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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 مــرداد   6 دوشــنبه         788 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

امکان اتصال تلویزیون های خانگی 
به شبکه شاد در آینده ای نزدیک

قتل موبد زرتشتی در کرمان
 انگیزه قاتل مالی بوده است

افزایش ادامه دار مرگ کرونایی در استان

390 قربانی

زائر سرا در جوار گلزار شهدای کرمان احداث می شود

کرونا تا ۵ روز روی اسکناس ماندگار است
وزیر آموزش وپرورش از امکان اتصال تلویزیون های 
خانگی به شبکه شاد در به روزرسانی های آینده 
برنامه شاد خبر داد.به گزارش ایسنا، محسن حاجی 
میرزایی دبابیان اینکه ارتباط گسترده و متنوعی 
آموزش وپرورش با وزارت کشور دارد، اظهار کرد: 
وزارت کشور یکی از راهبردی ترین دستگاه های 
کشور است و روسای آموزش وپرورش استان ها، 
استانداران هستند و فرمانداران و بخشداران 
هم به همین ترتیب روسای آموزش وپرورش 
مناطق و نواحی هستند.حاجی میرزایی با اشاره به 
تصویب قانون مولدسازی امالک آموزش وپرورش، 
گفت: جمعیت به دلیل مهاجرت هایی که صورت 
می گیرد و جابجا می شود، تراکم در برخی مناطق 
را افزایش می دهد و باعث کاهش تراکم در دیگر 
مناطق می شود. این موضوع باعث می شود تراکم 
دانش آموزی در مناطق پرجمعیت به وجود بیاید 
لذا به تغییر کاربری در مناطق نیازمندیم.وی از 
امکان اتصال تلویزیون های خانگی به شبکه شاد 
در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: مسئوالن فنی 
آموزش وپرورش در حال اجرای این دو طرح با 

کمترین هزینه هستند.

دادستان مرکز استان کرمان از قتل ۳ نفر در ویالیی 
در شهر ماهان خبر داد و گفت: با بررسی های انجام 
شده انگیزه مالی در ارتکاب قتل نقش پررنگی دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، دادخدا 
ساالری در جمع خبرنگاران با تشریح وقوع قتل 
سه نفر در استان کرمان اظهار داشت: جسد ۳ نفر 
در ویالیی در شهر ماهان کشف شده که به نظر 
می رسد که قتل اتفاق افتاده و یا کشته شده اند.

وی با بیان اینکه بررسی موضوع و پیگیری قتل در 
دستور کار مجموعه قضایی استان و پلیس آگاهی 
قرار گرفته است گفت: با بررسی های به عمل آمده 
مشخص شد یکی از این افراد به نام آرش کسروی 
از افراد اقلیت های مذهبی زرتشتی بوده است.

دادستان کرمان با اشاره به اینکه دستور ویژه به 
پلیس آگاهی استان داده شده تا جوانب این قتل 
توسط بازپرس ویژه قتل عمد در دستور کار قرار 
گیرد افزود: در زمینه پیگیری و مبنای قتل به 
نتایج خوبی رسیده ایم و به نظر می رسد این قتل 
به دلیل انگیزه مالی بوده است.وی با بیان اینکه با 
بررسی های انجام شده انگیزه مالی در ارتکاب قتل 
نقش پررنگی دارد خاطر نشان کرد: مقتولین سه 
نفر بودند و در خودروی یکی از مقتولین مبلغ 10 
هزار دالر آمریکا کشف شده است.ساالری با اشاره به 
اینکه بررسی موضوع بدون توجه به ملیت و مذهب 
فرد انجام می شود تاکید کرد: دستگاه قضا به دنبال 
کشف ابعاد حادثه است و به این موضوعات توجهی 
ندارد، کشف علت قتل و دستگیری قاتل یا قاتلین 

در دستور کار قرار دارد.

نا در استان  ر مبتالیان کرو آخرین آما
کرمان منتشر شد. بر اساس اعالم دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته 
ران شناسایی شده که به  ز میان بیما ا
ند، 77 نفر در سطح  نا مبتال شده ا کرو
که  استان در بیمارستان بستری شدند.
بر اساس شهرستان های زیر مجموعه 
علوم پزشکی های مختلف به شرح زیر می 
باشند:حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 
پزشکی  علوم  ه  نشگا دا نفر،حوزه   ۴۳
علوم  ه  نشگا دا حوزه  نفر،   ۲1 جیرفت:
پزشکی رفسنجان : ۳ نفر، حوزه دانشگاه 
نشگاه  علوم پزشکی بم: 5 نفر ، حوزه دا
علوم پزشکی سیرجان: 5 نفر.تعداد موارد 

کنون  بستری قطعی مبتال به کرونا هم ا
در بیمارستان های استان کرمان ۳78نفر 
است و در نتیجه تعداد کل موارد بستری 
دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان 
از ابتدا تاکنون به ۳7۲۳ رسید. همچنین 
تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید 1۹ 
۴ مورد  11 مورد ) در ۲۴ ساعت گذشته،
مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان- ۳ 
مورد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت – ۲ 
مورد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان_ 
نشگاه علوم پزشکی سیرجان(  ۲مورد دا
بوده است. و مجموع جانباختگان ابتالی 
بتدا تا کنون به   ز ا قطعی به کووید 1۹ ا

۳۹0 نفر رسید.

مــادر  شــرکت  مدیرعامــل 
نگــردی  یرا ا توســعه  تخصصــی 
و جهانگــردی کشــور از احــداث 
ســه مجتمــع خدماتــی، رفاهــی 
و بهداشــتی در گلــزار شــهدای 
یار  "خشــا د. دا خبــر  کرمــان 
بــا  گفت وگــو  در  نیکزادفــر" 
ایســنا، دربــاره احــداث زائرســرا 
ــت:  ــان گف ــهدای کرم ــزار ش در گل
ــئولین  ــا مس ــه ب ــی ک ــق توافقات طب
اســتان کرمــان داشــتیم، مقــرر 
ــی،  ــع خدمات ــه مجتم ــه س ــد ک ش

ر  رفاهــی و بهداشــتی در گلــزا
شــهدای کرمــان احــداث کنیــم.

وی از برگــزاری مناقصــه احــداث 
ــان  ــزار شــهدای کرم زائرســرا در گل
طــی هفتــه جــاری یــا آینــده خبــر 
داد و بیــان کــرد: با مشــخص شــدن 
پیمانــکار، از اوایــل شــهریورماه 
ســال جــاری عملیــات اجرایــی 
ــد و  ــد ش ــاز خواه ــع آغ ــن مجمت ای
ســعی ما بــر ایــن اســت کــه قبــل از 
ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی 
ــا  ــوند ت ــاح ش ــا افتت ــن مجتمع ه ای

بــه زائــران ایــن شــهیر ســرافراز 
خدمت رســانی  اســالم  جهــان 
ــادر  ــرکت م ــل ش ــر عام کنند.مدی
تخصصــی توســعه ایرانگــردی و 
ــا  ــرد: ب ــان ک ــردی کشــور بی جهانگ
ــه  ــان در ســه نقطــه ب شــهردار کرم
عنــوان زمیــن ایــن مجتمــع توافق و 
صــورت جلســه کردیــم کــه از فــردا 
مشــاوران مــا روی ایــن موضــوع کار 
خواهنــد کــرد و مشــکل تامیــن 
زمیــن دیگــر نداریــم.وی بیــان 
کــرد: باتوجــه بــه اینکــه وزیــر 

میــراث فرهنگــی و گردشــگری از 
وجــود زائــران زیــادی در گلــزار 
شــهدای کرمــان بــرای زیــارت 
مقبــره ســردار شــهید ســلیمانی 
ــتور  ــه دس ــدند بالفاصل ــر ش ــا خب ب
احــداث ســه مجتمــع خدمــات 
رفاهــی و بهداشــتی در راســتای 
رفــاه حــال زائــران را صــادر کردنــد 
و بالــغ بــر ۴ میلیــارد تومــان اعتبــار 
توســط وزیــر میــراث فرهنگــی 
و گردشــگری بــه ایــن موضــوع 

اختصــاص داده شــده اســت.
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ــا در  ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــناس س کارش
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه مــی 
ــا اســپری هــای  ــوان اســکناس هــا را ب ت
ــی  ــت، گندزدای ــده دس ــی کنن ضدعفون
ــه  ــز ب ــا نی ــک ه ــر بان ــت: عاب ــرد گف ک
دلیــل آنکــه در معــرض تماس مســتقیم 
ــد  ــی توانن ــد، م ــرار دارن ــا ق ــت ه دس
ــند  ــروس باش ــن وی ــی ای ــع آلودگ منب
بنابرایــن توصیــه مــی شــود بعــد از 
اســتفاده از عابــر بانــک هــا، دســت هــا را 
ــا ژل هــای بهداشــتی  ــون ی ــا آب و صاب ب
"ســعید  کرد.دکتــر  ضدعفونــی 
ــا  ــا ایســنا ب ــو ب ــت و گ صحبتــی" در گف
اشــاره بــه مانــدگاری ویــروس کرونــا بــر 
ــت  ــرد: ثاب ــار ک ــا اظه ــکناس ه روی اس
شــده اســت کــه ویــروس کرونــا بــر روی 
اســکناس ها تــا 5 روز قابلیــت ماندگاری 
ــی  ــه م ــدت توصی ــه ش ــن ب دارد بنابرای
ــرای  ــردم ب ــی م ــرایط کنون ــود در ش ش
تبــادل پــول، از روش هــای غیرمســتقیم 
پرداختــی اســتفاده کننــد.وی بــا اشــاره 
ــردم در  ــن م ــی اســکناس بی ــه جابجای ب
مــوارد نــادر و ناگزیــر نیــز گفــت: توصیه 
مــی شــود کــه ایــن رد و بــدل اســکناس 

