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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 مــرداد   5 شــنبه  یــک            787 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

کارفرمایان کرمانی یک هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکارندنظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در کرمان تشدید می شود

ز  مدیــرکل بازرســی اســتان کرمــان ا
تشــدید نظــارت بــر رعایــت پروتــکل 
ــر  ــان خب ــتان کرم ــتی در اس ــای بهداش ه
داد و گفــت: واحدهــای متخلــف پلمــب 
مــی شــوند.به گــزارش خبرنــگار مهــر، 
ــه  ــنبه در جلس ــر ش ــدی ظه ــا نوی غالمرض
ــا اشــاره  ــا ب ــا کرون ســتاد اســتانی مقابلــه ب
بــه اینکــه از امــروز همــه گروه هــای 
رنــد، بیــان  نظارتــی چــک لیســت دا
ر و  ا یــد ۵۹ هــز زرســان با شــت: با دا

۶۶۴ واحــد را در هفتــه مــورد بازرســی 
ــازرس  ــه ۸۵۰ ب ــن اینک ــد ضم ــرار دهن ق
انتخــاب شــدند و آموزش هــای الزم را فــرا 
ــه  ــار هفت ــی چه ــزود: ط ــد.وی اف گرفته ان
زرســی ها  با تشــدید  شــاهد  گذشــته 
ینکــه در  یــم ضمــن ا در اســتان بوده ا
ــی  ــزار بازرس ــاری ۲۸ ه ــال ج ــاه س تیرم
ــی داده  ــر کتب ــه ۲۳۸ تذک ــده ک ــام ش انج
شــده اســت.مدیرکل بازرســی اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه نظــارت دقیــق 

شــتی  یــت پروتکل هــای بهدا بــر رعا
گفــت: طــی چهــار هفتــه اخیــر ۴۸ واحــد 
متخلــف پلمــب و تعطیــل شــد ضمــن 
ــا در  ــی از واحده ــترین بازرس ــه بیش اینک
ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــوزه دانش ح
و ســازمان صمــت خواهــد بود.نویــدی 
ــا  ــژه کرون ــت های وی ــه گش ــان اینک ــا بی ب
بــه صــورت هدفمنــد و دقیــق انجــام 
ــاری  ــه ج ــرد: از هفت ــار ک ــود، اظه می ش
ــود؛  ــرا می ش ــژه اج ــت وی ــت گش دو حال
یکــی از آنهــا گشــت صنــوف محــور اســت 
لــی ۱۴  ز ســاعت هفــت ا و صبح هــا ا
گشــت دارنــد و گشــت دیگــر گشــت ویــژه 
تاالرهــا و رســتوران ها کــه از ســاعت 
شــش بعــد از ظهــر تــا دو نیمــه شــب 
ــر برخــورد  ــد ب ــا تاکی ــال هســتند.وی ب فع
ــه  ــان ب ــی اعتنای ــان و ب ــا متخلف ــی ب قانون
پروتکل هــای بهداشــتی تصریــح کــرد: 
از زمــان راه انــدازی گشــت های ویــژه 
ــه  ــده ک ــام ش ــت زنی انج ــا ۴۷۸ گش کرون
۹۹ مــورد اخطــار، ۵۲ مــورد تعطیلی و ۱۴ 
مــورد آنهــا خــاص بــوده و بــر اســاس نیــاز 
بــه فوریــت موضــوع پیگیــری شــده اســت.
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مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان 
با بیان اینکه کارفرمایان استان یکهزار 
تامین  سازمان  به  تومان  میلیارد 
رند ، گفت:  اجتماعی بدهی معوقه دا
تامین اجتماعی در راستای  سازمان 
و تحقق شعار سال  تولید  ز  ا حمایت 
)جهش تولید( آماده هر گونه تعامل 
یان در راستای  و همکاری با کارفرما
تقسیط بدهی خود به این سازمان است 
باد روز شنبه در  علی حسینی محمدآ .
یرنا ضمن اشاره  گفت  و گو با خبرنگار ا
به تحقق شعار سال در سازمان تامین 
اجتماعی افزود: سازمان تامین اجتماعی 
با ۵۲ هزار کارگاه فعال سرکار دارد و در 

حال حاضر حدود۳۴۰ هزار نفر به طور 
مستقیم در این کارگاه ها مشغول به کار 
هستند.وی ادامه داد: با توجه به شرایط 
اقتصادی که کشور دارد؛ سازمان تامین 
در  بسیار مطلوبی  تعامالت  اجتماعی 
با  بدهی  پرداخت  چگونگی  خصوص 
کارفرمایان برقرار کرده تا بتواند چرخ 
مدیرکل  بچرخد. کارگاه ها  ین  ا تولید 
تامین اجتماعی استان کرمان تصریح 
قتصادی  یط ا ین شرا کرد: با توجه به ا
معوق  بدهی های  تقسیط  کشور 
ز ۳۶ قسط به ۴۵ قسط  یان ا کارفرما
انجام می شود.مدیرکل تامین اجتماعی 
ینکه  استان کرمان گفت: با توجه به ا

شیوع ویروس کرونا درآمد کارگاه ها را 
تحت تاثیر قرار داده به کارفرمایان ۱۴ 
صنف ابالغ شده که از اول اسفندماه سال 
ردیبهشت ماه سالجاری  یان ا ۹۸ تا پا
۲۰درصد حق بیمه سهم کارفرمایی را 
نپردازند و از اول تیرماه از طریق سازمان 
تامین اجتماعی آن را تقسیط کنند.

یان  وی با اشاره به کمک به کارفرما
گفت: براساس ۱۶ آیین نامه هییت ها 
چنانچه کارفرمایان به بدهی های قبلی 
نند  عتراض داشته باشند می توا خود ا
مطرح کنند که در هیات های تشخیص 
مطالبات مطرح شوند تا رأی آن صادر 
بادی با اشاره به  شود.حسینی محمدآ
مشاغل و سخت و زیان آور تصریح کرد: 
دبیرخانه کمیته مشاغل سخت و زیان آور 
در اداره کار تشکیل می شود و بعد از آن 
مشاغل در کمیته های بدوی و هیات های 
و  می شود  بررسی  زیان آور  و  سخت 
کسانی که مدعی هستند مشاغل آن ها 
جزو مشاغل سخت وزیان آور هستند 
مطرح  کمیته ها  ین  ا در  نند  می توا
یید به شعب تامین  ز تا ا کنند و پس 
نونی در  مات قا قدا اجتماعی ارسال و ا

نجام می شود.وی با اشاره  ین راستا ا ا
ره کل تامین اجتماعی  دا مات ا قدا به ا
مید  استان کرمان در دولت تدبیر و ا
ز جمعیت  ز نیمی ا گفت: حدود بیش ا
تامین  سازمان  پوشش   تحت  کشور 
مات  قدا اجتماعی هستند و مهم ترین ا
تامین  غیرحضوری  خدمات  بحث 
اجتماعی به بیمه شدگان و کارفرمایان 
مدیرکل تامین اجتماعی استان  است.
ینکه در این استان  کرمان با اشاره به ا
رد که  ر کارگاه وجود دا ۵۲هزا لغ بر با
سالیانه یک میلیون و هزار عملیات  ۲۰۰ 
نجام  بیمه ای به صورت غیرحضوری ا
ر سفر  ز ۵۲هزا ه ا می دهند و در هر ما
درون شهری غیرحضوری جلوگیری 
تامین  بادی  محمدآ می شود.حسینی 
اعتبار دفاتر درمانی تامین اجتماعی را 
به صورت غیرحضوری را از دیگر خدمات 
این سازمان در دولت تدبیر و امید عنوان 
کرد و گفت: بیمه شدگان برای تمدید 
تر درمانی خود نیازی به مراجعه  دفا
یی  حضوری به شعب و واحدهای اجرا
ندارند و با استفاده از ۶ روش الکترونیکی 
اقدامات الزم را در این راستا انجام دهند.

استاندار:

مراسم عرفه با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در استان برگزار می شود
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زنان سرپرست خانوار جنوبی توانمند می شوند

علوم پزشکی کرمان خواستار تعطیلی دوباره اصناف پرخطر شد

*بیش از ۳۳ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی استان هستند
* به گفته رضانژاد رییس بهزیستی جیرفت، ۶۶۷ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی جیرفت هستند که در مسیر توانمند سازی  قرار گرفته اند

بیکاری در استان کرمان بیشتر 
از میانگین کشوری است

شهباز حســن پور رییس مجمع نمایندگان استان 
کرمان با اشاره به اینکه نیاز به پنج سال کار جهادی 

و شبانه روزی داریم تا فاکتورهای اســتان را به متوسط کشور برسانیم، گفت: 
نرخ بیکاری کشور ۱۰.۷ درصد و در اســتان ۱۱.۳ درصد، میزان گازرسانی در 
روستاهای کشور ۷۰ درصد و در استان ۳۹ درصد و گازرسانی شهری متوسط 

کشور ۹۷ درصد و استان کرمان ۸۹ درصد است.

ــر اســاس اعــالم دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان  ب
در ۲۴ ســاعت گذشــته از میــان بیمــاران شناســایی 

ــتان در  ــطح اس ــر در س ــد، ۵۹ نف ــده ان ــال ش ــا مبت ــه کرون ــه ب ــده ک ش
بیمارســتان بســتری شــدند.و همچنیــن تعــداد فوتــی هــای قطعــی ابتــال 
ــه  ــوط ب ــورد مرب ــورد )۶ م ــته،۱۰ م ــاعت گذش ــد ۱۹ در ۲۴ س ــه کووی ب
دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان- ۲ مــورد دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت 
ــوم پزشــکی رفســنجان_ یــک مــورد دانشــگاه  – یــک مــورد دانشــگاه عل
ــالی  ــگان ابت ــوع جانباخت ــت و مجم ــوده اس ــیرجان( ب ــکی س ــوم پزش عل

ــه  ۳۷۹ نفــر رســید. ــا کنــون ب ــد ۱۹ از ابتــدا ت ــه کووی قطعــی ب

مدیــر کل آمــوزش وپــرورش اســتان کرمــان گفــت: 
ــا افتتــاح طــرح آشــتی بــا آمــوزش )آبــا(، ۲ هــزار  ب

ــز  ــش مراک ــت پوش ــان تح ــوب کرم ــق جن ــوز از مناط ــش آم و ۸۹۱ دان
ــر کل  ــب مدی ــکندری نس ــد اس ــد. احم ــرار می گیرن ــی از راه دور ق آموزش
آمــوزش وپــرورش اســتان کرمــان، گفــت: در اســتان کرمــان ۳۲ منطقــه 
ــم کــه ۱۶ منطقــه کمتــر توســعه یافتــه درجنــوب وشــرق  آموزشــی داری

ــع شــده اســت. ــان واق کرم

دانش آموزان جنوبی تحت 
پوشش طرح »آبا«  قرار گرفتند

کرونا          همچنان در سراسر استان 
قربانی                 می گیرد/         ماسک بزنید
صفحه3را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید

ادامه مطلب رادر 
صفحه 3  بخوانید
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زیبایی و زشتی چیست؟

علی رضا دوراندیش
یادداشت مهمان

زیبایی چیسـت؟ زشـتی چیست؟ آیا 
ایـن دو در برابـر هم قـرار مـی گیرند 
و بـه قـول ژاک دریـدا دوگانـه هـای 
متضـاد مـی سـازند؟ آیـا یکـی بدون 
دیگری می تواند وجود داشـته باشد؟ 
زیبایـی را در کجـا بایـد ُجسـت؟ آیـا 
احساسـات و ذهـن انسـان در تعریف 
زیبایـی نقـش دارنـد؟ ذهـن بـرای 
تعریـف زیبایی تابـع چه مولفـه هایی 
اسـت؟ ایـن مولفـه هـا آموختنـی و 
اکتسـابی اند یا فطـری و ذاتی؟ نقش 
باورهای اجتماعی-فرهنگی-مذهبی 
در تعریف زیبایی چیسـت؟ بسـیاری 
از اندیشـمندان معاصر، با بهره گیری 
از دیـدگاه هـای چنـد هـزار سـاله ی 
متفکـران پیشـین، عمومـاً زیبایـی 
را امـری حسـی، ذهنـی و شـهودی 
تلقـی مـی کننـد و برآنند کـه زیبایی 
از هـر "تعریـف" و "تعّینـی" گریزان 
اسـت! از میـان تعریـف هـای فـراوان 
و متنـوع، تعریـف کانـت قابـل تامـل 
اسـت:"زیبایی آن اسـت کـه لذتـی 
بیافرینـد، رهـا از بهـره و سـود، بـی 
مفهـوم و همگانی که چـون غایتی بی 
هـدف باشـد." پایـه ی داوری در زیبا 
و زشـت دیـدن یـک چیـز یـا موجود 
چیسـت و منشـاء آن کجاسـت و آیـا 
مطلق اسـت یا نسـبی؟ امانوئل کانت 
چهـار تعریـف جزئـی از زیبایـی بـه 
دسـت می دهد کـه در کنـار هم یک 
تعریف کلـی از آن ارائه مـی کنند. این 
چهـار بیان از مفهـوم زیبایی از شـکل 
های منطقی کیفیت، کمیت، نسـبت 
و جهـت به دسـت آمـده انـد. در وهله 
ی نخسـت، کانت داوری "ذوقی"را از 
نظـر "کیفیـت" بررسـی کـرد؛ از این 
دیدگاه نیروی ارائـه ی "حکم"درباره 
ی زیبایی"ذوق" اسـت، یعنی شـیوه 
ی نـگاه کردن بـه "آبـژه" فـارغ از هر 
ــ لذت ناشـی از درک زیبایی  غرضـ 
رهاسـت از بهره و سـود. مانند زیبایِی 
"چشـم انـداز یـک جنـگل". در ایـن 

حالـت "آبـژه" مطـرح می شـود...

