حریم »قلعه دختر« و »قلعه اردشیر«، تکیه های قاجاری قرارگرفته در »محله 
قلعه« تا همین »شیَوشگان« یا»بام کرمان« امروز هر کدام به یک سند از تخریب آثار تاریخی 

تبدیل شده اند.
»شیَوشگان«ی که کابوس ساخت تله کابین و هتل بر باِم آن از بین رفتن همه محوطه  تاریخی اش 
بود و حاال همه آن محوطه که از شمال به دامنه کوه های سیدحسین و اراضی سعیدی )سیدی(، 
از شرق و شمال شرقی به کوه های آهکی شیَوشگان )صاحب الزمان(، از جنوب به باغ بیرم آباد و 
تخت درگاه قلی بیگ، از غرب به کوه های »تندرستان« و اراضی و باغ های »زریسف« و از جنوب 
غربی به قلعه های قدیمی )اردشیر و دختر( می رسد، ترس از فروریختن دارند، از بس که تاسیساِت 

گردشگری یک هتل برای شان کابوس همیشگی شده است!
هر چند امروز بخش هایی از این محوطه تاریخی را در فهرست آثار ملی به ثبت رسانده اند، اما 
ساخت تله کابین و هتل روی عرصه و محوطه  »شیَوشگان« از اولویت هایی است که گویا مسئوالن 
شهری نسبت به آن توجه ویژه تری دارند تا حفاظت از این محوطه  تاریخی!از یک سو محمدحسن 
طالبیان – معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - مرداد 
سال گذشته در نامه ای به فعالی – رییس سازمان میراث فرهنگی استان کرمان – نسبت به 
ضرورت حفاظت از کوه صاحب الزمان کرمان به مثابه یک اثر فرهنگی و طبیعی تاکید کرده و 
خواسته تا »طرح های گردشگری در پهنه فرهنگی و طبیعی این کوه با درنظر گرفتن اولویت های 

حفاظتی تهیه شود و به مرحله اجرا درآید«.
اما از سوی دیگر سیدمهران عالم زاده - شهردار کرمان - دوم تیر ماه در نشست خبری با رسانه های 
استانی کرمان درباره  آخرین وضعیت پروژه ی بام کرمان اعالم می کند که »هتل بام کرمان در 
مرحله  تایید نقشه ها از سوی میراث فرهنگی کشور است اما عملیات محوطه سازی و کاشت 

درخت در باالی کوه در حال انجام است.«
داستاِن شیوشگان را این بار قوی تر از قبل بسته اند، به حدی که همین یکی دو روز قبل نیز 
"میرحسینی" رییس کمیسیون گردشگری شورای شهر کرمان در نشست عمومی شورای شهر 
کرمان با اشاره به حضور مسئوالن موسسه ملل و بازدید از پروژه های این موسسه در کرمان اظهار 
کرد؛ »در نشستی که با حضور استاندار برگزار شد، رییس موسسه ملل اعالم کرد همه تجهیزات 
پروژه تله کابین در کرمان تخلیه شده و منتظر برقراری پروازهای خارجی برای حضور مشاور 
طرح و نظارت بر نصب دستگاه ها هستند و صورتجلسه شد که حداکثر در پاییز امسال پروژه تله 
کابین بهره برداری شود. اعالم شد 1۳۰۰ متر فضای رستوران، کافی شاپ و فضای خدماتی در 
باالی کوه ساخته و همزمان با بهره برداری از تله کابین بهره برداری می شود. همچنین گزارش 
شد پروژه بام کرمان شامل ساختمان هتل، دریاچه و پنج هکتار فضای سبز است که بخشی از 

فضای سبز و دیواره حفاظتی اطراف پروژه نیز اجرا شده است.«
این اعالم ها یعنی هر چیزی که فعاالن میراثی برای حفاظت از شیوشگان و قلعه و تاریِخ کرماِن 

باستانی رشته بودند، پنبه شد.
کابوسی که همیشه از ایجاد یک تله کابین و به دنبال آن ادامه دار بودن نصِب تاسیساِت 
گردشگری و قلع و قمِع تاریِخ چندهزارساله در شیوشگان وجود داشت، در حال تبدیل به 