ــا اســتفاده از دســتکش انجــام شــده و  ب
در مــواردی کــه ضــرورت اســتفاده از 
ــا  ــکناس ه ــدارد، اس ــود ن ــکناس وج اس
ــدود  ــروری در ح ــت ض را 5 روز و در حال
ــتقیم  ــور مس ــرض ن ــاعت در مع ــم س نی
ــر روی  ــروس ب ــا وی ــرار داده ت ــاب ق آفت
اســکناس از بیــن برود.کارشــناس ســتاد 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــا در اس ــا کرون ــه ب مقابل
ــکناس  ــوان اس ــی ت ــه م ــه اینک ــاره ب اش
هــا را بــا اســپری هــای ضدعفونــی 

کننــده دســت، گندزدایــی کــرد افــزود: 
ــه دلیــل آنکــه در  ــک هــا نیــز ب ــر بان عاب
ــا  ــت ه ــتقیم دس ــاس مس ــرض تم مع
قــرار دارنــد، مــی تواننــد منبــع آلودگــی 
ــه  ــن توصی ــند بنابرای ــروس باش ــن وی ای
مــی شــود بعــد از اســتفاده از عابــر بانک 
ــا  ــون ی ــا آب و صاب ــا را ب ــت ه ــا، دس ه
ــرد. ــی ک ــتی ضدعفون ــای بهداش ژل ه

صحبتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در هنــگام 
بربانــک  عا هــای  دکمــه  فشــردن 

هــا، از کلیــد و یــا دســتمال کاغــذی 
بایــد اســتفاده کــرد گفــت: توصیــه 
مــی شــود اســکناس های دریافتــی 
را بــا اســپری هــای ضدعفونــی و یــا 
ــرض  ــرار دادن در مع ــدت 5 روز ق ــه م ب
نــور آفتــاب، ضدعفونــی کــرد.وی در 
ــود  ــای خ ــت ه ــری از صحب بخــش دیگ
بــه وضعیــت قرمــز کرونایــی اســتان 
ــای  ــت: روزه ــرد و گف ــاره ک ــان اش کرم
ســختی داریــم و اســتان از ایــن بیمــاری 
ــار  ــر ب ــی زی ــده و کادر درمان ــور ش رنج
ــار  ــل انتظ ــاد و غیرقاب ــیار زی ــوارد بس م
بیمــاران کرونایــی خــم شــده اســت.این 
ــا در  ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــناس س کارش
ــه در  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب اســتان کرم
ــال  ــاران مبت ــوارد بیم ــان م ــتان کرم اس
ــه  ــبت ب ــاه نس ــد 1۹ در تیرم ــه کووی ب
ــش  ــر افزای ــا ۳ براب ــل ۲ ت ــای قب ــاه ه م
ــود  ــا وج ــرد: ب ــار ک ــت اظه ــته اس داش
ــا  ــتیم ام ــتان هس ــه تابس ــه در نیم آنک
ــرار داشــته و  در روزهــای اوج بیمــاری ق
شــاهد افزایــش شــیوع ایــن ویــروس در 
ــان  ســطح جامعــه و حتــی در بیــن جوان

ــتیم. ــر هس ــن کمت ــا س ــراد ب و اف

مدیرکل بهزیستی استان اعالم کرد:

 HIV پیش بینی وجود ۲۰۰۰ مبتال به
مثبت در استان کرمان
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»چاه ابراهیم« از بن بست خارج  می شود
 *به گفته جمیلی مدیر کل راهداری جنوب استان، برخالف نیاز جنوب، اعتبار سال جاری برای ساخت راه های 

روستایی منطقه کاهش یافته است
*با اجرایی شدن طرح ابرار در جنوب استان، ۴0 روستا دارای راه مناسب و 15 روستا از بن بست خارج می شوند

صادرات نیمه جان پسته در استان

مشترکان کم مصرف برق کرمان پاداش 
می گیرند

معاون بهره برداری شــرکت توزیــع نیروی برق 
شمال استان گفت: مشترکانی که در مصرف برق 

بویژه در اوج پیک بار تابستانی، صرفه جویی و الگوی مصرف را رعایت کنند، در محاسبه 
قبوض برق خود پاداش دریافت می کنند.محمد محسنی افزود: طرح پاداش خوش حسابی 
از 15 خرداد سال جاری آغاز شده و تا 15 شهریور ادامه دارد و مشترکان شرکت توزیع برق 

با 10 درصد صرفه جویی می توانند در این طرح سهیم شوند.

آخرین آمــار مبتالیان کرونا در اســتان کرمان 
منتشر شد. بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان در ۲۴ ساعت گذشته از میان بیماران شناسایی شــده که به کرونا مبتال شده اند، 
77 نفر در سطح استان در بیمارستان بســتری شدند و همچنین تعداد فوتی های قطعی 
ابتال به کووید 1۹ در ۲۴ ساعت گذشته،11 مورد )۴ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان- ۳ مورد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت – ۲ مورد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان_ 
۲مورد دانشگاه علوم پزشکی سیرجان( بوده است. و مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به 

کووید 1۹ از ابتدا تا کنون به  ۳۹0 نفر رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه 
برای صادرات مشــکالت زیادی داریم گفت: تعلیق صادرکنندگان 

پسته برای استان و کشاورزان فاجعه است که باید چاره اندیشی شود. حسینی نژاد گفت: 
استان کرمان، یک استان صادراتی است و 50 درصد صادرات استان از محصول پسته است.

افزایش ادامه دار 
مرگ   کرونایی در استان

390 قربانی
وان

ن ج
گارا

برن
: خ

س
عک

دادستان مرکز استان کرمان از قتل ۳ نفر در ویالیی 
در شــهر ماهــان 
خبــر داد و گفت: با 

بررســی های انجام شــده انگیزه مالی در ارتکاب 
قتل نقش پررنگی دارد. دادخدا ســاالری گفت: با 
بررسی های به عمل آمده مشخص شد یکی از این 
افراد به نام آرش کسروی از افراد اقلیت های مذهبی 
زرتشتی بوده است و دستور ویژه به پلیس آگاهی 
استان داده شده تا جوانب این قتل توسط بازپرس 

ویژه قتل عمد  بررسی شود.

بیش از ۶۰ مدرسه 
غیرایمن در شهر 
کرمان وجود دارد

 به گفته علی بابایی فرماندار کرمان، بیش 
از ۶0 مدرسه غیرایمن در شهر کرمان 
وجود دارد که تعدادی از این مدارس 

باالی ۶0 سال قدمت دارند

معتادان متجاهر از 
میدان مشتاق کرمان 

جمع آوری شدند
رئیس کل دادگستری استان کرمان از 
جمع آوری معتادان متجاهر از میدان 

مشتاق کرمان خبر داد و گفت:به منظور 
حل آسیب های اجتماعی و سامان بخشی 
حاشیه شهر کرمان دستگاه قضائی استان 

وارد عمل شده است

صفحه 1
را بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید

3

3

2

ادامه مطلب را در همین صفحه بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه2 بخوانید 

صفحه 4روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

نوبت دوم

مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی 
مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

شهرداری راور درنظر دارد انجام بخشی از امور فضای سبز و خدمات شهری خود 
مانند تنظیف معابر و جمع آوری زباله را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد 
الشرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر 

ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به شهرداری راور مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه

شهرداری راور 

نوبت اول

4
یک قدم مانده به پر شدن تخت های بیمارستان های استانیک قدم مانده به پر شدن تخت های بیمارستان های استان

قتل موبد زرتشتی در کرمان
 انگیزه قاتل مالی بوده است
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دوشنبه 6 مرداد 1399
کاغذ استان

سـرمایه گذاری خارجی بـه عنوان موتـور محرکه 
رشـد اقتصـادی عـالوه بـر ارزآوری، اشـتغالزایی، 
ورود تکنولـوژی و دانش فنـی روز دنیـا و تعامل ۲ 
جانبه با سـایر کشورها در شـرایط کنونی می تواند 
زمینـه عبـور از تحریم هـای ظالمانه علیه ایـران و 
اسـتان کرمان را فراهم کند.استان کرمان ظرفیت 
هـای صنعتی، معدنـی، کشـاورزی و گردشـگری 
بی شـماری در اختیـار دارد و وجـود بـازار بیش از 
سـه میلیونی و وجـود ظرفیت هـای بلقـوه تولید 
محصوالت صادراتی ازجمله پسـته، خرما، فلزات، 
مـس و فـوالد، می توانـد بـرای سـرمایه گـذاران 
خارجـی جذابیتـی ویـژه داشـته باشـد و آنـان را 
بـرای سـرمایه گذاری به ایـن منطقه جـذب کند.