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان گفـت: میـزان 
سـرایت پذیری کرونا در خردادماه در اسـتان کرمان بـه حدود یک 
نفر رسـیده بود اما متاسـفانه هم اکنـون میزان سـرایت پذیری این 

ویـروس از سـه نفـر باالتر رفتـه و هـر یک نفـر بیمـار، بیش از سـه 
نفر را بـه ایـن ویـروس مبتال مـی کنـد. طباطبایـی اظهار کـرد: ما 
معتقدیم که تاالرها باید بسـته شـوند و پیشـنهاد داریم که مشاغل 

پرخطـر مانند تاالرها، باشـگاه های ورزشـی، نمایشـگاه هـا، جمعه 
بازارها دوباره بسـته شـوند و نامـه این پیشـنهاد را آماده کـرده و به 

سـتاد کرونا اعـالم خواهیـم کرد.

 مهندسـین و متخصصان شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهـر بـا مطالعـات متعـددی کـه بـه منظـور 
دسـتیابی بـه سیسـتمی جهـت پایـش راننـدگان 
انجـام دادنـد، موفق به نصـب و بکارگیری بروزترین 
سیسـتم پایش رانندگان تحت عنـوان MDVR بر 
روی ماشـین آالت معدنـی منطقـه گل گهر شـدند.  
به گـزارش روابط عمومـی و امور بین الملل شـرکت 
معدنـی و صنعتی گل گهـر، آنالیز حـوادث رخ داده 
در منطقـه گل گهـر بـر روی رانندگان تراک نشـان 
داد، علـت چهـل درصـد حـوادث راننـدگان تـراک 
بـه دلیـل خواب آلودگـی و حواس پرتـی می باشـد. 
همچنیـن مجمـوع مطالعات نشـان داده اسـت که 
خطـای انسـانی علـت ۸۵ درصد حـوادث در بخش 
معـدن می باشـد. در این راسـتا مطالعـات متعددی 
از سـوی مهندسـین و متخصصان شـرکت گل گهر 
بـه منظـور دسـتیابی بـه سیسـتمی جهـت پایش 
راننـدگان صـورت پذیرفـت و در نهایـت بروزتریـن 

 MDVR سیسـتم پایـش راننـدگان تحت عنـوان
کـه دارای مزایایـی همچـون؛ ایجاد هشـدار صوتی، 
ارتعـاش صندلـی و روشـن شـدن چـراغ گـردان 
بیـرون کابین در صـورت خواب آلودگی فـرد، ایجاد 

هشـدار صوتـی افزایـش سـرعت، ایجـاد هشـدار 
صوتـی عـدم توجه بـه جلو حین رانندگـی به دلیل 
حواس پرتـی، قابلیـت ضبـط فیلـم و تصاویر جهت 
آنالیـز حـوادث، قابلیت مشـاهده موقعیـت مکانی و 
سـرعت لحظه ای کل نـاوگان بر روی نقشـه هوایی 
گـوگل و مجهـز بـه دوربیـن مـادون قرمـز )بـا نور 
اپراتـور در شـب  نامرئـی( جهـت راحتـی چشـم 
می باشـد، بـر روی ماشـین آالت معدنـی نصـب و 

بکارگیری شده است. 

نصب بروزترین سیستم پایش رانندگان بر روی 
ماشین آالت معدنی منطقه گل گهر  

»آگهی فراخوان ثبت نام در 
سامانه جامع معامالت گل گهر«

از کلیه اشخاص حقیقی/حقوقی و اصناف که در زمینه تامین و یا تولید کاال مورد نیاز معادن 
و صنایع حوزه فلزات و فرآورده های آن فعالیت دارند دعوت به عمل می آید به سامانه 
اطالع رسانی جامع معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(  به آدرس
 http://setag.geg.ir مراجعه و پس از مطالعه دستورالعمل ارائه شده ، نسبت به ثبت 

نام در بخش تامین کنندگان این مجموعه اقدام نمایند.
معاونت بازرگانی
مدیریت تامین و تدارکات
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کاغذ استان

برگزاری دوره های 
آموزشی به صورت غیر 
حضوری در شرکت گاز 

استان کرمان 
یط ویژه شیوع ویروس  بتدای سال  ۹۹ باتوجه به شرا ز ا ا
م پروتکل های بهداشتی دوره های  نا با رعایت تما کرو
آموزشی متعددی  بصورت غیر حضوری )خودخوان( و بر 
خط )آنالین( درراستای ارتقای دانش و توسعه توانایی های 
فردی وسازمانی کارکنان شرکت گاز استان کرمان برگزار 

شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان ، مهندس 
فالح با اعالم این خبر گفت  : امر آموزش و توجه  به سرمایه 
های انسانی نباید مورد تعلل و غفلت واقع شود، از ابتدای سال 
جاری  چندین دوره از جمله دوره های دیابت و تغذیه ، اصول 
تغذیه سالم ، فشار خون و دوره های مدیریتی مانند:مدیریت 
بحران و شخصیت شناسی برای مدیران و مهارت های ارتباطی  
به صورت غیر حضوری و آنالین  برای ۹۸۶ نفر از همکاران و 
معادل ۹۷۹۶ نفر ساعت برگزار گردیده است و همچنین دوره 
آموزشی مدیریت برنامه ریزی تعمیرات اساسی برای اعضای 
 ICDL رایی هایی فیزیکی ، آموزش هفت مهارت کمیته دا
برای کارکنان قرارداد مستقیم و  آموزش سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی  و 
اصل فاصله گذاری اجتماعی جهت تعداد ۱۵۳ نفر از همکاران  

و معادل ۷۸۷۲ نفر ساعت  برگزار شده است .
تمه بیان کرد  ستان کرمان در خا ز ا مدیر عامل شرکت گا
ز مولفه های  نسانی یکی ا ینکه آموزش نیروی ا باتوجه به ا
الزم برای موفقیت هرسازمانی است، واحد آموزش شرکت 
گاز استان کرمان در سال ۹۹ برنامه ریزی نموده دوره های 
آموزشی با کیفیت تر و با اثر بخشی باال برای کارکنان شرکت 

در جهت رشد و توسعه سازمان اجرا نماید.

ابــر پــروژه انتقــال آب خلیج فــارس بــه نواحی 
مرکــزی ایــران، آرزویــی چنــد ســاله بــود کــه 
در دولــت تدبیــر و امیــد بــه همــت مســئوالن 
ــد  ــی ش ــی اجرای ــش خصوص ــی بخ و همراه
ــی  ــرح مل ــن ط ــاح ای ــاهد افتت ــزودی ش و ب
عظیــم بــرای تامیــن آب بخش هــای مختلــف 
ــم بود.اســتان کرمان  در اســتان کرمان خواهی
ــی  ــا موانع ــت ه ــا و قابلی ــت ه ــه ظرفی ــا هم ب
ــی  ــود م ــکوفایی خ ــعه و ش ــر راه توس ــر س ب
ــی و کاهــش  ــم آب ــن آن ک ــه مهمتری ــد ک بین
ــش  ــاالنه بی ــی آب است.س ــر زمین ــر زی ذخای
ــای  ــر مکعــب آب از ســفره ه ــارد مت از ۶ میلی
زیرزمینــی اســتان کرمــان برداشــت مــی 
شــود کــه ۶۰ درصــد بیــش از اســتانداردهای 
ــن مســاله ســفره هــای  ــی اســت و همی جهان
زیرزمینــی را در ایــن منطقه خشــک و کویری 
بــا خطــر روبــرو کــرده اســت. نزدیــک بــه ۹۵ 
ــرف  ــان ص ــود در کرم ــن آب موج ــد ای درص
کشــاورزی، ۱.۵ تــا ۲ درصــد آن صــرف بخش 
ــود و  ــی ش ــی صــرف شــرب م ــت و مابق صنع
ســاالنه هزینــه بســیار ســنگینی بــرای تامین 
آب بخــش هــای مختلــف اســتان کرمــان می 
شــود کــه هزینــه زیــادی بــه دولــت و بخــش 
ــان  ــار کریم ــی کند.دی ــل م ــی تحمی خصوص
بهشــت معــدن ایــران لقــب گرفتــه و صنایــع 
زیــادی همچــون فــوالد، ذغــال ســنگ، مس، 
ــت  ــتان فعالی ــن اس ــره در ای ــت و غی کرومی
ــر ســر  ــد کــه تامیــن آب آنهــا چالشــی ب دارن
راه توســعه صنایــع ایــن اســتان محســوب می 
شــود و حــل آن زمینــه جهــش و رونــق تولید 
ــی  ــم م ــی فراه ــی و معدن ــوزه صنعت را در ح
ــن  ــوری در چهاردهمی ــس جمه ــازد. ریی س
ــی در  ــم مل ــای مه ــروژه ه ــاح پ ــه از افتت هفت
ــرورت  ــر ض ــد ب ــا تاکی ــف ب ــای مختل حوزه ه
بهــره گیــری بهینــه از همــه منابــع آبــی 
ــروز  ــت: ام ــا گف ــه آب دریاه ــور از جمل کش
ــا  ــب آب دریاه ــر مکع ــارد مت حــدود ۲۶ میلی
ــتانهای  ــار اس ــی در اختی ــک زدای ــدون نم ب
ســاحلی قــرار می گیــرد و همزمــان بــرای 
اســتانهای ســاحلی بیــش از ۴.۴ میلیــارد 
ــازی  ــیرین س ــت ش ــز جه ــب آب نی مترمکع
در نظــر گرفتــه شــده کــه بــا فراینــد شــیرین 
ســازی ایــن رقــم بــه ۱.۴ میلیــارد متــر 