واقعیت است.
امید ابراهیمی - فعال میراث فرهنگی کرمان - بعد از بررسی وضعیت ساخت و سازها روی 
کوه های شیوشگان، در گفت وگو با ایسنا می گوید: در حالی که هنوز میراث فرهنگی هیچ مجوزی 
صادر نکرده، معاون میراث فرهنگی وزارتخانه مخالف طرح است، متولیان ایجاد تله کابین در 
کرمان، همه برنامه ریزی های خود را برای اجرای کاملی طرح انجام داده و حتی به دنبال ادامه 
دار کردن آن هستند. او ادامه می دهد: بر اساس صحبت هایی که مطرح می شود، به نظر می رسد 
چند هزار هکتار بیشتر از طرح ها و قرارداد اولیه در این منطقه، قرار است تخریب شود، امیدواریم 
که مسئووالن قضایی کشور هر چه زودتر به این پرونده وارد شوند، چون به نظر می رسد از حدود 
یک سال گذشته مدیر میراث فرهنگی استان به طور دائم اعالم می کند تصمیم ها را به شورا و 
میراث کشور واگذار کرده است که در این شرایط نیز از سوی وزارتخانه نیز هنوز هیچ اعالمی 
در این زمینه نداشته اند. وی با بیان این که تا زمانی که میراث کشور هم بخواهد اظهار نظر کند، 
هتل بام کرمان هم تاریخی می شود، می افزاید: کوه تراشیده شده و قلعه شیَوشگان با وجود تالش 
فعاالن میراثی هنوز ثبت نشده است، معتقدم سکوت  میراث فرهنگی کشور در این شرایط معنادار 
است. حاال محوطه ای باز در شیوشگان را دیوارکشی کرده اند و با گودبرداری در دل سنگ های 
کوه، فندانسیون های بنای جدید در دست احداث را روی هم سوار می کنند تا باقی مانده های 

نخستین سکونتگاه انسان در کرمان را هم با تلی از خاک ویران کنند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

مجموعه باغ هرندی/ که در زمان 
احداث در خارج از حصار شهر کرمان قرار 
داشت، تمامی ویژگی های یک باغ عمارت 
ایرانی را دارا بوده است. اصول باغ سازی این مجموعه براساس طرح های 

هندسی مربع و مستطیل و به صورت نوارهای متصل شکل گرفته که 
معموالً در هنر باغ سازی ایرانی، این شیوه مرسوم بوده است.

میناکاری
میناگری یا میناسازی هنری است که سابقه ای 
در حدود پنج هزار سال دارد و از صنایع دستی 

محسوب می شود. امروزه این هنر بیشتر بر روی مس انجام می شود ولی 
می توان بر روی طال، نقره، سفال نیز آن را به عمل آورد.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 
از مشکالت کم آبی در جنوب 

استان نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

سومین چمن مصنوعی در بلوار آیت اهلل خامنه ای جیرفت نصب شد.
konarsandalاز صفحه
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آوای محلی           

اتی روشکه سردنیا بیا سی کن چه گرمایه

دوراگی تو دلُم اشکه همش ای بخت بدمایه

مگونَم سینه ُشن تل ِگ بسیکه گرد غمشون خو

و بخِت باگ برگشته پری خالیک خرمایه

پُرن تولک دلُم ای غم پرندآسایشم چیلی

بگو وی پیر آوادی مگه که باِد هوشایه

خمین  امسال نایامی شگونُشن دادهم خُوُشن

دل کنگن عزا دارن ربی سی کن چه تنهایه

دک دردی سر بشک مضافتی دولونه امسال

خشم گیرُشن نکو دونی بیا سی توچه غوغایه

کجک ور گرده ی خوشن هنو رند تپی منده

تُگن ای غم گریوادن که رنجی سهم باوایه

شاعر : جهان فیروزی)نوک عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

اتمام فرصــت 9 ماهه برای ذخیره ســهمیه بنزین در 
کارت سوخت

الــزام به ثبت نام در ســامانه ســمات بــرای دریافت 
تسهیالت بانکی

افزایش 1۰ برابری ابتال به کرونا در کودکان اوتیسم