اسـتان کرمـان طی دولـت تدبیـر و امیـد بـا ارائه 
ظرفیت ها و زیرسـاخت ها و تالش بخـش دولتی و 
خصوصی توانست یک میلیارد و ۶55 میلیون دالر 
تفاهم نامه جـذب سـرمایه گذاری خارجی منعقد 
کنـد و در ایـن راسـتا نمایندگانـی از کشـورهای 
ارمنسـتان، هنـد، افغانسـتان و چیـن بـرای ادامه 
همکاری های اقتصادی به این اسـتان سفر کردند 
که این امـر می توانـد در اهداف دولت بـرای جذب 
سـرمایه گذاران، رفـع مشـکالت ارزی و مبـادالت 
تجاری و جهش تولیـد حتی در شـرایط تحریم ها 
کمـک کنـد و زمینـه رفـع مشـکالت اقتصـادی 

بسـیاری را فراهم آورد.
معرفـی ظرفیت هـای گسـترده کرمـان بـرای 

سـرمایه گذاران خارجـی
اسـتاندار کرمان بیان کـرد: جذب سـرمایه گذاری 
خارجـی نیازمنـد معرفـی ظرفیت هـای اسـتان 
کرمان اسـت.محمد جـواد فدایـی افـزود: کرمان 
بـه عنـوان پهناورتریـن اسـتان کشـور 11 درصد 
از مسـاحت کشـور را دارد به طـوری کـه وسـعت 
این اسـتان بیشـتر از برخی از کشـورهای آسیایی 
و اروپایـی اسـت.وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـا و 
امکانات اسـتان کرمان گفت: پروژه های بسـیاری 
در ایـن اسـتان وجـود دارد کـه برخـی از آنهـا در 
دسـت اجـرا قـرار دارد و می توانـد فرصـت خوبی 
بـرای همـکاری کرمـان بـا کشـورهای خارجـی 
باشد.اسـتاندار کرمان عنوان کرد: کرمان بهشـت 
معادن ایران نـام دارد و سـنگ آهن، مـس، روی و 
کرومیت مهمترین معادن اسـتان کرمان هستند 
کـه سـاالنه حـدود ۹0 میلیون تـن از ایـن معادن 
اسـتخراج می شـود.وی ادامـه داد: سـاالنه ۲7.5 
میلیـون تـن کنسـانتره آهـن، 17.5 میلیـون تن 

گندلـه، ۲.۴ میلیـون تن شـمش فوالد در اسـتان 
کرمان تولیـد می شـود و مهمترین معدن اسـتان 
کرمان سـنگ آهن اسـت که زنجیـره کامل تولید 
آهن در اسـتان کرمان نیز وجـود دارد، لـذا امکان 
سـرمایه گذاری در تولیـد سـنگ آهـن در اسـتان 
کرمـان وجـود دارد.فدایـی بـا بیـان اینکـه مـس 
یکـی از ظرفیت هـای دیگرحـوزه معدنی اسـتان 
کرمان اسـت، تصریح کرد: سـاالنه به طورمتوسط 
۳۴0 هزار تن قطعـه مس در اسـتان کرمان تولید 
می شـود و در فرآوری مـس مخصوصا کنسـانتره 
مس، ظرفیت های زیـادی در پهناورترین اسـتان 
کشـور داریـم و از سـرمایه گذاران در این بخش ها 
اسـتقبال می کنیـم.وی معـادن ذغال سـنگ را 
یکی دیگر از ظرفیت های اسـتان کرمان برشـمرد 
و عنـوان کـرد: در حـال مـدرن کـردن اسـتخراج 
زغال سنگ در اسـتان کرمان هسـتیم و از افرادی 
کـه در ایـن زمینه بـه مـا کمـک کننـد، حمایت 
خواهیم کرد.اسـتاندار کرمـان افزود: معـدن روی 
بسـیار خوبـی نیـز در اسـتان کرمـان وجـود دارد 
کـه در دهـه فجـر امسـال یـک کارخانـه تولیـد 
50 تنـی سـرب و روی در روز، در اسـتان کرمـان 
کلنگ زنـی شـده اسـت.وی کشـاورزی را از دیگر 
ظرفیت هـای خـوب اسـتان کرمـان ذکـر کـرد و 
افزود: سـاالنه حـدود ۶.5 میلیون تـن محصوالت 
زراعـی و باغـی در اسـتان کرمـان تولید می شـود 
و در برخـی از اقـالم کشـاورزی ماننـد پسـته و 
خرمـا، اسـتان کرمـان، رتبـه اول تولید در کشـور 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.فدایی با اشـاره 
بـه ظرفیت های جنـوب اسـتان کرمان گفـت: در 

جنوب اسـتان کرمان تنوع محصوالت کشـاورزی 
زیـادی داریم به طوری کـه جنوب اسـتان کرمان، 
هند ایران لقب گرفته اسـت و برخی از محصوالت 
تولیـدی جنـوب اسـتان بـه خـارج از کشـور نیـز 
صـادر می شـود.وی بـه ظرفیت های گردشـگری 
اسـتان کرمـان اشـاره و تصریـح کـرد: جاذبه های 
فرهنگـی، تاریخـی و طبیعـی زیـادی در اسـتان 
کرمان وجـود دارد که می تواند جاذبـه خوبی برای 
سـرمایه گذاری و همچنیـن گردشـگری باشـند.

مدیرکل دفتر جـذب و حمایت از سـرمایه گذاری 
اسـتانداری کرمان گفت: سیاسـت اسـتان کرمان 
حمایـت از سـرمایه گذاران خارجـی و داخلـی 
اسـت و در ایـن زمینـه اسـتانداری کرمـان از 
سـرمایه گذاران حمایت می کند.علیار اسـکندری 
نسـب افزود: زیرسـاخت های مورد نیاز و امکاناتی 
ازجمله آب، برق و زمین در اختیار سرمایه گذاران 
خارجی می گـذارد و پیگیری طرح ها تا رسـیدن 

به نتیجه و صـدور مجوزهـا را دنبال مـی کند.وی 
بیان داشـت: صدور تفاهـم نامـه هـا و قراردادها با 
همـکاری اتـاق بازرگانـی کرمان، سـتاد سـرمایه 
گـذاری و اداره کل اقتصـاد و دارایی در این اسـتان 

انجـام می شـود.
تصویـب یـک میلیـارد و ۶55 میلیـون دالر 

سـرمایه گـذاری خارجـی در کرمـان
معاون اقتصـادی اداره کل امور اقتصـادی و دارایی 

اسـتان کرمان گفت: سـرمایه گذاران خارجی به ۲ 
صورت سـرمایه نقدی و انتقال تکنولـوژی و دانش 
فنی سـرمایه خـود را به اسـتان کرمان مـی آورند 
و ۳8 طـرح بـا ارزش یـک میلیـارد و ۶55 میلیون 
دالر طـی دولـت تدبیـر و امید)سـال های ۹۲ تـا 
۹8( مصـوب و ۲8۲ میلیـون دالر بـه این اسـتان 
جذب شـده کـه بـه مـرور تـا سـرانجام رسـیدن 
طرح ها، این سـرمایه گذاری ادامـه می یابد.حمید 
شهسـواری افـزود: سـرمایه گذاری هـای خارجی 
در اسـتان کرمـان بیشـتر در حـوزه طرح هـای 
صنعتـی و انرژی های نو و خورشـیدی بـه صورت 
عمده توسـط کشـورهای آسـیای جنوب شرقی و 
کشـورهای اروپایی انجام گرفته است.وی تصریح 
کرد: اجرای طرح های سـرمایه گـذاری خارجی ۲ 
نمونه ازجمله طرح های پوششـی و غیر پوششـی 
بـوده کـه در ایـن زمینـه طرح هـای پوششـی در 
قالب مـاده ۶ قانون سـرمایه گـذاری خارجی پس 
از دریافت مجوز طرح وارد استان می شوند.معاون 
اقتصادی اداره کل امـور اقتصادی و دارایی اسـتان 
کرمان گفت: همـکاران ما پس از بازدید سـه ماهه 
طرح هـای سـرمایه گذاری پوششـی خارجـی، 
پیشـرفت پـروژه را بررسـی و در قالـب خاصـی به 
سـازمان سـرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 
فنی ایران مسـتقر در وزارت امور اقتصـاد و دارایی 