ــد. ــی رس ــب م مکع
ــه  ــاه ب ــر م ــارس مه ــج ف آب خلی

ســیرجان مــی رســد
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم  اس
ــروژه  ــه پ ــوط ب نشســت بررســی مســائل مرب
نتقــال آب خلیــج فــارس بــه صنایــع  ا
ــران  ــو در ته ــنجان و چادرمل ــیرجان، رفس س
و گــزارش مدیرعامــل شــرکت انتقــال آب 
ــن شــرکت آمادگــی  ــارس گفــت: ای ــج ف خلی
خــود را بــرای افتتــاح پــروژه انتقــال تــا 
ــال  ــاه امس ــر در روز ۱۲ مهرم ــه گل گه منطق
ــه  ــا اشــاره ب ــی ب اعــالم کرد.محمدجــواد فدائ
افتتــاح طــرح انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه 
ــزود:  ــوری اف ــس جمه ــط ریی ــر توس گل گه
ــمه  ــه سرچش ــانی ب ــه آبرس ــوط ب ــش مرب بخ
ــاری  ــال ج ــن س ــرای ۲۲ بهم ــو ب و چادرمل
آماده افتتاح اســت.وی اظهار داشــت: شــرکت 
انتقــال آب خلیج فــارس بــه نمایندگــی از گل 
گهــر، مــس و چادرملــو بــه میــزان زیرســاخت 
هــا بــه عنــوان آورده خــود بــرای اجــرای خط 
دوم انتقــال آب بــه قیمــت کارشناســی 
ســهامدار شــرکت جدیــد خــط دوم)آبراهــان 
ــر( خواهنــد بود.اســتاندار کرمــان گفــت:  کوی
مقــرر شــده نماینــده مــردم ســیرجان 
و بردســیر در مجلــس شــورای اســالمی از 
شــرکت هــای شــاخص میدکــو، جهــان 
فــوالد، توســعه آهــن فــوالد، گهرزمیــن، 
ــزد،  ــاژی ی ــوالد آلی ــع ف ــان، ارف ــر ایرانی غدی
ــر و  ســنگ آهــن مرکــزی، مــس شــهید باهن

ــزان  ــه می ــه ب ــد ک ــوت کن ــارز دع الســتیک ب
ــان  ــوند.وی بی ــرکت ش ــهامدار ش ــه س عالق
ــتحصالی از  ــادی آب اس ــرف اقتص ــرد: مص ک
خــط دوم در نشســتی بــا حضــور وزرای نیــرو، 
صنعــت و معــدن، کشــاورزی و اقتصــاد و 
دارایی بــرای بخــش هــای صنعت، کشــاورزی 
و شــرب مشــخص خواهــد شــد که مســئوالن 

ــات الزم  ــا جمــع آوری اطالع ــد ب مربوطــه بای
ــرای جلســه  گزارشــی کارشناســی و فنــی را ب
ــا وزرا تهیــه کننــد کــه مقــرر شــد تشــکیل  ب
این نشســت توســط نماینــده ســیرجان و راور 
در مجلــس شــورای اســالمی پیگیــری شــود.
عــزم مســئوالن بــر حــل مشــکل آب 

مــردم اســت
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
ــرفت  ــه پیش ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ش
طــرح انتقــال آب خلیــج فــارس گفــت: 
ــروژه ۱۸۰  ــن پ ــرداری از ای ــره ب ــاز به ــا آغ ب

ــا ای  میلیــون متــر مکعب آب شــیرین شــده ب
ســی پاییــن وارد اســتان کرمــان مــی شــود و 
بعــد از تخصیــص آب صنعــت بــه مجموعه گل 
گهــر و شــرکت ملــی مــس، میــزان تخصیــص 
آب در نظــر گرفتــه شــده بــرای شــرب 
ــزان  ــه می ــرو ب ــر نی ــا وزی ــق ب ــاس تواف براس
۳۰ میلیــون متــر مکعــب در ســال برای شــهر 

کرمــان در آینــده عملیاتــی مــی شــود.محمد 
رضــا پــور ابراهیمــی افــزود: براســاس ظرفیت 
ــا  ــن ه ــیرین ک ــد آب ش ــی همانن ــای مهم ه
ــه  ــده ب ــایی ش ــیر بازگش ــط مس ــا، خ در دری
ــر و طــول حــدود ۹۰۰  ــرض حــدود ۳۰ مت ع
ــرای  ــرای اج ــاده ای ب ــت آم ــر ظرفی کیلومت
ــت:  ــار داش ــت.وی اظه ــوم اس ــط دوم و س خ
ــا ۲۰۰  ــارس ب ــج ف ــال آب خلی ــط دوم انتق خ
میلیــون مترمکعــب بــا هماهنگــی انجــام 
ــاز اول  ــرداری ف ــره ب ــا به ــان ب ــده همزم ش
انجــام مــی شــود.مدیر مالی طــرح انتقــال آب 
ــال آب  ــروژه انتق ــز گفــت: پ ــارس نی ــج ف خلی
خلیــح فــارس بــه ســیرجان، مس سرچشــمه 
رفســنجان وچادرملــوی یــزد از ۲ ســال قبــل 
در حــال اجــرا اســت کــه اجــرای لوله گــذاری 
ــیرجان  ــرای س ــروژه ب ــد پ ــا ۸۶ درص ــا ت ه
ــا ۹۱  ــه گــذاری ت انجــام شــده و اگــر ایــن لول
درصــد انجــام شــود آب بــه ســیرجان انتقــال 
میابد.احمــد انارکــی محمــدی افــزود: در 
ــی  ــا نزدیک ــه ت ــط لول ــن خ ــر ای ــال حاض ح
شهرســتان انــار هــم رســیده و بــه زودی قــرار 
اســت ایــن خــط ۳۱۰ کیلومتــر از سرچشــمه 
ــن  ــود ضم ــرا ش ــو اج ــا چاردمل ــنجان ت رفس
ــا ۳۰ متــر  ــه در ایــن مســیر ب اینکــه خــط لول
عــرض از بندرعبــاس تــا چادرملــوی یــزد 

ــت. ــده اس ــک ش تمل

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
کرمــان گفــت: یــک هــزار و ۱۴۰ میلیــارد 
ــهم  ــا س ــه کرون ــوط ب ــهیالت مرب ــان تس توم
ــوده کــه تاکنــون ۱۴۰ میلیــارد  ایــن اســتان ب
ــه از  ــته ایم ک ــک داش ــه بان ــی ب ــان معرف توم
ــت  ــان پرداخ ــارد توم ــار میلی ــغ چه ــن مبل ای
شــده اســت.رضا اســماعیلی روز شــنبه در 
ــا مجمــع نماینــدگان اســتان کرمان  نشســت ب
افــزود: فراینــد تســهیالت مربــوط بــه کرونــا به 
صــورت سیســتمی و متمرکــز انجــام می شــود 
ــج  ــان در رده پن ــت و کرم ــد اس ــی کن ــه کم ک
پرداخــت قــرار دارد.وی با بیــان اینکــه ۴۲ هزار 
ــال  ــان در س ــتان کرم ــتغال اس ــد اش ــر تعه نف
جــاری اســت تصریــح کــرد: تاکنون حــدود ۱۰ 
ــان انجــام  درصــد تعهــد اشــتغال اســتان کرم
ــد  ــد تعه ــرداد ۲۰ درص ــان م ــا پای ــده و ت ش
ــی شــود.مدیرکل تعــاون،  ــد اجرای اشــتغال بای
ــار  ــان اظه ــتان کرم ــی اس ــاه اجتماع کار و رف

ــش از ۴۸۰  ــته بی ــال گذش ــی ۲ س ــت: ط داش
ــن  ــان تســهیالت روســتایی در ای ــارد توم میلی
اســتان پرداخــت شــده و از بانک هــای اســتان 
ــری  ــکاری ویژه ت ــه هم ــم ک ــت داری درخواس
ــا بیــان اینکــه ۳۴ درصــد  داشــته باشــند.وی ب
اشــتغال اســتان کرمــان در بخــش کشــاورزی 
اســت تاکید کــرد: ســهم تســهیالت روســتایی 
ــد  ــزان اشــتغال بای ــن می ــا ای ــد متناســب ب بای
ــم  ــهیالت ک ــر تس ــال حاض ــه در ح ــد ک باش
ــرح  ــث ط ــرد: در بح ــان ک ــماعیلی بی است.اس
کارورز اســتقبال چندانــی از ایــن طــرح در 
ــردم  ــدگان م ــده و از نماین ــان نش ــتان کرم اس
در مجلــس مــی خواهیــم تــا مراجعان اشــتعال 
ــد.وی  ــت کنن ــرح هدای ــن ط ــمت ای ــه س را ب
گفــت: ۵۲ هــزار واحــد کارگــری و ۳۴۰ هــزار 
بیمــه شــده اجبــاری در اســتان کرمــان داریــم 
ضعیــف تریــن بخــش، قشــر کارگــری اســت و 
درخواســت داریــم ســبد کاالی حمایتــی ویــژه 

کارگــران تصویــب شــود.مدیرکل تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکه 
ــرای بیمــه بیــکاری  ۲۲ هــزار نفــر در اســتان ب
ــدود  ــاالنه ح ــزود: س ــد اف ــرده ان ــام ک ــت ن ثب
چهــار هــزار و ۵۰۰ پرونــده اختالفــات کارگری 
و کارفرمائــی در شــوراهای حــل اختــالف 

ــود. ــی ش ــتان رســیدگی م اس
ــد  ــار درص ــان چه ــدگان کرم ــه ش بیم

ــت ــش یاف افزای
ــان  ــتان کرم ــی اس ــن اجتماع ــرکل تامی مدی
گفــت: در ســال گذشــته چهــار درصــد افزایش 
تعــداد بیمــه شــدگان در اســتان را داشــته ایــم 
ــزان متوســط کشــور بیشــتر اســت. ــه از می ک

علی حســینی افزود: پوشــش بیمــه ای کل این 
ــوری  ــر از کش ــن ت ــد پایی ــار درص ــتان چه اس
ــش  ــزان پوش ــل می ــه دلی ــن ب ــه ای ــت ک اس
پاییــن در جنــوب کرمــان اســت، در حــال کــه 
میــزان پوشــش در شهرســتان هــای کرمــان و 

ــت. ــر اس ــوری باالت ــط کش ــیرجان از متوس س
ــوار  ــح کــرد: بیــش از ۱۲۰ هــزار خان وی تصری
ــی  ــن اجتماع ــر تامی ــتمری بگی ــی مس کرمان
ــان  ــارد توم ــش از ۳۰۰ میلی ــه بی ــتند ک هس
ماهیانــه بــه ایــن خانوارهــا مســتمری پرداخت 
ــی اســتان  ــن اجتماع ــی شــود.مدیرکل تامی م
ــان ۵۲  ــان اظهــار داشــت: در اســتان کرم کرم
هــزار کارفرمــا داریــم کــه بیــش از ۳۴۰ هــزار 
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــا ب ــن کارگاه ه ــر در ای نف
مشــغول بــه کار هســتند و کارفرمایــان 
اســتان یــک هــزار میلیــارد تومــان بــه تامیــن 
ــه  ــا اشــاره ب ــد.وی ب اجتماعــی بدهــکاری دارن
اینکــه نــگاه تامیــن اجتماعــی بایــد نــگاه بیمه 
ــون  ــال در قان ــوان مث ــه عن ــزود: ب ــد اف ای باش
ــال  ــرد ۱۰ س ــان آور، ف ــخت و زی ــاغل س مش
زودتــر بازنشســته شــده و از مســتمری تامیــن 
ــال  ــا ۱۰ س ــد ام ــی کن ــتفاده م ــی اس اجتماع
حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی پرداخــت نمــی 
ــون،  ــاس قان ــر اس ــه داد: ب ــینی ادام کند.حس
ــه شــرط نداشــتن همســر،  ــر ب ــدان دخت فرزن
ــتفاده  ــان اس ــتمری پدرش ــد از مس ــی توانن م
ــه  ــا طــالق هــای صــوری ب کننــد کــه بعضــا ب
ــدگان  ــه از نماین ــد ک ــی آورن ــن کار روی م ای
محتــرم درخواســت کمــک کننــد کــه تامیــن 

ــتد. ــود بایس ــای خ ــد روی پ ــی بتوان اجتماع

به زودی آب خلیج فارس به کرمان می رسد

۴۰ میلیارد  ریال تسهیالت کرونا 
در کرمان پرداخت شد

گزارش
ایرنا

تالش تیم امدادهوایی این جمعیت 
برای نجات جان مصدوم ۲۶ ساله 

در ارتفاعات استان هرمزگان
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان کرمــان از تالش ۳ 
ســاعته تیم کوهســتان این جمعیت در قالــب امدادهوایی 
برای نجات جان مصدوم ۲۶ ساله در ارتفاعات کوه های لهرو 

بندرعباس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان کرمان؛ 
رضا فالح گفت: ظهر امروز جمعه ســوم مردادماه سال جاری 
در پی اعالم سازمان امدادونجات مبنی بر سقوط و مصدومیت 
جــوان ۲۶ ســاله در ارتفاعات کوه هــای لهرو شهرســتان 
بندرعباس؛ بالفاصله تیم کوهستان شهرستان کرمان توسط 