اعـالم می کننـد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: متاسفانه 
در استان کرمان پیش بینی می کنیم که حدود 
۲000 نفر به HIV مثبت دچار شده باشند 
که از این تعداد 70۳ نفر آنها تحت پوشش 
سازمان بهزیستی هستند ضمن آنکه پیش بینی 
می شود که در کشور بیش از ۶0 هزار نفر 
دچار HIV مثبت و 18 هزار نفر به ایدز مبتال 
باشند که این آمار نگران کننده است."عباس 
صادق زاده" در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر 
اینکه متاسفانه سواد اجتماعی جامعه در برخورد 
با برخی از مسائل و مشکالت بسیار پایین است، 
گفت: اکنون شاهدیم که سواد اجتماعی غیر 
از عوام در بین خواص نیز پایین آمده که این 
مصیبت  برای جامعه است.وی افزود: متاسفانه 

قشر تحصیل کرده ما در بحث سواد اجتماعی 
لعاده اشکاالتی دارند به طوری که در  فوق ا
سازگاری ها، در مهارت ها، در تاب آوری ها، 
. به شدت آمارهای  . در فرزندپروری ها و .
نگران کننده ای داریم.مدیرکل بهزیستی استان 
کرمان به موضوع مخفی نگه داشتن ایدز و ترس 
و انگ برخورد با این افراد اشاره و با تشریح تفاوت 
بین ایدز و HIV مثبت بیان کرد: ایدز مربوط 
به افرادی است که ویروس HIV در آنها وجود 
داشته و عالیم آن آشکار است ولی افراد دچار 
HIV مثبت، در دوره کمون بیماری قرار دارند 
که این دوره از ۶ ماه تا 1۲ سال ممکن است 
طول بکشد.وی با اشاره به مبتالیان به ایدز و 
HIV در استان کرمان عنوان کرد: متاسفانه 

در استان کرمان پیش بینی می کنیم که حدود 
۲000 نفر به HIV مثبت دچار شده باشند که 
از این تعداد 70۳ نفر آنها تحت پوشش سازمان 
بهزیستی هستند ضمن آنکه پیش بینی می 
شود که در کشور بیش از ۶0 هزار نفر دچار 
HIV مثبت و 18 هزار نفر به ایدز مبتال باشند 
که این آمار نگران کننده است.صادق زاده با 
اشاره به اینکه این آمارهای شناسنامه دار بوده و 
آمارهای واقعی غیر از این خواهد بود، بیان کرد: 
متاسفانه نتوانستیم بستر الزم برای افرادی که 
به HIV مثبت مبتال هستند را فراهم کنیم که 
می تواند این موضوع برای جامعه نگران باشد.

وی برخورد جامعه با این افراد را بسیار موثر 
دانست و ادامه داد: به طور مثال یک خانم به 

بنده مراجعه کرد و گفت :همسرم زندانی بوده 
و به ایدز مبتال شده و از همسرم ۲ سال است 
که دچار ایدز شده ام و در این دو سال مشکالت 
دندان پزشکی، مشکالت جراحی و ... داشته ام. 
در ابتدا پیش خودم می گفتم این ظلم به مردم 
است که به دندان پزشک از بیماریم نگویم اما 
به محضی که به دندان پزشک اعالم می کردم، 
داندان پزشک مرا از مطب خود بیرون می کرد. 
به دو دندان پزشک دیگر نیز مراجعه کردم و آنها 
نیز همین برخورد را با من داشتند و در نهایت 
وقتی که از درد دندان بی طاقت شدم دیگر به 
دندان پزشک چهارم مراجعه و مشکلم را اعالم 
نکردم.مدیرکل بهزیستی استان کرمان افزود: 
برخورد جامعه با این افراد خیلی تاثیرگذار است. 
اگر دندانپزشک کار این بیمار را می پذیرفت و با 
هزینه ای کمتر از 5000 تومان اقدامات بهداشتی 
و حفاظتی را برای این فرد انجام می داد، دیگر 
موضوع پنهان کاری پیش نمی آمد. متاسفانه ما 
اینقدر برخوردهای اجتماعی زننده ای با این افراد 
می کنیم که باعث شده ایدز و HIV نهان توسعه 
پیدا کرده و این نهان بودن خطرش از وجود خود 

افراد HIV بسیار خطرناکتر خواهد بود.

سرمایه گذاران خارجی در مسیر استان کرمان

 HIV پیش بینی وجود ۲000 مبتال به
مثبت در کرمان

گزارش
ایرنا

معتادان متجاهر از میدان مشتاق 
کرمان جمع آوری شدند

رئیس کل دادگستری استان کرمان از جمع آوری معتادان متجاهر از 
میدان مشتاق کرمان خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، یداهلل موحد صبح 
یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص جمع آوری معتادان متجاهر 
بیان داشت: به منظور حل آسیب های اجتماعی و سامان بخشی حاشیه 
شهر کرمان دستگاه قضائی استان وارد عمل شده است، همچنین طرح 
جمع آوری معتادان متجاهر در میدان مشتاق در دستور کار قرار گرفته 
است.وی به طرح جمع آوری معتادان اشاره کرد و افزود: با هدف تدوین 
این طرح طی روزهای گذشته از مناطق حاشیه شهر کرمان بازدید به 
عمل آمد و بررسی های میدانی انجام شد ضمن اینکه تا رسیدن به 
وضعیت مطلوب و بر اساس نیاز این بازدیدها همچنان ادامه خواهد 
داشت.رئیس کل دادگستری استان کرمان به انتشار ویدئوهایی در 
فضای مجازی مبنی بر استعمال مواد مخدر و جمع شدن معتادان در 
میدان مشتاق اشاره کرد و افزود: با انتشار این ویدئو در فضای مجازی 
نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد و پس از ایجاد 
هماهنگی های الزم قضائی، انتظامی و اجرایی، کار جمع آوری این افراد 
آغاز شد.موحد گفت: با توجه به شیوع کرونا کمپ ترک اعتیاد مرکز ماده 
1۶ کرمان تعطیل و منجر به حضور معتادان در میادین شهر شد لذا با 
فعالیت مجدد این مرکز معتادان متجاهر از سطح شهر جمع آوری و به 
این مکان منتقل شدند.وی تصریح کرد: دادگستری کل استان کرمان 
با همکاری سازمان های مختلف اجرایی و مردمی و همچنین تعامل با 
استانداری اقدام به تدوین طرح اولیه رفع آسیب های اجتماعی در بعضی 
از مناطق حاشیه ای شهر کرمان کرد که پس از مطالعه مجدد و تدوین 

نهایی به صورت یک طرح ابتکاری اجرایی می شود.

آزادی ۷۶ زندانی جرائم غیر عمد از 
زندان های استان

مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 7۶ 
زندانی جرائم غیر عمد از زندان های استان کرمان آزاد شده اند.سید 
حجت اهلل موسوی قوام، مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون 7۶ زندانی جرائم غیر عمد با مبلغ ۳1 میلیارد و 
155 میلیون ریال از زندان های استان کرمان آزاد شده اند.او افزود: از این 
تعداد زندانی آزاد شده ۶8 زندانی از محل کمک های مردمی و خیرین 
و مابقی ازمحل کمک های ستاد دیه استان، ستاد دیه کشور، بانک هاو 
صندوق تامین خسارت آزاد شده اند.موسوی قوام با اشاره به اینکه در 
حال حاضر ۲۳1 زندانی جرائم غیر عمد در زندان های استان کرمان به 
سر می برند، تصریح کرد: 11 و نیم میلیارد تومان برای آزادی این تعداد 
زندانی نیاز است.او به باالترین آمار جرم در بین زندانیان جرایم غیر عمد 
اشــاره کرد و گفت: محکومین بدهکاران مالی با 11۴ نفر و بعد از آن 
مهریه و نفقه با 110 نفر و بعد از آن محکومین به دیه و تصادفات شبه غیر 
عمد هستند.مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان تصریح کرد:کمترین 
آمار زندانیان جرائم غیرعمد مربوط به زندان شهربابک با ۴ نفر و باالترین 
آمار مربوط به شهر کرمان با ۹8 نفر است.موسوی قوام بیان داشت: در 
حال حاضر 1۴8 نفر زندانی جرائم غیر عمد ورودی سال ۹۹ و مابقی 
ورودی سال های قبل تر از آن هستند.او با بیان اینکه از ابتدای امسال 
تاکنون ۲0 جشن گلریزان در استان به صورت مجازی و غیر حضوری 
برپا شده است؛ گفت: 11 میلیارد تومان تعهد خیرین بوده که تاکنون 

50 درصد آن وصول شده است.