بالگرد جمعیت هالل احمر استان به محل حادثه اعزام شد
وی با اشاره به مدت زمان این عملیات به مدت ۳ ساعت افزود: 
نجاتگران هالل احمر کرمان این جــوان را که دچار تروما در 
نواحی دست، پا و کمر شده بود به بیمارستان شهید محمدی 

بندرعباس به کادر درمانی تحویل دادند
الزم به ذکر است این جوان ۲۶ ساله برای جمع آوری گیاهان 
دارویــی به ارتفاعــات کوه های رهــرو واقع در شهرســتان 
بندرعباس صعود کرده که در اثر سقوط از این ارتفاعات دچار 

مصدومیت شد

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان از برپایی 
ارکستر ملی خواجوی کرمانی شهرداری به 
پاس جان فشانی های کادر بهداشت و درمان در کاروان سرای 
گنجعلی خان خبر داد.محمد جهانشاهی روز جمعه در نشستی 
با حضور رهبر و خواننده ارکستر ملی خواجوی کرمانی و چندتن 
از هنرمندان گروه، افزود: پیش از شیوع کرونا، برنامه های متعدد 
فرهنگی برای سال جدید طراحی کرده بودیم و تالش داشتیم 
با توجه به اینکه در آستانه ۱۰۰ سالگی شهرداری کرمان 
هستیم، رویدادهای فرهنگی فاخری را تقدیم شهروندان کنیم 
که با شیوع این ویروس بسیاری از برنامه ها تا زمان نامعلومی 
به تعویق افتاد.وی اظهار داشت: در طراحی این رویدادها 
سعی کردیم از ایده های هنرمندان در حوزه های مختلف 
استفاده کرده و آن ها را حمایت کنیم که برگزاری ارکستر 
ملی خواجوی کرمانی هم از نتایج آن است.وی گفت: نزدیک 
به سه دهه از آخرین رویدادی که با نام خواجو در کرمان برگزار 
شده بود، می گذشت و ما درصدد بودیم از ظرفیت فرهنگی و 
هویتی خواجو به نام کرمان بهره ببریم.معاون شهردار و رییس 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان ادامه 
داد: گره خوردن موسیقی کرمان با نام خواجوی کرمانی که از 
قله های بلند غزل کشور است، اتفاق خوشایندی است که در 
ارکستر خواجو رقم خورده است.جهانشاهی خاطرنشان کرد: 
سال گذشته برای برگزاری کنگره ملی خواجو برنامه ریزی 
کرده بودیم که با شهادت سردار سلیمانی برنامه ها به تعویق 
افتاد و در ادامه نیز شیوع کرونا موجب متوقف شدن بسیاری 
از برنامه ها شد.وی افزود: قرار است بیستم مردادماه جاری 
ارکستر خواجوی کرمانی در محل کاروان سرای گنجعلیخان 
برگزار شود و تمام عالقه مندان می توانند این رویداد ارزشمند را 
ازطریق فضای مجازی و به صورت برخط ببینند.معاون شهردار 
و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان 
تصریح کرد: نخستین اجرای ارکستر خواجو به پاس قدردانی و 
جان فشانی کادر درمان در مبارزه با کرونا، با حضور تعدادی از 
کادر درمانی بیمارستان های کرمان، به این قشر متعهد و دلسوز 

تقدیم می شود.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اعالم آمادگی 
کامل مجموعه انتظامی سراسر استان برای اجرای 
طرح های ضربتی و هدفمند جمع آوری معتادان 
متجاهر گفت: انجام موثر این طرح ها قبل از هر چیز نیازمند 
ایجاد بستر و زیرساختهای الزم توسط سازمان های امدادی و 
خدماتی است.سردار"عبدالرضا ناظری"در حاشیه در حاشیه 
اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر در مرکز استان کرمان 
در جمع خبرنگاران گفت: حضور این قشر آسیب دیده در جامعه 
بر امنیت و سالمت سایر افراد تاثیر منفی دارد و قطعا به سبب عدم 
رعایت اصول بهداشتی از سوی این قشر مشکالتی برای مردم 
بدلیل انتشار ویروس کرونا هم خواهند داشت.وی افزود: عالوه بر 
این حضور این قشر در معابر و اماکن مختلف سطح شهر سرمایه 
اجتماعی اهالی فهیم و نجیب استان کرمان را نیز خدشه دار می 
کند که در همین رابطه مسئوالن در صدد جمع آوری، نگهداری 
و درمان این قشر بودند و یک تعداد از این افراد طی اجرای طرحی 
با دستور مقامات قضایی و همکاری برخی نهادها، جمع آوری و 
تحویل سازمان های متولی شدند.ناظری با اشاره به عدم امکان 
اجرای این طرح به سبب محدودیت های ناشی از انتشار ویروس 
کرونا گفت: این طرح پس از ابالغ با توان رده های انتظامی مرکز 
استان به نحو مطلوبی انجام و مقرر شد سازمان های متولی، تستها 
و غربالگری الزم را انجام دهند و این تست ها استمرار یابند.فرمانده 
انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در این میان باید گفت پلیس 
توانمندی الزم را برای اجرای اینگونه طرح ها و موارد دیگر دارد اما 
الزم است سایر مسئوالن و نهادها هم ظرفیت نگه داری و درمان 
این قشر را باال ببرند و عالوه بر این پس از دوره های نگهداری و 
ترک به زمینه های کار و اشتغال این قشر هم توجه ویژه ای داشته 
باشند تا مجددا به چرخه مصرف و جرائم بعدی روی نیاورند.

ناظری ادامه داد: اجرای این طرح مطالبه مردم بود و بحمداهلل 
در این رابطه یک کار گروه خوب تشکیل شده اما از آنجا که با این 
مشکل در برخی از شهرستانها هم روبرو هستیم و سالمت این قشر 
و سایر افراد جامعه برای ما مهم است، در کنار آمادگی کامل پلیس 
چه بهتر که خیرین حوزه سالمت و امنیت هم وارد عمل شوند و 
در تامین برخی اعتبارات که برای نگهداری و درمان این قشر نیاز 

است مشارکت کنند.

کاروان سرای گنجعلی خان 
میزبان ارکستر ملی خواجوی 

کرمانی شد

طرح  جمع آوری معتادان 
متجاهر در کرمان اجرا می شود

شهرداری

انتظامی

خبر

ابر پروژه انتقال آب خلیج فارس به نواحی مرکزی ایران، آرزویی چند ساله بود که در دولت تدبیر و امید 
به همت مسئوالن و همراهی بخش خصوصی اجرایی شد و بزودی شاهد افتتاح این طرح ملی عظیم برای 
تامین آب بخش های مختلف در استان کرمان خواهیم بود.اســتان کرمان با همه ظرفیت ها و قابلیت ها 
موانعی بر سر راه توسعه و شکوفایی خود می بیند که مهمترین آن کم آبی و کاهش ذخایر زیر زمینی آب 
است.ساالنه بیش از ۶ میلیارد متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی استان کرمان برداشت می شود که 
۶۰ درصد بیش از استانداردهای جهانی است و همین مساله سفره های زیرزمینی را در این منطقه خشک 

و کویری با خطر روبرو کرده است.

رنا
 ای

س:
عک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

برابـر رای شـماره 139960319062000199 هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک گلباف تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم نرگس حسـنی سـعدی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 1245 
صـادره از کرمـان در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 960/50 مترمربـع پـالک یـک فرعـی از 410-
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 410- اصلـی بخـش 27 کرمـان واقـع در گلبـاف خیابان 
ولیعصـر کوچـه شـهید ایـازی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای هاشـم افتخـاری محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 473
محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

تاریخ انتشار نوبت اول:99/04/21                 تاریخ انتشار نوبت اول:99/05/05

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت سیرجان

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

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

برابـر رای شـماره 139860319012001170هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت سـیرجان تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم طاهـره اسـمعیلی نـژاد فرزنـد ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 
28صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه خانـه باغچـه بـه مسـاحت 5646/46 مترمربـع 
پـالک 1 و 2 فرعـی از 113 و 99 اصلـی واقـع در بخـش 39 کرمـان بـه آدرس سـیرجان بلورد اراضی 
زیـن آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی خانـم زهـرا بلـوردی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

. م الـف 752
محمد آرامانپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

تاریخ انتشار نوبت اول:99/04/21             تاریخ انتشار نوبت اول:99/05/05

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139960319008000449 هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سـید حسـن پور 
حسـینی حتکنـی فرزنـد سـیدمحمد بـه شـماره شناسـنامه 38 در یـک بـاب خانه به مسـاحت 
256/90مترمربـع از پـالک 7561 اصلـی واقـع در زرنـد بلوار فـردوس 20 متری محـرم خریداری 
از مالـک رسـمی خانـم مهنـاز مهرابـی زاده هنرمنـد محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت 

صـادر خواهـد شـد. م/الف 91
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/5

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/5/19
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139960319008000308 هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای وحید اسـالمی 
علـی آبـادی فرزنـد یدالـه بـه شـماره شناسـنامه 3080016904 در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
154/70 مترمربـع از پـالک 5246 اصلـی واقـع در زرند خیابان 17 شـهریور کوچـه 15 خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای ماشـاهللا چراغـی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/الف 93
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/5

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/5/19
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهـی موضـوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت.لذا 
مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیر بـه منظور اطـالع عموم در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضایـی تقدیـم نمایند.

امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرسـتان زرند
آقـای حمیـد منصوری ده شـعیبی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 2813 در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 208 مترمربـع از پـالک 7606 اصلی واقـع در زرند خیابان شـهید 

صدوقـی کوچـه 5 خریـداری از مالک رسـمی خانم بی بی هاشـمیه اسـترآبادی.
آقـای غالمرضـا نورالدینـی شـاه آبـادی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 18 در یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 179/70 مترمربـع از پـالک 7606 اصلـی واقـع در زرنـد 
خیابـان شـهید صدوقـی کوچـه 5 خریـداری از مالـک رسـمی خانم بی بی هاشـمیه 

اسـترآبادی 
م الف 77

تاریخ انتشـار نوبت اول: 1399/4/22     تاریخ انتشـار نوبت دوم: 1399/5/5
حسـین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسـناد و امالک شهرستان زرند

حصر وراثت
بـه  احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان جمیـل خاورفرزنـد حسـین 
شـماره ملـی 3020367778بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان حسـین 
خاورفرزندسـهراب به شـماره شناسـنامه6069404947دراثر حوادث ترافیکی فـوت نموده ووارث حین 

فـوق عبارتنـد از :
1- کلثـوم خـاور فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 5369656967متولـد 1349/12/06)همسـر 

متوفـی ( 
2- جمیـل خـاور فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 3020367778متولـد 1373/12/27)پسـر 

فی( متو
3- آرش خاور فرزند حسین به شماره شناسنامه 5360370122متولد 1382/8/19)پسر متوفی(  

4- جمشـید خـاور فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 5360271221متولـد 1379/6/30)پسـر 
متوفـی(

5- حمیدرضـا خـاور فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 5360575034متولد 1389/7/24)پسـر 
متوفی(

6-  مسـعود خـاور فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 5360237989متولـد 1377/12/12)پسـر 
متوفی(

7- داریـوش خـاور فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 5360224312متولـد 1375/9/20)پسـر 
متوفـی ( لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیم 
دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد – رئیـس شـوراحل اختـالف –حسـین کوهسـتانی –م الـف :939

آگهی ابالغ اجرائیه
میـالد  آقـای   9900294 کالسـه:  اجرائیـه  ابـالغ  آگهـی 
شـماره   ، یـار  پـدر: کـوه  نـام   ، کیسـکانی  پـور  عیسـی 
متولـد   ،  3060306028: ملـی  شـماره   ،3060306028 شناسـنامه 
شـهید  خیابـان  آبـاد  مکـی  سـیرجان   : نشـانی  بـه   ،1372/1/7  :
دهیـادگاری پـالک 10 بدهـکار پرونـده کالسـه فـوق کـه برابـر گزارش 
99002488 مـورخ 1399/4/25 شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی 
گـردد کـه برابـر سـند ازدواج شـماره 4551 مورخـه 1398/2/17بیـن 
شـما و خانـم سـعیده قاسـمی نژادرائینـی مبلـغ 11308800000ریـال 
بسـتانکار  وجـه  پرداخـت  عـدم  اثـر  بـر  باشـید کـه  مـی  بدهـکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس ازتشـریفات قانونـی اجرائیه 
صـادر و بـه کالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق 
مـاده18/19  آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می 
گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی که تاریخ ابـالغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه درج ومنتشـر مـی گـردد ظـرف 
مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر این 
صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات 

علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد. 
مسـئول واحـد اجـرای اسـناد رسـمی سـیرجان - صالـح آزادی- م 

الـف 631

آگهی فقدان سند مالکیت
 18_26728 وکالتنامـه  برابـر  اسـماعیلیان  علیجـان  آقـای 
اردیبهشـت 1399 دفترخانـه 140 شـهر زرنـد وکالتـا از طـرف 
حمیـد مظهـری  مالـک ششـدانگ پـالک 274 فرعـی  از 459 اصلـی 
واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمـان کـه سـند مالکیـت کاداسـتری با شـماره 
 099348 چاپـی  شـماره  و   139720319008001959 الکترونیکـی  دفتـر 
سـری الـف 94 صـادر و تسـلیم گردیده، ضمـن ارائه دو برگ استشـهادیه 
تصدیـق شـده مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت فوق بعلت اسـباب کشـی 
مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد 
تبصـره یـک مـاده 120 اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر می باشـد کـه در ایـن اگهی 
ذکـر نگردیـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد 
ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبت اسـناد و امالک 
ارائـه اصـل سـند  شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن 
مالکیـت و یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد در غیـر ایـن صـورت پـس از 
اتمـام مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد 

شـد. م الـف 95
 تاریخ انتشـار یکشنبه 1399/5/5

حسـین توحیدی نیا   رییس اداره ثبت اسـناد وامالک شهرستان زرند

ابالغیه
مشـخصات ابـالغ شـونده حقیقی: 
امیرحسـین زارعـی فرزنـد مرحـوم 
حسـین بـه کدملـی 1741833590 بـه نشـانی 

المکان مجهـول 
شاکی: آقای حسین یزدانی فرزند قدرت هللا

فرزنـد  زارعـی  امیرحسـین  عنـه:  مشـتکی 
حسـین

اتهام: کالهبرداری اینترنتی
هـای  دادگاه  ق.آ.د.   115 مـاده  تجویـز  طبـق 
عمومـی و انقـالب در امـور کیفـری بـه موجـب 
ایـن آگهـی بـه متهـم مذکـور ابـالغ مـی گـردد 
حداکثـر ظـرف یـک مـاه پـس از انتشـار آگهی 
ششـم  شـعبه  دفتـر  بـه  اداری  سـاعات  در 
جهـت  زرنـد  انقـالب  و  عمومـی  دادسـرای 
رسـیدگی و دفـاع از اتهـام خود مراجعـه نماید، 
نتیجـه عـدم حضـور رسـیدگی غیابـی و اتخـاذ 

تصمیـم شایسـته خواهـد بـود.م الـف 2
شـعبه ششـم دادیـاری دادسـرای عمومـی و 

زرنـد انقـالب شهرسـتان 

حصر وراثت منوجان
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت محمـد مـزروی فرزنـد 
حسـن بـه شـرح دادخواسـت تقدیمـی ثبـت شـده بـه 
کالسـه 9909983891100116از ایـن دادگاه  درخواسـت گواهـی حصـر 
وراثـت نمـوده وچنیـن توضیـح داده کـه شـادروان کلثـوم مـزروی  
فرزنـد غالمرضـا در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیـات گفتـه وورثه 

حیـن الفـوت ان منحصـر اسـت ه بـه :
1- مسـلم مـزروی فرزنـد حسـن بـه ش م 3160995690و ت ت 

1361/06/12
ت  6089625981و  م  ش  بـه  حسـن  فرزنـد  مـزروی  محمـد   -2

1357 /7 ت1/
6089625973و ت  م  بـه ش  حسـن  فرزنـد  مـزروی  پروانـه   -3
ت1356/4/1)فـرزدان متوفـی (متوفـی جـز ایـن وارث دیکـری نـدارد  
اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور یـک نوبـت 
اگهـی میگرددتـا چنانچـه شـخصی اعتراضی دارد ویا وصیـت نامه ای 
از متوفـی نـزداو مـی باشـد از تاریـخ نشـر اگهـی ظـرف مـدت یکماه 
بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد –دبیر خانه 
شـورا حـل اختالف مرکزی شـعبه اول منوجان -مسـئول دفتر شـعبه  
شـورا حـل اختالف شـعبه 1شـورای حـل اختـالف شهرسـتان منوجان 

–عاطفـه سـاالری.م الف 12 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  نامـه  قانـون و مـاده 13آئیـن  آگهـی موضـوع مـاده3 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139960319091000520-
99/04/16هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای امید علی پرنده کمرکان فرزند مرحوم عوض بشـماره شناسـنامه 
220صـادره ازدریـک بـاب خانـه مسـکونی به مسـاحت 700متر مربـع پالک - فرعـی از48- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 2فرعـی از48- اصلی بخـش 45کرمـان قطعه یک 
واقـع در اراضـی عبـاس ابـاد عنبرابـاد خریـداری از مالک رسـمی اقایـان فریبرز،فرامرز،فرزاد 
وخانـم فریـده همگـی امیـری )فرزندان عبـاس امیـری( محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .-  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسـناد امـالک - تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:99/5/5 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/5/20

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

برابـر رای شـماره 139960319062000203 هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک گلبـاف تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد وزیری فرزنـد عباس بشـماره شناسـنامه 404 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 349/22 مترمربـع پالک 7 فرعـی از 133- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 133- اصلـی بخـش 27 کرمان واقـع در گلباف محلـه رزنو جنب 
حمـام خریـداری از مالـک رسـمی مهین دخـت وزیری واقعی کرمانـی  محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . م الف 571
محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

تاریخ انتشار نوبت اول:99/05/5                 تاریخ انتشار نوبت اول:99/05/20
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یک شنبه  5 مرداد  1399
کاغذ جنوب

فرمانده ســپاه ناحیه کهنوج گفت: بســیج اصناف کهنوج ۷ 
ســری جهیزیه به ارزش دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال به 
زوج های جوان نیازمند اهدا کرد.به گــزارش خبرنگار گروه 
اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، سرهنگ 
نکونام ، فرمانده سپاه ناحیه کهنوج گفت: هفت سری جهیزیه 

به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با کمک خیرین، بازاریان و بســیج اصناف تهیه 
و جمع بندی شــد.او اظهار کرد: بدلیل شــرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، برآن هستیم 
تا جوانان نیازمند با خیال آسوده زندگی خود را شروع کنند.ســرهنگ نکونام همچنین 
اظهار داشــت: زوجین باید در اول زندگی مبنا خانواده را بر پاکدامنی و عفت بگذارند و 
الگوی خود را امام علی )ع( و حضرت زهرای اطهــر )س( بدانند، در این صورت مطمئنا 

هیچ مشکلی در زندگی آنان پیش نمی آید.

اهدا جهیزیه به زوج های کهنوجی

فرمانده انتظامي"کهنوج"از دســتگیري سارق اماکن دولتی و 
خصوصی با کشــف ۹ فقره ســرقت در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ"شــاهپور بهرامی"با اعــالم این خبر افــزود: در پی 
وقوع چندین فقره ســرقت از اماکن دولتی و خصوصی در این 
شهرســتان، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار پلیس این 

فرماندهی قرار گرفت.وي افزود:در این رابطه ماموران انتظامی کالنتری۱۱با انجام اقدامات 
اطالعاتي و پلیسی، یک متهم را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.فرمانده 
انتظامي کهنوج،تصریــح کرد:این متهم در بازجویی های به عمــل آمده تاکنون به ۹فقره 
سرقت در این شهرســتان اقرار کرده است.ســرهنگ بهرامی با بیان اینکه موفقیت پلیس 
در کشف جرم نتیجه تعامل شهروندان اســت، گفت : بدون مشارکت و همراهی شهروندان 
حصول امنیت کامل مقدور نیست لذا از شهروندان تقاضا می شود ضمن توجه به اقدامات 

پیشگیرانه موارد مشکوک را از طریق۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

دستگیری سارق اماکن دولتی درکهنوج

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، ۵۹ 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: ۴۵ نفر،حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان : ۴ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
بم: ۱۰ نفر.تعداد موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در بیمارستان های استان 
کرمان ۳۸۲نفر است و در نتیجه تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان 
کرمان از ابتدا تاکنون به ۳۶۴۶ رسید. همچنین تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید ۱۹ 
در ۲۴ ساعت گذشته،۱۰ مورد )۶ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان- ۲ مورد 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت – یک مورد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان_ یک مورد 
دانشگاه علوم پزشکی سیرجان( بوده است. و مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به کووید 

۱۹ از ابتدا تا کنون به  ۳۷۹ نفر رسید.

کرونا همچنان در سراسر استان قربانی می گیرد
ماسک بزنید

خبرخبر

اسـتان  نماینـدگان  مجمـع  رییـس 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه نیـاز بـه پنج 
سـال کار جهـادی و شـبانه روزی داریـم 
تـا فاکتورهـای اسـتان را بـه متوسـط 
کشـور برسـانیم، گفـت: نـرخ بیـکاری 
کشـور ۱۰.۷ درصـد و در اسـتان ۱۱.۳ 
درصد، میـزان گازرسـانی در روسـتاهای 
کشـور ۷۰ درصـد و در اسـتان ۳۹ درصد 
و گازرسـانی شـهری متوسـط کشـور 
۹۷ درصـد و اسـتان کرمـان ۸۹ درصـد 
است."شـهباز حسـن پـور" ظهـر چهارم 
مردادمـاه در نشسـت مجمـع نمایندگان 
اسـتان کرمان با اعضای شـورای نیروهای 
والئی اسـتان با تشـکر از شـورای نگهبان 
کـه بـا بـی طرفـی در برگـزاری انتخابات 
مجلـس در اسـتان کرمـان اقـدام کـرد، 
افزود: رابط مجمـع نمایندگان با شـورای 
نیروهـای والئی مشـخص شـده و از امروز 
ارتباطـات و فعالیـت هـا پیگیـری مـی 
شـود تا بـه مطالبـات و گالیه های شـورا 
و مـردم پاسـخگو باشیم.حسـن پـور بـا 
تاکیـد بـر اینکـه بایـد مـا نماینـدگان و 
نیروهای انقالبـی امروز حداکثر اسـتفاده 
را از فرصـت هـا در همـه بخش هـا ببریم 
تصریـح کـرد: در مجمـع نماینـدگان 
تصمیم گرفتیم نمایندگان کرمـان و راور 
بحـث هـای مربـوط به شـورای توسـعه و 
برنامـه ریـزی اسـتان را پیگیـری کننـد.

نماینـده سـیرجان و بردسـیر در مجلس 
شـورای اسـالمی بیان کرد: در کشور خط 
قرمز ما مقـام معظـم رهبری و در اسـتان 
نماینـده ولـی فقیـه محـور کار هسـتند 
و خدمـت نماینـده ولـی فقیه در اسـتان 
رسـیده و درخواست داشـتیم هر ماه یک 
جلسـه بگذاریم و در مسائل اسـتان شاید 
برخـی نماینـدگان در رای دادن و لوایـح 
اختالف داشـته باشـیم اما برسـر توسـعه 
و عمـران اسـتان کرمـان هیـچ اختالفـی 
نداریـم.وی بـا اشـاره به اینکـه مـا دنبال 

شـفاف سـازی هسـتیم.

فعالسازی معادن 
کوچک مقیاس 
در جنوب استان

ز  ا  مدیر کل صمت جنوب استان 
فعالسازی معادن کوچک مقیاس در 
این منطقه خبر داد.به گزارش خبرنگار 
مهر ، مسلم مروجی صبح شنبه در 
استان  نمایندگان  مجمع  نشست 
کرمان با مدیران کل صمت شمال و 
جنوب استان و محیط زیست بیان 
داشت: اکثر محصوالت کشاورزی در 
جنوب کرمان بر اساس آمار وزارت 
جهاد کشاورزی رتبه های یک تا ۱۰ 
کشوری را به خود اختصاص داده اند.