معاون بهره برداری و امور دیسپاچینگ شرکت 
توزیع نیروی برق شمال استان کرمان گفت: 
مشترکانی که در مصرف برق بویژه در اوج پیک 
بار تابستانی، صرفه جویی و الگوی مصرف را رعایت کنند، 
در محاسبه قبوض برق خود پاداش دریافت می کنند.محمد 
محسنی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح 
پاداش خوش حسابی از 15 خرداد سال جاری آغاز شده و تا 15 
شهریور ادامه دارد و مشترکان شرکت توزیع برق با 10 درصد 
صرفه جویی می توانند در این طرح سهیم شوند. وی بیان کرد: 
مدیریت مصرف در واقع مدیریت منابع ملی است که این مهم با 
برنامه ریزی و رعایت نکات ساده در حوزه برق می تواند عملیاتی 
شود و از هدر رفت منابع جلوگیری کند. معاون بهره برداری و 
امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 
اظهار داشت: ۶50 مگاوات به طور متوسط مصرف روزانه برق 
در شمال این استان است که در اوج پیک بار در تابستان به 750 
مگاوات نیز می رسد که نیاز به صرف هزینه، نیروی انسانی و 
سوخت زیادی دارد. وی با اشاره به کاهش خاموشی در شبکه 
برق استان کرمان تصریح کرد: با انجام اصالحات و عملیات 
بهسازی و همچنین پایش و بررسی مستمر شبکه و تعمیرات، 
نرخ خاموشی از 8۹0 دقیقه در سال ۹۴ به ۴۴5 دقیقه به ازای 
هر مشترک در سال گذشته رسیده است. محسنی ادامه داد: با 
وجود فرسودگی و طول عمر شبکه، استفاده غیرمجاز از شبکه و 
انشعاب های غیر قانونی توانستیم تلفات شبکه را در چهار سال 
گذشته از 1۲ درصد به هشت درصد کاهش دهیم. وی با اشاره 
به اینکه متوسط عمر شبکه برق در استان ۲0 سال است گفت: 
در راستای بهبود عملیات نظارت بر شبکه برق، اجرای طرح 
هوشمند سازی)هوما(، توسعه خط گرم و اتوماسیون شبکه، 
بهره وری و تسهیل امور را افزایش داده است. معاون بهره برداری 
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان بیان کرد: 1۶ 
مرکز اتفاقات برق در حوزه شمال استان داریم که مشترکان را 
پوشش می دهند و به صورت شبانه روزی پاسخگوی شهروندان 
هستند. وی تاکید کرد: شهروندان در ساخت و سازهای خود 
حریم شبکه را حفظ کنند که این حریم در خطوط فشار متوسط 
۲ متر و 10 سانتیمتر و در خطوط فشار ضعیف یک متر و ۳0 
سانتیمتر است. شرکت توزیع برق شمال استان کرمان وظیفه 
تامیهن و توزیع هفت شهرستان شمال این استان را با 5۴0 هزار 

مشترک عهده دارد.

مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره به سـوء اسـتفاده برخـی افراد شـیاد از 
طریق ایجاد سـایت هـای جعلی اخـذ مالیات 
و دسـتیابی بـه اطالعـات کارت هـای بانکـی مودیـان، 
هشـدار داد: مودیـان محتـرم مالیاتـی مراقـب شـگرد این 

کالهبـرداران در فضـای مجـازی باشـند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتی اسـتان 
کرمـان ، محمـد سـلمانی ، بـا بیـان اینکـه برخـی از 
جرایـم رایانـه ای بـا تکیـه بـر اصـول مهندسـی اجتماعی 
و بکارگیـری صفحـات جعلـی بـه منظـور القـای تفکـر به 
کاربـران در راسـتای انجـام اقدامات مـورد نظـر مهاجمان 
سـایبری انجـام مـی پذیـرد، گفـت: اخیرا مشـاهده شـده 
برخـی از ایـن جرایـم در فضـای مجـازی توسـط ثبـت 
کننـدگان آگهـی در سـایت هـای همچـون دیـوار و غیره، 
تحت عنـوان اخـذ مالیات انجـام می گیـرد به گونـه ای که 
این آگهـی هـا، مودیـان مالیاتـی را به سـایت هـای جعلی 
پرداخـت مالیـات هدایـت کـرده و نهایتـا اطالعـات کارت 
هـای بانکـی ایشـان مـورد سـوء اسـتفاده قـرار مـی گیرد.

مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان بـا تاکید بـر اینکه 
کلیه امـور مربـوط بـه ارایـه اظهارنامـه و پرداخـت مالیات 
بـه صـورت الکترونیکـی انجـام مـی شـود، گفـت: بـر ایـن 
اسـاس، هر گونه واریـز مالیات از طریق شـیوه هایـی به جز 
دسـتگاه های کارتخوان بانکی مسـتقر در ادارات مالیاتی و 
 ) tax.gov.ir( درگاه های الکترونیکـی اینترنتی سـازمان
یا مراجعـه به شـعب بانک هـا، غیرقانونـی بـوده و حاکی از 

شـگردهای کالهبرداری اسـت.

مشترکان کم مصرف برق 
کرمان پاداش می گیرند

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان 
هشدار داد:

مراقب کالهبرداران 
اینترنتی باشید

خبر

مالیات

خبر

سـرمایه گذاری خارجـی بـه عنـوان موتـور محرکـه رشـد اقتصـادی عـالوه بـر ارزآوری، 
اشـتغالزایی، ورود تکنولـوژی و دانـش فنـی روز دنیـا و تعامـل 2 جانبـه بـا سـایر کشـورها در 
شـرایط کنونـی می توانـد زمینـه عبـور از تحریم هـای ظالمانه علیـه ایـران و اسـتان کرمان را 
فراهم کند.اسـتان کرمـان ظرفیت های صنعتی، معدنی، کشـاورزی و گردشـگری بی شـماری در 
اختیـار دارد و وجود بـازار بیش از سـه میلیونـی و وجـود ظرفیت های بلقـوه تولیـد محصوالت 
صادراتـی ازجمله پسـته، خرمـا، فلزات، مـس و فـوالد، می تواند برای سـرمایه گـذاران خارجی 

جذابیتـی ویژه داشـته باشـد و آنـان را بـرای سـرمایه گذاری بـه ایـن منطقه جـذب کند.

رنا
 ای

س:
عک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره 139960319062000205هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه متقاضـی خانـم فـروغ 
ندیمـی گوکـی فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه 200 صـادره از  گلبـاف در ششـدانگ یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 879/42 متـر مربـع پـاک یـک فرعـی از 104- اصلـی واقـع  در 
گلبـاف خیابـان شـهید باهنـر جنـب ایـران گاز خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غامرضـا 
ایـازی گوکـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد. 

م الـف 482
محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و اماک گلباف

 تاریخ انتشار نوبت اول:99/4/22     تاریخ انتشارنوبت دوم :99/5/6

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
برابـررای شـماره139860319002000259هیات   واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی 
آقـای جعفـر چمـک فرزنـد امیـن بشـماره شناسـنامه 1028صـادره ازقلعـه گنـج  در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 307/44مترمربـع پاک1427فرعـی از497- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک 6فرعـی از 497- اصلی قطعه چهـار واقع در قلعه گنـج خریداری 
منظوراطـاع عمـوم  بـه  اسـت.لذا  احمـدی محرزگردیـده  رضـا  آقـای  ازمالـک رسـمی 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:3493- تاریـخ انتشـار نوبـت 
اول :99/04/23- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :1399/5/6- اصغـر ناروئـی- رئیـس ثبـت 

اسـناد امـاک کهنوج 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسمی برابررای شـماره139960319002000136هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی 
خانـم کنیـز زارع کهـن علـی  فرزنـد چمـل بشـماره شناسـنامه 1310صـادره ازکهنـوج در 
یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 26/92مترمربـع پاک1429فرعـی از497- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 13فرعـی از 497- اصلـی قطعـه چهارواقـع در نـورک آبـاد 
شـهرقلعه گنـج خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای نـورک احمـدی محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م الـف:3504- تاریخ 
انتشـار نوبـت اول :99/04/23- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :1399/5/6- اصغـر ناروئـی- 

رئیـس ثبـت اسـناد امـاک کهنوج 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان 
فاقدسـند رسـمی برابـرآراء شـماره139460319002004990و139460319002004930 هیـات  موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  
بامعـارض متقاضیـان 1-خانـم شـهنازخدایارنژاد سـلیمانی فرزنـد خدایـار بشـماره شناسـنامه  مالکانـه  تصرفـات 
37صـادره از رابـردر ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعی بـه مسـاحت 87607/95مترمربع پـاک 511فرعی از158- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک یـک فرعـی از 158- اصلـی قطعـه دو واقـع در سـرگریچ کنارشـکی فاریـاب 
خریداری ازمالک رسـمی آقای مرتضی وزیری2- خانم شـهنازخدایارنژاد سـلیمانی فرزند خدایار بشـماره شناسـنامه 
37صـادره از رابردریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 5201مترمربـع پـاک 514فرعـی از158- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک یـک فرعـی از 158- اصلـی قطعـه دو واقـع در کنارشـکی سـرگریچ فاریـاب خریداری ازمالک رسـمی 
آقـای مرتضـی تبریـزی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی 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 خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:3508- تاریخ انتشـار 
نوبـت اول :99/04/23- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :1399/5/6- اصغـر ناروئـی- رئیـس ثبـت اسـناد امـاک کهنـوج 

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله اماکـی کـه برابـر اراء هیاتهـای حل اختاف موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی گلباف کـه ادامه عملیات ثبتـی آنها مطابق 
قانـون مذکـور تجويـز گرديـده اسـت بـه ترتیـب شـماره پـاک وبخـش و محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک واقع در 

بخـش 27 کرمـان بشـرح نيل:
1-پـاک یـک فرعـی از 1748-اصلـی بخـش 27کرمـان مالـک آقـای غامحسـين كمالـی نـژاد فرزند حسـین به شـماره 
شناسـنامه 132 صـادره از گلبـاف و خانـم هاجـر طاهـری گوکـی فرزنـد اکبـر بـه شـماره شناسـنامه 109 صـادره از گلباف در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بر باغ بـه مسـاحت 1574/89 متـر مربع بالمناصفـه واقـع در گلباف خیابـان طالقانی 

کوچـه شـهید حسـینی خریـداری از مالک رسـمی حسـین کمالـی نژاد 
2- پـاک  3فرعـی از 2091- اصلـی بخـش 27 کرمان مالک خانم هاجر طاهری گوکی فرزند اکبر به شـماره شناسـنامه 109 
صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانه نیمه سـاز به مسـاحت 848/21 متر مربـع واقع در گلبـاف خیابان جمهوری 

کوچـه 3متـری بن بسـت خریداری از مالک رسـمی اکبـر طاهری گوکی
 لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز اگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالكيـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت يـك ماه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت 

صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/5/6               تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/5/21

محمد مقصودی - رئیس اداره  ثبت اسناد واماک گلباف- م الف 601

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 ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139960319008000417 هیات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک زرند تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای 
سـیدمجتبی تهامی فرزند سـیداحمد به شـماره شناسـنامه 504 در ششـدانگ قسـمتی 
از خانـه بـه مسـاحت 90/91 مترمربـع از پـاک 2389 اصلـی )جهـت الحاق بـه پاک 87 
فرعـی از 2389 اصلی(واقـع در زرنـد خیابـان خلیلـی نبش کوچـه 14 خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای حسـین جـان متصـدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف 94
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/6          تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/5/20

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بـا توجـه بـا اینکه ششـدانگ پاک های ذیل به اسـتناد ارای هیات حل اختاف ثبت شهرسـتان 
زرنـد در مالکیـت افـراد ذیـل قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف منتشـر و در موعد مقـرر مورد واخواهـی قرار نگرفته اسـت و نیاز به تحدید حـدود دارد 
لذا حسـب درخواسـت مورخه 1399/5/2 مالکین بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن باسـتناد تبصره 5 قانون 
مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حدود از سـاعت 8 صبح روز چهارشـنبه مورخه 1399/5/29 در محل شـروع 
و بعمـل خواهـد امـد لـذا بدینوسـیله به مالـک یا مالکین امـاک مجاور رقبه مذکـور اخطار می گـردد در موعد 
مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیـات تحدیدی با 
معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کـس یا کسـانی بر حـدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند طبق 
مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتـراض خود را کتبا 
بـه ایـن اداره تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحه ارسـال گردد ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده86 ایین نامه 
ثبـت حداکثـر ظـرف مدت یکماه پس از تسـلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواسـت الزم جهـت طرح دعوی به 
دادگسـتری ارائـه نماینـد بدیهی اسـت پـس از مضی مهلت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
1-  پـاک 10 فرعـی از 7637 اصلـی مـورد تقاضـای آقـای رضـا ایزدی یـزدان آبادی فرزند محمد ششـدانگ 
خانـه واقـع در اراضـی زرندوئیـه بخـش 13 کرمـان بـه نشـانی زرند خیابان پرسـتار شـمالی_ کوچه شـماره 10 

بمسـاحت 253/60 مترمربع
2- پـاک 11 فرعـی از 7637 اصلـی مـورد تقاضای آقای حسـین ایزدی یزدان آبادی فرزند محمد ششـدانگ 
خانـه واقـع در اراضـی زرندوئیـه بخـش 13 کرمـان بـه نشـانی زرند خیابان پرسـتار شـمالی_ کوچه شـماره 10 

بمسـاحت 244/57 مترمربـع             م الـف 96            تاریـخ انتشار:دوشـنبه مورخـه 1399/5/6    
حسین توحیدی نیا  - رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت
کوچکعلـی  فرزنـد  غامـی  حسـن  اقـای 
دادخواسـت  19916بشـرح  شناسـنامه 
داده  توضیـح   99/4/31 شـماره990998388810217مورخ 
شـادروان اقـای کوچعلی غامی فرزند حسـن  بشناسـنامه296در 
تاریخ83/04/09در شـهرقلعه گنج سـرخ قلعه فوت شـده و وراثت 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/  وی  الفـوت  حیـن  منحصـر 
1-  حسن غامی به شماره ملی 3160199371)فرزند متوفی ( 
2- صدیقه غامی به شماره ملی 3150319560)فرزند متوفی (

3150077699)فرزنـد  ملـی  شـماره  بـه  غامـی  شمسـی   -3
متوفـی(

4- مهدی غامی به شماره ملی 3161216271)فرزند متوفی (
5- میرم غامی به شماره ملی 3160411184)همسرمتوفی (

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی 
آگهـی مـی شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ای 
از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر آگهی 
بـه شـورای حل اختاف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد 
و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز 
شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. رئیس شـورای حـل اختاف 

شـماره شهرسـتان قلعه گنج   

آگهی حصر وراثت
دادخواسـت  1163بشـرح  شناسـنامه  مهـدی  فرزنـد  آبـاد   هدایـت  اقـای 
آبـاد  اقـای مهـدی  شـماره990998388810030مورخ 99/4/24 توضیـح داده شـادروان 
فرزنـد حسـین  بشناسـنامه311در تاریـخ1388/04/03در شـهرقلعه گنـج –چـاه دادخـدا فوت شـده و 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/  وی  الفـوت  حیـن  منحصـر  وراثـت 
1- قاسـم آباد به شماره ملی 3150178649)فرزند متوفی ( 

2- جمیله آباد به شـماره ملی 3150335434)فرزند متوفی (
3- کلثوم آباد به شـماره ملی 3150435870)فرزند متوفی (
4- فاطمه آباد به شـماره ملی 3150616875)فرزند متوفی (
5- هدایت آباد به شـماره ملی 3160778142)فرزند متوفی (

6- زهرا آباد به شـماره ملی 3161239253)فرزند متوفی (
7- فرخنده آباد به شـماره ملی ---- )فرزند متوفی (

8- فریبا آباد به شـماره ملی 3161260198)فرزند متوفی (
9- فریـده آبـاد بـه شـماره ملـی 3160778150)فرزنـد متوفـی (10- جاسـم آبـاد بـه شـماره ملـی 
3160316599)فرزنـد متوفـی (11- خانـم کرمـی نیـا  بـه شـماره ملـی 3160464301)همسـر متوفـی(
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیر االنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه 
شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و 
سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. رئیـس شـورای حـل اختـاف 

شـماره شهرسـتان قلعـه گنج   

آگهی حصر وراثت
دادخواسـت  494بشـرح  شناسـنامه  حسـین  فرزنـد  بخـرد   صدیقـه  خانـم 
اقـای  شـادروان  داده  توضیـح   99/4/24 شـماره9909983888100301مورخ 
پرویزغامـی شـاه آبـاد فرزنـد سـیاه بشناسـنامه4183در تاریـخ99/04/04در شـهرنودژفوت 

شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1- بهنام غامی شـاه آباد به شـماره ملی 6980019678)فرزند متوفی ( 
2- یلداغامی شـاه آباد به شـماره ملی 6980132342)فرزند متوفی ( 

3- زینب غامی شـاه آباد به شـماره ملی 6980051245)فرزند متوفی ( 
4- صدیقـه بخـرد بـه شـماره ملی 3161246322)همسـر متوفـی (لذا مراتب یـک نوبت در 
روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامه ای جز رسـمی و سـری 
کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. رئیس شـورای حـل اختاف 

شـماره شهرسـتان قلعه گنج   

آگهی حصر وراثت
ــد علــی شناســنامه 581بشــرح دادخواســت  اقــای حیــدر مــاری زاده  فرزن
شــادروان  داده  توضیــح   99/4/23 شــماره9909983888100297مورخ 
ــخ99/04/05در  ــنامه5860089449در تاری ــدر بشناس ــد حی ــاری زاده فرزن ــای غفارم اق
ــت از:  ــد/ عبارتس ــوت وی عبارتن ــن الف ــر حی ــت منحص ــده و وراث ــوت ش ــهرکیش ف ش

1- حیدر ماری زاده به شــماره ملی 3160577783)پدرمتوفی ( 
2- ســکینه حبیبی به شماره ملی 5869682177)مادرمتوفی ( 

ــود  ــی ش ــی م ــی آگه ــار محل ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــت در روزنام ــک نوب ــب ی ــذا مرات ل
ــد  ــزد اشــخاصی باش ــی ن ــه ای از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی ــه کســی اعت چنانچ
ــم دارد و اال  ــاف تقدی ــل اخت ــورای ح ــه ش ــی ب ــر آگه ــاه از نش ــک م ــدت ی ــرف م ظ
گواهــی صــادر خواهــد شــد و وصیــت نامــه ای جــز رســمی و ســری کــه بعــد از ایــن 
موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت. رئیــس شــورای حــل اختــاف شــماره 