ینکه در جنوب استان  وی با بیان ا
کرمان ۴۲ ماده معدنی داریم، افزود: 
معادنی مثل کرومیت، تیتانیوم، مس 
و … در جنوب استان کرمان وجود 
دارد ضمن اینکه ۲۶۷ پروانه استخراج 
صمت  کل  است.مدیر  شده  صادر 
جنوب استان کرمان با اشاره به اینکه 
معادن جنوب استان کرمان کوچک 
منطقه  این  در  و  هستند  مقیاس 
معادن بزرگ نداریم، گفت: فعالسازی 
دستور  در  مقیاس  کوچک  معادن 
ر گرفته است همچنین ۵۱  کار قرا
جواز تأسیس معدن صادر شده است 
و تا پایان سال اشتغال در این بخش 
به ۱۰۰۰ نفر افزایش پیدا می کند.

مروجی از واگذاری معدن تیتانیوم به 
بخش خصوصی به عنوان یکی دیگر از 
اقدامات صمت جنوب نام برد و تصریح 
کرد: ۱۴ پهنه معدنی در جنوب استان 
تعریف کردیم که از این تعداد دو پهنه 
اقدامی انجام نداده اند و تا پایان ماه 
در اختیار شرکت های خصوصی قرار 
خواهند گرفت.مدیر کل صمت جنوب 
استان کرمان اظهار کرد: بحث حقوق 
دولتی و تأمین زیر ساخت در جنوب 
دغدغه اصلی است و مهمترین مشکل 
ما نبود زیر ساخت هایی همچون برق 
است.وی ابراز داشت: در بحث صنعت 
۴۳۹ جواز تأسیس صادر شده که با 
این مجوزها ۱۰ هزار و ۲۶۳ نفر شاغل 
شدند.خروجی یادآور شد: بزرگترین 
مشکل و چالش ما در اقالمی مثل 
سیمان، فوالد و میلگرد است که در 
مجموع در حال مرتفع کردن آن 
هستیم ضمن اینکه در بحث الستیک 

هم مشکل ما مرتفع شده است.

نگاهش را از صورت شـوهرش که ۱۰ سـال اسیر تخت 
شـده بـود، بـه سـفره صبحانـه ای که هنـوز پهـن بود، 
انداخـت سـفره ای کـه بچه هـا جمـع نکـرده، رهایش 
کـرده بودنـد، دیـرش شـده بـود، فرصت جمـع کردن 
سـفره را نداشـت، یادداشـت یادآوری هـای هـر روزه 
را کنـار بالش مـرد گذاشـت و به سـاعت نـگاه کـرد، تا 
آمـدن سـرویس کارخانه یـک دقیقـه مانده بـود و باید 
تا سـر کوچه را مـی دویـد، این روایـت چنـد دقیقه ای 
از داسـتان زنی اسـت که به او میگویند »زن سرپرست 
خانـوار«، زنـی کـه تنهایی بـار مشـکالت زندگـی را به 
دوش مـی کشـد و در شـرایطی کـه بـا  وجود همـراه، 
زندگی به سـختی می گـذرد، زنانی در جامعه هسـتند 
کـه مسـوولیت های بزرگـی را تنهایـی برعهـده دارنـد 
و اسـتان کرمـان رتبـه چهـارم را در آمـار  ایـن زنـان 

سرپرسـت خانـوار در کشـور دارد. 
کرمـان رتبه چهـارم در آمار زنان سرپرسـت 

ر نوا خا
 فاطمـه السـادات حسـینی، مدیـرکل امـور بانـوان و 
خانـواده اسـتانداری کرمـان در مـورد تعـداد زنـان در 
اسـتان گفته بود: حـدود ۹۰۰ هـزار زن شـهری و ۷۰۰ 
هزار زن روسـتایی در اسـتان  حضور دارند که در تعداد 
زنان جوان رتبه هفتم کشـور را به خـود اختصاص داده 
ایم  به گفتـه وی در آمار زنان سرپرسـت خانوار اسـتان 
کرمـان  رتبـه چهـارم کشـور را دارد و در نرخ اشـتغال 
زنان هم رتبـه چهاردهـم است.حسـینی گفته بـود: با 
توجه به باال بـودن آمـار زنان بدسرپرسـت کـه زیر ۴۰ 
سـال سـن دارند، خالء قانونی وجـود دارد و نمی توانند 
تحت پوشـش کمیته امداد و بهزیسـتی قـرار بگیرند و 
در شهرسـتان های جنوبـی اسـتان کرمـان محرومیت 
زیادی وجـود دارد و دختران، زنان و کودکان بیشـترین 
آسـیب را مـی بیننـد. صـادق زاده مدیر کل بهزیسـتی 
اسـتان در مـورد تعـداد زنـان سرپرسـت خانـواری که  
تحت پوشـش بهزیسـتی  اسـتان قرار دارند به تسـنیم 
گفـت:  بیـش از ۳۳ هـزار زن سرپرسـت خانـوار تحت 
پوشش سـازمان بهزیسـتی اسـتان کرمان هستند که 
تعدادی از آنها باالی ۶۰ سـال سـن دارند که مستمری 
دریافـت می کننـد و همچنیـن بـه گروهـی ایـن زنان 

سرپرست خانوار زیر پنجاه سـال آموزش های الزم داده 
می شود و تسـهیالتی هم در نظر گرفته شـده تا بتوانند 

با ایجاد شـغل خانگی مشـکالت خـود را حـل کنند.
 حمایت بهزیستی از زنان سرپرست خانوار 

 رضـا نـژاد رییـس بهزیسـتی جیرفـت در مـورد 
حمایت هـای بهزیسـتی از زنـان سرپرسـت خانـوار به 
کاغـذ وطـن گفـت: یکـی از وظایفـی  کـه بهزیسـتی 
دارد، حمایـت از زنـان سرپرسـت خانوار اسـت، که این 
حمایت هـا عالوه بـر کمـک هزینه های معمولی اسـت 
که از سـوی دولـت پرداخت می شـود. رضانـژاد  تاکید 
کـرد: سـازمان بهزیسـتی موظـف اسـت  بـرای زنـان 
سرپرسـت خانوار برنامه توانمند سـازی در نظر بگیرند 
به این شـکل که  وقتی زن سرپرسـت خانـواری جذب 
سیسـتم بهزیسـتی می شـود،  مـدد کار موظف اسـت 
که  بـرای  او برنامه توانمند سـازی تعریف کنـد تا زن به 
خودکفایی برسـد. رییس بهزیسـتی جیرفت ادامه داد: 
البته توانمندسـازی ابعاد مختلفی دارد که  تنها بخشی 
از آن اقتصـادی اسـت در کنـار توانمنـدی اقتصـادی، 
توانمنـدی آموزشـی و اجتماعی هم خیلی مهم اسـت.  
رضا نـژاد گفـت:  یکـی از مشـکالتی که ما در سیسـتم 
بـرای توانمند سـازی داریـم عـدم توجه بـه توانمندی 
اجتماعی و آموزشـی اسـت  به طور مثال بعضـی اوقات 
تسـهیالتی به افرادی داده می شـود  اما چـون به خوبی 
در بخش هـای دیگـر توانمنـد نشـدند و مهـارت های 
کسـب و کار و کارآفرینی و زندگـی را یاد نگرفتند، نمی 
تواند این پـول را خوب مدیریـت کند با چالـش مواجه 
می شـوند، تعداد زیـادی از افـراد ، هیچ مهارت شـغلی  
و تجربـه ای نـدارد و اگر حتی سـرمایه داشـته باشـند، 
احتمـال شکستشـان خیلـی باال اسـت چـون آموزش 
ندیـده اند و طـرف نمی دانـد چه طـور از پول اسـتفاده 
کنـد و حتـی احتمـال ورشکسـتگی وجـود دارد. وی 
گفـت:  بـه همیـن خاطـر مـا  در سـازمان بـر آمـوزش 
مهارت های زندگی و خانواده تاکیـد داریم  و این مهارت 
ها ،در کنار مهـارت هـای  کسـب و کار و کارآفرینی در 
اسـتقالل اقتصادی فـرد موثر اسـت، اکنون  فـردی که 
بخواهد تحت پوشـش قـرار بگیرد چندین جلسـه باید 
توجیه شـود و در بخـش ها دیگـر مهارت آموزی شـود 
تا بعد بـه مرحله کمـک اقتصـادی و یـا دریافـت وام ۴ 

درصدی برسـد.

  

توانمندی 1۰ درصد از مددجویانی به صورت 
هر ساله

رضانـژاد ادامـه داد: البتـه  پرداخت تسـهیالت یکی از 
وظایف بهزیسـتی  اسـت  کـه برخـی از مددجویان با 
همـکاری بانـک هـا تسـهیالت ۴ درصـدی تعلق می 
گیـرد و به برخـی، سـرمایه ای  به نـام سـرمایه کارکه  
بـه صـورت کمـک  بالعـوض  پرداخت مـی شـود و یا  
انـواع حمایـت  بـرای افـرادی کـه ضامـن ندارنـد  تـا 
بتواننـد بـرای دریافـت تسـهیالت اقـدام کننـد.  بـه 
گفتـه رضانـژاد،  بهزیسـتی موظـف اسـت هـر سـال 
۱۰ درصـد از مددجویـان  تحـت پوشـش  خـود را به  
توانمندی نسبی برسـاند.رضانژاد یادآور شـد: البته به 
دلیـل وضعیت اقتصـادی جامعـه ، این توانمنـدی  در 
بحث اقتصادی بـا چالش روبرو اسـت، اما سـازمان در 
حـوزه اجتماعی  بسـیار خوب عمـل کرده اسـت.  وی 
تاکید کـرد: از همان ابتـدا افراد تحت پوشـش توجیه 
می شـوند که باید با سـازمان همکاری کنـد و در انتها 
هدف این اسـت کـه روی پـای خودشـان بایسـتند  و 
وقتـی  توانمندسـازی واقعـی  اتفـاق افتـاد، از چرخه 
حمایت خـارج می شـود البته مـددکار هم کنارشـان 

اسـت و از آنهـا حمایت مـی کند.  

  زنـان سرپرسـت خانـوار توانمنـد شـده از 
سیسـتم خـارج می شـوند

رضا نژاد اعـالم کرد: اکنـون تقریبا ۶۶۷ زن سرپرسـت 
خانـوار در جیرفـت تحت پوشـش بهزیسـتی هسـتند 
که باید توانمند شـده و  به طـور مرتـب از چرخه خارج  
شـوند و افرادی که پشـت نوبت هسـتند وارد سیسـتم 
شـوند. خـروج افراد هـم از سیسـتم با تایید بهزیسـتی 
شهرسـتان و اسـتان صورت مـی گیـرد و معمـوال فرد  
اگـر بـه درسـتی توانمند شـده باشـد بـه ایـن موضوع 
اعتراضـی نمـی کنـد چـون درآمـدش از کمک هـای 
بهزیسـتی بیشـتر اسـت، هم اکنـون ۶  زن سرپرسـت 
خانـوار در جیرفـت، پشـت نوبـت پوشـش هسـتند. 
رضانـژاد در مورد تعریف زنان سرپرسـت خانـوار گفت:  
زن سرپرست خانوار  در بهزیسـتی به فردی اطالق می 
شـود که شـوهرش به هر دلیلی نتواند مایحتاج زندگی 
اش را تامین کند و آن زن مسـوولیت این موضـوع را بر 
عهده داشـته باشـد، حاال ممکن است همسـرش فوت 
شـده ، طالق گرفته یـا از کار افتـاده باشـد، فرقی نمی 
کند. البته زنان سرپرسـت خانوار کمک هزینه ماهیانه 
هـم دریافـت مـی کننـد کـه بـر اسـاس تعـداد تحت 

پوشـش، مبلغش متغیر اسـت.