ــج     ــه گن شهرســتان قلع

آگهی حصر وراثت
احترامــا در خصــوص دادخواســت تقدیمــی خواهــان عبــاس حاجــب نیــا 
ــا  ــب نی ــماء حاح ــادروان اس ــح داده ش ــت توضی ــته حصروراث ــه خواس ب
ــوت  ــان ف ــخ 1398/3/7 درکرم ــه ش ش 5360393688  در تاری ــاس ب ــد عب فرزن

ــد از : ــوق عبارتن ــن ف ــوده ووارث حی نم
1- خیری پیر حســینی فرزند حســن )مادر متوفی (              

ــت در  ــک نوب ــب ی ــذا مرات ــدر متوفی(ل ــید )پ ــد رش ــا فرزن ــب نی ــاس حاج 2- عب
ــا  ــراض دارد ی ــی اعت ــه کس ــود چنانچ ــی میش ــی آگه ــار محل ــر االنتش ــه کثی روزنام
ــه دادگاه  ــی ب ــر آگه ــاه از نش ــک م ــد ی ــخاص باش ــزد اش ــی ن ــه ازمتوف ــت نام وصی
ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد – رئیــس شــوراحل اختــاف شــماره دو  تقدی

ــف :941 ــی –م ال ــروز عرب .ب

آگهی حصر وراثت
احترامـــا در خصـــوص دادخواســـت تقدیمـــی خواهـــان فاطمـــه ناوکـــی 
ــفندیار خاتـــم  ــادروان اسـ ــته حصروراثـــت توضیـــح داده شـ ــه خواسـ بـ
ـــخ 1394/7/30  ـــه ش ش 53693558834  در تاری ـــم ب ـــد مرحـــوم حات ـــا فرزن گوی

دررفســـنجان فـــوت نمـــوده ووارث حیـــن فـــوق عبارتنـــد از :
1- امیـــر حاتـــم گویـــا فرزنـــد اســـفندیار 2- خلیـــل حاتـــم گویـــا فرزنـــد 
ـــد  ـــا فرزن ـــم گوی ـــادی حات ـــفندیار4- ه ـــد اس ـــا فرزن ـــم گوی ـــدی حات ـــفندیار3- مه اس
ــفندیار6-   ــد اسـ ــا فرزنـ ــهیاحاتم گویـ ــی(5- سـ ــر متوفـ ــفندیار)فرزندان پسـ اسـ
ـــی  ـــه ناوک ـــی (7- فاطم ـــر متوف ـــدان دخت ـــفندیار )فرزن ـــد اس ـــا فرزن ـــاراحاتم گوی س

فرزنـــد شـــهریار )همســـر دائمـــی (
ــود  ــی میشـ ــی آگهـ ــار محلـ ــر االنتشـ ــه کثیـ ــت در روزنامـ ــک نوبـ ــب یـ ــذا مراتـ لـ
ـــد  ـــخاص باش ـــزد اش ـــی ن ـــه ازمتوف ـــت نام ـــا وصی ـــراض دارد ی ـــی اعت ـــه کس چنانچ
ـــد شـــد –  ـــی صـــادر خواه ـــم دارد واال گواه ـــه دادگاه تقدی ـــی ب ـــاه از نشـــر آگه ـــک م ی

رئیـــس شـــوراحل اختـــاف شـــماره دو .بـــروز عربـــی –م الـــف :942
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دوشنبه 6 مرداد 1399
کاغذ جنوب

دومیـن جشـنواره ملـی خوشنویسـی شـهید مداحـی پـور در 
مهر ماه سـال جاری بصـورت مجـازی در جنوب کرمـان برگزار 
می شـود.به گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی جنوب کرمان، جلسـه برنامه ریـزی دومین جشـنواره 
ملی خوشنویسـی شـهید مداحی پور بـا حضور معـاون هنری و 

سـینمایی در اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی جنوب کرمان برگزار شـد که مقرر شـد این 
جشـنواره پس از رونمایـی پوسـتر در مهر ماه سـال جاری بـه صورت مجـازی برگزار شـود.

رامین افتخاری معاون هنری سـینمایی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی جنوب کرمان در 
این جلسـه با بیـان اینکه شـهید مداحی پـور یک مجاهـد بـزرگ فرهنگی در جنوب اسـتان 
کرمـان بحسـاب می آیـد، گفـت: چـرا کـه وی در زمـان حضـور خـود در ایـن اداره تاثیرات 

شـگرفی در حـوزه فرهنگ و هنر داشـته اسـت.

برگزاری جشنواره ملی خوشنویسی شهید 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه برای صادرات مشکالت زیادی مداحی پور در جنوب

داریم گفت: تعلیق صادرکنندگان پسته برای استان و کشاورزان فاجعه است که باید چاره اندیشی 
شود.به گزارش روابط عمومی سازمان صمت مهندس حسینی نژاد در نشست مجمع نمایندگان 
استان کرمان با رئیس ومعاونین صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ۴1 درصد جی دی پی معادن 
کشور از استان کرمان تامین می شود.وی با بیان اینکه ساالنه حدود ۹۳ میلیون تن استخراج مواد 
معدنی از استان کرمان انجام می شود ادامه داد: نزدیک هزار میلیارد تومان ساالنه حقوق معدنی در 
استان وصول می شود.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سهم استان کرمان 150 
میلیارد تومان معادل 15 درصد از مبلغ وصول شده حقوق معدنی سهم استان کرمان است افزود: در 
سال گذشته با پیگیری های شورای معادن ۲۳0 میلیارد تومان حقوق معدنی در استان به عنوان سهم 
استان کرمان برگشته شد.وی با بیان اینکه یکی از مشکالت استان تعهدات ارزی برای صادرکنندگان 
است گفت: استان کرمان یک استان صادراتی است و 50 درصد صادرات استان از محصول پسته 
است.مهندس حسینی نژاد با اشاره به اینکه امروز برای صادرات مشکالت زیادی داریم تصریح کرد: 

تعلیق صادرکنندگان پسته برای استان و کشاورزان فاجعه است که باید چاره اندیشی شود.

صادرات نیمه جان پسته در استان

مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان از توزیع پنج میلیون و 
۶00 هزار لیتر انواع فرآورده نفتی در روستاهای این منطقه 
از ابتدای امسال تا کنون خبر داد.احمد مشایخی روز 
یکشنبه با اعالم این خبر به رسانه ها، فرآورده های نفتی را 
شامل توزیع ۲ میلیون و 1۴۲ هزار لیتر گازوئیل، ۲ میلیون 

و ۹۲0 هزار لیتر بنزین و 5۳8 هزار لیتر نفت سفید عنوان کرد و گفت: این مواد توسط 
۳7 عاملیت توزیع از طریق ۶ جایگاه توزیع بنزین و ۳7 فروشندگی مواد نفتی توزیع 
شد.وی با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف سازمان تعاون روستایی، توسعه شبکه 
خدمت رسانی به کشاورزان و روستائیان است، تصریح کرد: با اتحاد و تعامل شرکت های 

تعاونی روستایی این اقدامات در حال انجام است.

بیش از پنج میلیون لیتر فرآورده نفتی در 
جنوب کرمان توزیع شد

خبرخبر

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از 
افزایش1۲7 درصدی دستگیری سارقان 
در تیرماه ماه سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خبر داد. سرهنگ"رضا 
محمدرضایی"در تشریح این خبر گفت: 
در راستای تشدید اقدامات انتظامی و 
اجرای طرح های مختلف انتظامی در 
جهت ارتقا امنیت اجتماعی، ماموران 
پرتالش پلیس شهرستان جیرفت در 
تیرماه سال جاری موفق به دستگیری 
1۹۳ سارق شدند که نسبت به مدت 
 1۲7 افزایش  گذشته  سال  مشابه 
درصدی را در پی داشته است.وی افزود: 
با بکارگیري حداکثر توان اطالعاتي و 
عملیاتي واحدهاي تابعه و بهره گیری از 
نیروهاي کمکي از واحدهاي ستادي به 
منظور تشدید اقدامات کنترلي و مبارزه 
جدي تر با سارقان و مالخران، در نتیجه 
در تیر ماه امسال 180فقره انواع سرقت 
کشف و 1۹۳ نفر سارق نیز دستگیر شدند 
که افزایش 1۲7 درصدی دستگیری 
سارقان و همچنین افزایش ۳8 درصدی 
کشف سرقت را نسبت به مدت مشابه 
شاهد بودیم.این مقام انتظامی تصریح 
کرد: سارقان اقدام به سرقت منزل، 
احشام ، خودرو، موتورسیکلت ، اماکن 
خصوصی ، قطعات خودرو کرده بودند که 
با تالش ماموران پس از مواجهه با دالیل 
و مستندات موجود به جرم خود معترف 
و تحویل مقامات قضایي شدند.فرمانده 
انتظامی شهرستان جیرفت با اشاره به 
تعامل خوب مقامات قضایي با ماموران 
انتظامي در دستگیري سارقان خاطرنشان 
کرد: پلیس براي آرامش، آسایش و امنیت 
شهروندان تالش می کند و امیدواریم 
شهروندان به توصیه های پلیسی درجهت 
پیشگیری از سرقت و سایر جرائم توجه 
جدی داشته و با گزارش موارد مشکوک 
به پلیس، نقش خود را در تولید و حفظ 

امنیت ایفاء کنند.