زنان سرپرست خانوار جنوبی توانمند می شوند 
*بیش از ۳۳ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی استان هستند

* به گفته رضانژاد رییس بهزیستی جیرفت، ۶۶۷ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی جیرفت هستند که در مسیر توانمند سازی  
قرار گرفته اند

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

استاندار کرمان اعالم کرد: در استان کرمان 
از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۱.۵ نفر براثر بیماری 
کرونا فوت می کنند که متوسط کشوری 
تقریبا ۱۸.۵ نفر است و ما از این موضوع 
نگران هستیم بنابراین باید سعی بر اجرای 
پروتکل ها و جدیت در نظارت ها داشته 
باشیم."محمدجواد فدایی" عصر چهارم 
مردادماه در جلسه ستاد مقابله با کرونا 
استان کرمان با اشاره به برگزاری ستاد 
ملی مقابله با کرونا گفت: برخی از استان 
ها تازه وارد پیک این بیماری شده، برخی از 
استان ها پیک کرونا را پشت سر گذاشته و 
در برخی از استان ها وضعیت شیوع بیماری 
در حالت ثبات است که استان کرمان جزء 
این استان ها است.وی با بیان این مطلب که 
در استان کرمان منطقه سفید نداریم، اظهار 
کرد: در ۸ روز گذشته وضعیت مبتالیان 
به کووید ۱۹ در استان کرمان روند ثابتی 
داشته است و امیدواریم با اقداماتی که در 
استان کلید خورده شاهد کاهش تعداد 
مبتالیان و فوتی های ناشی از ابتال به کرونا 
باشیم. استاندار کرمان اعالم کرد: در استان 
کرمان از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۱.۵ نفر براثر 
بیماری کرونا فوت می کنند که متوسط 
کشوری تقریبا ۱۸.۵ نفر است و ما از این 
موضوع نگران هستیم بنابراین باید سعی 
بر اجرای پروتکل ها و جدیت در نظارت ها 
داشته باشیم.وی ادامه داد: برنامه ریزی ها 
برای این بیماری باید بلندمدت باشد و تا 
زمان واکسن در دسترس همگان قرار نگیرد 
همه باید دست در دست یکدیگر داده و با 

این بیماری مقابله کرد که در این راستا 
نیاز به روحیه باال و همکاری مردم داریم.

فدایی با تاکید برآنکه با تحلفات با قاطعیت 
برخورد خواهیم کرد، تصریح کرد: اگر به 
دنبال کاهش ابتال و فوتی های ناشی از کرونا 
هستیم باید نظارت ها به جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و صفر 
و آغاز عزاداری ها، عنوان کرد: در ماه های 
محرم و صفر اصل بر این است که هم 
عزاداری ها برگزار و هم مسائل سالمت مردم 
به دقت کنترل شود بنابراین عزاداری ها با 
رعایت ضوابط بهداشتی و با تراکم کمتر 
و زمان کمتر برگزار خواهد شد ضمن 
آنکه مردم نذورات خود را حتی المقدور 
به صورت نقدی و خشک داشته باشند و 
اگر نذوراتشان به صورت پخت و پز است 

باید کامال بهداشتی بسته بندی شوند.
استاندار کرمان از برگزاری دعای عرفه 
خبر داد عنوان کرد: برگزاری دعای عرفه 
اگر در فضای باز، با رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی، زدن ماسک و رعایت پروتکل های 
بهداشتی صورت گیرد هیچ مشکلی ندارد 
و می توان به خوبی این مراسم را در سطح 
استان برگزار کرد.وی در ادامه سخنان خود 
با بیان این مطلب که برگزاری کنکور با 
رعایت پروتکل ها در زمان تعیین شده در 
استان کرمان بالمانع است، تصریح کرد: 
احتماال تعداد روزهای برگزاری کنکور 
امسال افزایش پیدا خواهد کرد و در این 
راستا باید منتظر ابالغیه های صادره از 
سوی وزارت علوم و ستاد ملی مقابله با 

کرونا باشیم.

مدیر کل آموزش وپرورش استان کرمان گفت: 
با افتتاح طرح آشتی با آموزش )آبا(، ۲ هزار و 
۸۹۱ دانش آموز از مناطق جنوب کرمان تحت 
پوشش مراکز آموزشی از راه دور قرار می گیرند.

 ۳۰۰۰ ر گرفتن قریب به  تحت پوشش قرا
دانش آموز جنوبی کرمان در طرح آبابه گزارش 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، احمد اسکندری نسب مدیر کل 
آموزش وپرورش استان کرمان امروز در جلسه 
ویدئو کنفراس خیرین مدرسه ساز، گفت: 
در استان کرمان ۳۲ منطقه آموزشی داریم 
که ۱۶ منطقه کمتر توسعه یافته درجنوب 
وشرق کرمان واقع شده است. او با اشاره به 
، بیان داشت: به علت بعد مسافت  با طرح آ
ووسعت استان، همچنین فقر مالی وفرهنگی 
تعدادی دانش آموزان از تحصیل باز مانده اند 
که این طرح به عنوان افزایش ارتقا نرخ پوشش 
تحصیلی دانش آموزان بازمانده از تحصیل از 
طریق آموزش از راه دور انجام می شود.او بیان 
داشت: پوشش تحصیلی بازماندگان از تحصیل 
وجذب حداکثری دانش آموزان در مناطق 
روستایی وکمتر توسعه یافته با بکارگیری از 
فن آوری های نوین وبه روز، این دانش آموزان را 
تحت پوشش قرار خواهد داد.او با اشاره به اینکه 
این طرح در هفت منطقه از استان کرمان اجرا 
میشود، گفت: طرح آبا، در ۱۱ مدرسه مجری 
و۴۸ کالس ادواری بصورت مجازی اجرا خواهد 
شد.مجتبی زینی وند رییس سازمان مدارس 

ومراکز غیر دولتی وزارت آموزش وپرورش 
فتتاح  در جلسه ویدئو کنفرانسی امروز با ا
طرح آشتی با آموزش، بیان داشت: بنا داریم 
۵ هزار دانش آموز تحت پوشش این طرح قرار 
بگیرند که از این تعداد، ۲ هزارو ۸۹۱ دانش 
آموز در هفت شهر جنوبی استان کرمان تحت 
پوشش قرار گرفتند.او افزود: تعداد ۱۰۰ هزار 
دانش آموز، در کشور امسال به چرخه آموزش 
لهی معاون  بر خواهند گشت.موسوی آیت ا
هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان در 
این افتتاحیه، ضمن تقدیر از خیرین خیر ساز، 
گفت: از ابتدای دولت تدبیر ۲۷۰۰ کالس درس 
خیر ساز داشته ایم که ۸۰ درصد آن در جنوب 
استان بوده است.او بیان داشت: باتوجه به اینکه 
۸ هزارو ۳۶۳ دانش آموز باز مانده از تحصیل 

طی سال های ۹۹_۹۸ داشته ایم که ۳ هزارو 
۸۵۳ دانش آموز در مقطع تحصیلی متوسطه 
دوم، ۴ هزارو ۵۱۰ نفر هم در مقطع تحصیلی 
متوسطه اول در سراسر استان بوده است که 
بیشترین تعداد آن متعطق به دانش آموزان 
دختر است.موسوی آیت الهی با اشاره به اینکه 
۳۴ ونیم درصد از دانش آموزان بازمانده از 
تحصیل، مربوط به جنوب استان بوده، اظهار 
داشت: از این تعداد، هزارو ۵۹۰ دانش اموز 
بازمانده از تحصیل در هفت شهر جنوبی استان 
مانند، رودبارجنوب، جیرفت و... داریم که در 
مقطع تحصیلی متوسطه دوم هزارو ۳۰۱ نفر 
است.او با ابراز خرسندی گفت: امیدواریم این 
طرح بر سایر مناطق استان کرمان اعم از شرق 

استان هدف گزاری شود.

دانش آموزان جنوبی تحت پوشش طرح 
»آبا« قرار گرفتند

استاندار:
مراسم عرفه با رعایت پروتکل های بهداشتی

در استان برگزار می شود

شهردار رمشک گفت: بارش باران دیروز در رمشک، موجب طغیان 
رودخانه ها، خسارت به بخش کشاورزی و جاده ای شد.پردل رئیسی، 
شهردار رمشک در بخش چاه داد خدا شهرستان قلعه گنج در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
با بیان اینکه باران تابستانی در شهر رمشک از دیروز عصر آغاز شد 
و تا شب ادامه داشت، گفت: میزان این بارش، ۴۵ میلی متر گزارش 
شده است. او با اشاره به اینکه این منطقه مانند مناطقی از سیستان و 
بلوچستان، تحت تاثیر سامانه موسمی مونسون قرار دارد، بیان کرد: 
بارش شدید باران، موجب طغیان رودخانه های فصلی روستا های 
باالدست شد که خسارت زیادی در پی داشت .  رئیسی افزود: این 
بارندگی که با رعد و برق همراه بود، موجب خسارت به جاده، دکل 
تلویزیونی و بخش کشاورزی شهر رمشک شد.جابر چاهانی، دهیار 
روستای سورگاه رمشک شهرستان قلعه گنج نیز در گفت و گو با 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
عصر جمعه شاهد بارش شدید باران در این روستا بودیم که این باران 
تا شب ادامه داشت.او تصریح کرد: این باران یکی از بی سابقه ترین 
بازندگی های اخیر بوده که در فصل تابستان شاهد آن بودیم.چاهانی 
با بیان اینکه بارش شدید باران، طغیان رودخانه فصلی سورگاه را در 
پی داشت، تصریح کرد: خسارت به بخش کشاورزی تنباکو، شکستن 
درختان نخل، تخریب جاده های روستا، تخریب حصار کشی و 
دیوار های زمین های کشاورزی پتکان سورگاه از دیگر خسارت های 
وارد شده باران و طوفان دیروز به این روستا بوده است.  روستای 

سورگاه رمشک شهرستان قلعه گنج، ۵۰۰ نفر جمعیت دارد.

گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان

بیکاری در استان کرمان باران تابستانی در رمشک، خسارت زد
بیشتر از میانگین 

کشوری است

استان کرمان رتبه چهارم را در آمار زنان سرپرست خانوار دارد
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ایسنا/کرمان مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: ساالنه شاهد 
تولد ۳۵ تا ۴۰ هزار معلول مادرزادی در کشور هستیم که اگر ۱۰ 
درصد آن را در کرمان داشته باشیم، سالیانه شاهد تولد ۳۵۰۰ معلول 
مادرزادی هستیم در حالی که توان کنترل و پیشگیری از این امر 
را داریم."عباس صادق زاده" چهارم مردادماه در نشست با مجمع 
نمایندگان استان کرمان اظهار کرد: در استان کرمان این ظرفیت را 
داریم در مسائل اجتماعی استان و کشور طرح ارائه کنیم و حداقل 
در یک مورد این مسئله را عملیاتی کردیم و طرح ارائه شده از استان 
کرمان تبدیل به قانون پیشگیری از تولد معلوالن مادرزادی شد.وی 
افزود: ساالنه شاهد تولد ۳۵ تا ۴۰ هزار معلول مادرزادی در کشور 
هستیم که اگر ۱۰ درصد آن را در کرمان داشته باشیم، سالیانه شاهد 
تولد ۳۵۰۰ معلول مادرزادی هستیم در حالی که توان کنترل و 
پیشگیری از این امر را داریم.صادق زاده با تاکید بر لزوم پیشگیری از 
معلولیت نابینائی کودکان عنوان کرد: سالیانه می توانیم با توصیه های 
ساده به مادران، از نابینائی تعداد زیادی از کودکان جلوگیری کنیم. 
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه در استان کرمان 
سالیانه ۵۰ تا ۵۵ هزار تولد داریم، افزود: همچنین برای پیشگیری از 
ناشنوایی کودکان می توان کار کرد و در این زمینه آمادگی ارائه طرح 

ها را در زمینه های مختلف داریم.

سالیانه 35۰۰ معلول مادرزادی 
در استان متولد می شود
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کتاب آرزوهای بزرگ 
یکی از مشهورترین آثار چارلز دیکنز، داستان زندگی پسری ۷ 
ساله به نام پیپ را روایت می کند که با خواهر و شوهرخواهرش در 
کلبه ای روستایی زندگی ناچیز و فروتنانه ای دارد. پیپ در طول 
داستان با آدم های مختلفی مواجه می شود که روی تصمیمات 

و آینده او تأثیر به سزایی می گذارد تا اینکه...
خالصه ای از رمان آرزوهای بزرگ:

در روز کریسمس پیپ وقتی در قبرستان کنار مزار پدر و مادرش 
بود با مجرمی رو به رو می شود و از روی دلسوزی و مهربانی به 
او کمک می کند. مدتی می گذرد و زنی میانسال و پولدار به نام 
هاویشام از پیپ می خواهد در ازای پرداخت مبلغی با او هم 
صحبت شود. خانم هاویشام زنی بداخالق است و در کاخی 
متروکه و قدیمی زندگی می کند. معشوقه ی او در روز عروسی 
بسیار بی رحمانه او را ترک کرده بنابراین می خواهد از تمام 
مردها انتقامی سخت بگیرد.خانم هاویشام دختری زیبا، اما 
مغرور و لجباز به نام »اِسِتال« را به سرپرستی گرفته تا شخصیتی 
کینه جو و متنفر از مردان از او بسازد. در همین زمان پیپ با رفت و 
آمدهایی که در خانه خانم هاویشام می کند دل بسته ی دخترک 
می شود. استال دختری بسیار خودخواه و خودشیفته ای بود که 
دائما زندگی فقیرانه و محقر پیپ را مسخره می کرد. در همین 
زمان پیپ که با حرف های استال غرورش خدشه دار می شود به 
پروراندن آرزوهای بزرگ در ذهن خود می اندیشد مانند زندگی 
کردن همانند نجیب زادگان در عمارت های مجلل! از این لحظه 
به بعد پیپ به دنبال آرزوهای بزرگ خود می رود و اتفاقاتی 
عجیب برایش می افتد که به پایانی هیجان انگیز منجر می شود.

ویرانه می آیند
اخباِر الکردار

از دست دارد می رود باران
از پا در افتاده  ست گندم زار؛

آواز در آوار
دیدار با دیوار؛

دنیای ما: رگباری از تصویر
تصویر ما: دنیایی از رگبار

سیدعلی میرافضلی

عکس: سمانه غالم نژاد علوم پزشکی کرمان خواستار 
تعطیلی دوباره اصناف پرخطر شد

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان گفـت: میزان سـرایت پذیـری کرونا 
در خردادماه در اسـتان کرمـان به حـدود یک نفر رسـیده بود اما متاسـفانه هـم اکنون 
میزان سـرایت پذیـری این ویـروس از سـه نفر باالتـر رفتـه و هر یـک نفر بیمـار، بیش 
از سـه نفر را بـه این ویـروس مبتال مـی کند، بـه همین دلیل اسـت کـه تقریبـا در اکثر 
خانواده هـای کرمانـی مورد مبتـال به ایـن ویـروس داریم.دکتـر "سـیدوحید احمدی 
طباطبایـی" در گفت وگـوی تفصیلی با ایسـنا با اشـاره به مـوارد جدید بسـتری قطعی 
ناشـی از ابتال بـه کوویـد ۱۹ از هفتـه اول اردیبهشـت ماه تـا هفته سـوم تیرمـاه اظهار 
کرد: آمارها نشـان می دهد کـه از هفته سـوم خردادماه در اسـتان کرمـان مبتالیان به 
کووید ۱۹ خیز قابل توجه ای برداشـته شـد.وی در پاسـخ به این سـوال اصلـی که علت 
ایـن وضعیت چیسـت؟ افـزود: دالیل اصلـی روند افزایشـی مبتالیـان به کوویـد ۱۹ در 
سـطح اسـتان و کشـور را می توان به بازگشـائی های پیاپی، عادی انـگاری اوضاع، عدم 
رعایت فاصه گـذاری فیزیکـی و حتی اسـتفاده از اسـپیلت هـا و کوارهـای گازی بدون 
تهویه مناسـب اسـت که باعث شـده در کشـور، اسـتان هایی که ابتالی پایین داشـتند 

هم اکنـون در مرحله هشـدار یا قرمـز قـرار بگیرند.
احمدی طباطبایی بـا بیان این مطلـب، آنچه که در بیمـاری هایی که واکسـن و درمان 
قطعـی ندارند، نقش مهـم و تعیین کننده  می باشـد، رفتـار اجتماعی مردم و مسـئوالن 
اسـت اظهار کـرد: متوسـط تخت اشـغال شـده و مـوارد فـوت قطعـی مبتال بـه کووید 
۱۹ در ایـن بازه زمانـی رونـد افزایش داشـته و معمـوال چون مـوارد فوت ناشـی از ابتال 
به ایـن بیماری یـک هفته بعـد از بسـتری اتفاق مـی افتد، در هفتـه دوم تیرمـاه رکورد 
فـوت در اسـتان زده شـد.معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان با اشـاره به 
وضعیت بیمارسـتان های کرمـان گفت: دو بیمارسـتان افضلی پـور و پیامبر اعظم )س( 
در کرمـان بـه عنوان بیمارسـتان هـای اصلـی بیمـاران کرونایی در اسـتان نظـر گرفته 
شـده اند کـه در بیمارسـتان افضلی پـور در ابتدای شـیوع ایـن اپیدمـی قرار بـود، این 
بیمـاران در بخـش عفونی بسـتری شـوند کـه بـا ادامه رونـد بیمـاری این بخـش دیگر 
پاسـخگوی تعـداد بیمـاران نبـود و بخـش داخلـی نیـز بـه کمـک ایـن بخش آمـد اما 
همچنـان رونـد بیماران سـیر صعـودی داشـت و در نتیجـه قرار شـد بخش هـای دیگر 
افضلی پـور را بـرای بیمـاران کوویـدی اسـتفاده کـرده و فقط به ایـن بیمـاران خدمت 
بدهند و اکنـون بخـش جراحـی بیمارسـتان افضلی پـور نیز درگیـر این بیماران شـده 
اسـت.احمدی طباطبایـی با اشـاره بـه اینکـه در برخـی از بازه هـای زمانـی تخت های 
مراقبـت ویـژه بیمارسـتان افضلـی پـور )۳۰ تخـت( کامـال پـر و تعـدادی نیز خـارج از 
بخش مراقبت هـای ویژه زیـر دسـتگاه بودند افـزود: هم اکنـون در بیمارسـتان افضلی 
پـور بـه جـزء در بخـش ICU نـوزادان و بخـش زنـان، تمام بخـش ها ایـن بیمارسـتان 

بیمـار کوویدی بسـتری می شـود.
 باید تاالرها بسته شوند

وی دربـاره فعالیـت تاالرها نیـز گفـت: دربـاره فعالیـت تاالرها دیـدگاه هـای مختلفی 
وجـود دارد بـه طـوری کـه برخـی معتقدنـد اگـر تاالرهـا بسـته شـود، ممکـن اسـت 
برگزاری مراسـمات بـه مکان هـای زیرزمینی کشـیده شـود و برخـی نیـز معتقدند که 
می توانـد با بسـته شـدن تاالرهـا، کمی شـرایط بهتـر شـود.این مقام مسـئول بـا بیان 
اینکـه اگـر تاالرهـا را ببندیم حداقـل ۵۰ درصـد برگـزاری مراسـمات کم خواهد شـد 
افـزود: نبایـد ایـن گونه فکـر کنیـم که هـر اقدامـی که انجـام مـی دهیـم، ۱۰۰ درصد 
موثـر خواهـد بـود. کاهـش هـم گاهـی مـی توانـد خـوب باشـد.احمدی طباطبایـی با 
بیان اینکـه با بسـته شـدن تاالرهـا قطعـا برخـی مراسـم نخواهند گرفـت اظهـار کرد: 
ما معتقدیـم که تاالرهـا باید بسـته شـوند و پیشـنهاد داریم که مشـاغل پرخطـر مانند 
تاالرها، باشـگاه های ورزشـی، نمایشـگاه هـا، جمعـه بازارها دوباره بسـته شـوند و نامه 

ایـن پیشـنهاد را آماده کـرده و بـه سـتاد کرونا اعـالم خواهیـم کرد.
احتمال ابتالی مجدد افراد به کووید 1۹ وجود دارد

معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان افـزود: هنوز مـی گوییم تاالرهـا باید 
بسته شـوند و گشـت بهداشـتی برای همین اسـت که اجازه ندهد مراسـمات در منازل 
برگـزار شـود.وی در بخـش دیگـری از گفت و گـوی خود با ایسـنا بـه موضوع واکسـن 
تولید شـده توسـط دانشـگاه آکسـفورد اشـاره کرد و گفت: واکسـن کرونا هنـوز نیامده 
اسـت و این واکسـن هنوز بایـد روی حیوان و انسـان و طی چنـد مرحله آزمایش شـود.

این مقام مسـئول افـزود: آن چیزی که حسـاب و کتاب های دانشـگاه آکسـفورد را بهم 
زد، ابتالی مجدد افراد بـه این بیماری بـود. در ابتدا خوشـبین بودیم کـه ابتالی مجدد 
افراد به ایـن بیمـاری تقریبـا وجود نداشـته یـا خیلی نادر اسـت امـا نتایج اخیر نشـان 
می دهـد که احتمـال ابتالی مجـدد افراد بـه کووید ۱۹ وجـود دارد و همین امر سـبب 

خواهد شـد حسـاب و کتاب هـای تولید واکسـن را بهـم بزند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

سروهای روستای طرز
»طرز« نام روستایی است که در ۴۰ 

کیلومتری شمال غرب شهر »راور« قرار 
گرفته است. سروهای این دهکده که امروز 

شهرت جهانی دارند نماد اصلی روستا به شمار می آیند عمر این 
سروها به ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال پیش باز می گردد.

بلوچی دوزی کریشی جدید دوزی بلوچی 
یا بلوچی دوزی مجموعه انواع خاصی از سوزن 
دوزی است که توسط زنان بلوچ انجام می شود 

و اولین بار از ذهن و خالقیت زنان بلوچ 
ایجادشده است. سوزن دوزی بلوچی دارای مهر اصالت از سازمان یونسکو 

می باشد و در فهرست میراث معنوی کشور نیز ثبت شده است.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 
از چالش های کشاورزی در جنوب نوشت.

جاذبه

صنایع

سالگشت

رئیس جمهور:  همه جا باید عزاداری امام حسین)ع(برگزار شود.
isna.news از صفحه

پرسپولیس ، با ۶ قهرمانی پرافتخارترین تیم لیگ برتر ایران
khabaronline.sport از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

نَدیستوم مو مِث اَنُگشَتری ُت

و  بُنده مث ِچراغی روَسری ُت

اگه اِمشو تو ای حالم نپرسی

دلیکین ابهم ای دلبری ُت

شاعر: شهداد سالمی
محلی بخوان

مـرباریـک روبـاری  ُکـجایی ـَ ک

مونِْت که عاِشک و مست و َدرایی

بَه جون ِ چشموِن  َسوز و  ُخماِرت

اَنِندوم  تو  زیـارت تـا  بـیـایـی

شاعر: بوذر شریفی
ائ آ روزی که رفتی ائ ِکناُرم

ُمِله بوُدم ِدگه بی بَند  و باُرم

اگه بوُدم َسِر عشِق تو اِشرار

بِباِفن  موُدنِت  ائ بَنِد  داُرم

)شیروانی(

)جیرفت، علی آباد عمران(

         در توییتر چه می گویند؟

تعرض آمریکا به هواپیمای مسافری ایران در کمیسیون توزیع کیت کرونا در استان های قرمز
امنیت ملی بررسی می شود.

آثار باستانی آلیکانته از ایران به اسپانیا بازگردانده شد

نبات فیلمی به نویســندگی و کارگردانی پگاه ارضی و به تهیه کنندگی هوشنگ 
نوراللهی محصول سال ۱۳۹۶ ایران است. این فیلم برای نخستین بار در اردیبهشت 

۱۳۹۸ در بخش بازار جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درآمد.

فیلم
گل ختمی خاصیت ضدعفونی کننده ای دارد و باعث رفع گرفتگی بینی نیز میشود. 

پس بی شک داروی مفیدی برای سرماخوردگی محسوب می شود.

عطارباشی
فیلم قصه ها

فاطمه معتمدآریا :نکن خدارو خوش نمیاد !
فرهاداصالنی:خدا؟! خدا اگه منو یادش بود که نون خور اضافه نمیکرد

دیالوگ