طرح آشتی با آموزش 
در ۳5 روستای جنوب 

کرمان اجرا می شود
راالکـرام جنـوب  مدیـر خیریـه دا
کرمـان از هـدف گذاری ۳5 روسـتای 
ایـن منطقـه بـرای طـرح آشـتی بـا 
ز  ا بازمانـدگان  )ویـژه  آمـوزش 
داد.محمدحسـین  خبـر  تحصیـل( 
افشـار روز یکشـنبه در گفـت و گـو با 
خبرنـگار ایرنـا از آغـاز طـرح ماندگار 
"آبا" )آشـتی با آمـوزش( در اسـتان 
کرمـان خبـر داد و گفـت: ایـن طـرح 
طبق تفاهـم نامه خیریـه داراالکرام با 
بخش مشـارکت هـای وزارت آموزش 
بتـدا از منطقـه جنـوب  و پـرورش ا
کرمان شـروع و سپس در سـایر نقاط 
اسـتان کرمـان اجـرا می شـود.وی 
بـا بیـان اینکـه طـرح مانـدگار "آبا" 
بـه صـورت پایلـوت در اسـتان کرمان 
هدف گـذاری شـد، تصریح کـرد: این 
طرح روز گذشـته در مدرسـه قمربنی 
هاشـم روسـتای توکل آباد شهرستان 
فتتـاح شـد.وی اظهـار  عنبرآبـاد ا
داشـت: در ایـن طـرح روسـتاهای 
نـش  دا میـزان  باالتریـن  رای  دا
آمـوز تـرک تحصیـل هدف گـذاری 
شـده کـه بـا برگـزاری کالس هـای 
آمـوزش از راه دور زمینـه تحصیـل 
مجـدد دانش آمـوزان مناطـق محروم 
و روسـتاهای دور افتـاده را فراهـم 
راالکـرام  دا می کند.مدیـر خیریـه 
جنـوب کرمـان ادامـه داد: بـا اجـرای 
ایـن طـرح تحولـی در بخـش آموزش 
مناطـق  و  فتـاده  دورا روسـتاهای 
محـروم منطقـه جنـوب کرمـان رقـم 
می خـورد.وی هـدف از اجـرای طـرح 
آشـتی با آمـوزش )آبـا( را بازگرداندن 
دانش آمـوزان بازمانـده از تحصیـل به 
چرخـه آمـوزش عنـوان کـرد. افشـار 
بُعـد مسـافت، وسـعت اسـتان، نبـود 
مـدارس در برخـی نقـاط و فقـر مالی 
را از دالیـل بازماندگـی تعـدادی از 
دانش آمـوزان از تحصیل عنـوان کرد 
و گفت: بـا اجـرای این طـرح، افزایش 
نـرخ پوشـش تحصیلی دانـش آموزان 
بازمانـده از تحصیـل از طریق آموزش 
از راه دور انجـام می شـود.وی اظهـار 
داشـت: طبق اعـالم اداره کل آموزش 
و پـرورش اسـتان کرمـان بیـش از 
۲ هـزار نفـر بازمانـده از تحصیـل در 
جنـوب کرمان وجـود دارد کـه تالش 
داریـم زمینـه ایجـاد تحصیـل بـرای 

ایـن افـراد فراهـم شـود.

نبـود راه هـای روسـتایی مناسـب، همیشـه دغدغه 
جنوب اسـتان بوده اسـت، روسـتاهایی کـه بعضا به 
دلیـل نبـود راه در بن بسـت قـرار گرفتـه و خدمات 
رسـانی بـه اهالـی آن هـا بـا مشـکالت بی شـماری 
همـراه اسـت و همیـن موضـوع اهالـی ایـن مناطق 
را محروم تـر هـم کـرده اسـت، مسـیرهای صعـب 
العبـوری کـه تنهـا بـا وسـایل نقلیـه خاصـی، قابل 
تـردد هسـتند و گاهـی بـرای رسـیدن بـه یـک 
بیمارسـتان و یا انجـام یـک کار اداری، روسـتاییان 
بـا مصیبت هـای فراوانی روبـرو مـی شـوند، در این 
بین طـرح ابرار، کور سـوی امیدی برای روسـتاهای 
بـدون راه جنـوب اسـتان اسـت. جمیلـی مدیرکل 
راهـداری جنوب اسـتان، دربـاره این طرح بـه کاغذ 
وطـن گفـت: طـرح ملـی ابـرار در سـال گذشـته،  
توسـط سـازمان راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای  
کشـور برای کمـک بـه  سـاخت راه های روسـتایی 
پیشـنهاد و ابـالغ شـد. براسـاس ایـن طـرح بـه هر 
اسـتانی بـا توجـه بـه ماشـین آالتـی کـه در اختیار 
داشـت، تکمیـل و سـاخت یک سـری راه هـا محول 

شـد.
اجرا شـدن طـرح ابـرار بـرای حـدود ۶۰ 

کیلومتـر راه روسـتایی
جمیلـی گفت: ابـالغ طـرح ملی ابـرار بـرای جنوب 
کرمـان، 5۹ کیلومتـر اسـت کـه ۲0 کیلومتـر در 
شهرسـتان جیرفـت و ۳۹ کیلومتـر در شهرسـتان 
رودبار جنـوب عملیـات اجرایـی آن در دسـتور کار 
قرار گرفتـه اسـت. جمیلـی یـادآور شـد: زمانی که 
طـرح ابـرار شـروع شـد، وظیفـه سـاخت راه هـای 
روسـتایی به عهـده راه و شهرسـازی بود امـا اکنون 
به سـازمان راهداری سـپرده شـده اسـت و با توجه 
به اینکه امسـال بحث راه های روسـتایی به سـازمان 
راهـداری محول شـده ، تکمیل  طرح ارائه شـده هم 
بـه عهـده مـا اسـت و بعـد از یـن طـرح بـرای ادامه 
سـاخت راه های مورد نیـاز جنوب ، منتظـر تصمیم 

وزارتخانـه و سـازمان راهـداری مـی مانیـم کـه آیا 
اعتبـارات جدیـدی  بـه مـا تخصیـص می دهنـد یا 
خیر؟، امـا اکنون براسـاس اعتبارات سـال گذشـته  
طـرح ابـرار انجـام مـی شـود. مدیـر کل راهـداری 
جنـوب اسـتان ادامـه داد: در راسـتای ایـن طـرح و 
در مجمـوع تاکنـون 5/11 کیلومتـر در شهرسـتان 
جیرفـت آسـفالت انجـام شـده  و در شهرسـتان 
رودبارجنـوب نیـز ۲۲ کیلومتـر زیرسـازی انجـام 
شـده و آسـفالت آن هم در حـال انجام اسـت. پیش 
از این مسـلم قادری معاون فنـی اداره کل راهداری 
جنـوب اسـتان کرمـان نیـز گفتـه بـود:  بـا بهـره 
بـرداری از راه های روسـتایی در قالب طـرح ابرار در 
جنوب اسـتان کرمان، ۴0 روسـتا دارای راه مناسب 
و 15 روسـتا از بن بسـت خارج می شـوند. بـه گفته 
او  طـرح ابـرار بـا هـدف تکمیـل و احـداث راه های 
روسـتایی با پیشـرفت فیزیکی 50درصد در کشـور 
بـه مرحلـه اجـرا در آمـده اسـت و از ابتـدای اجرای 
این طرح تاکنون بیـش از ۲۲کیلومتر راه روسـتایی 
زیر سـازی، ۳۴کیلومتر، آسـفالت و۲0کیلومتر تیغ 

زنـی و آمـاده احداث شـده اسـت.
اعتبارات راهداری کافی نیست

جمیلی مدیـر کل راهداری جنوب  در مـورد راه های 
روسـتایی تکمیل نشـده در جنوب اسـتان گفت: در 
مجمـوع 7شهرسـتان در جنـوب کرمـان، بالـغ بـر 
۴00 پروژه راه روسـتایی وجود دارد که بـرای اتمام 
ایـن پـروژه هـا بـه اعتبـاری بالـغ بـر 500 میلیارد 
تومان  نیاز اسـت، همچنین حـدود ۲000 کیلومتر 
راه های روسـتایی باالی ۲0 خانـوار در حوزه جنوب 
کرمان وجـود دارد کـه در صورت تامیـن اعتبار باید 
در دسـتور کار قـرار گیـرد.  جمیلـی ضمـن گالیـه 
از کاهـش اعتبـار بـرای سـاخت راه های روسـتایی 
جنـوب، گفـت:  اعتبـارات بـه شـدت در ایـن حوزه 
نسـبت به نیـازی کـه جنـوب اسـتان دارد، محدود 
اسـت  و  امسـال حتـی بعـد از بررسـی هـا، متوجه 
شـدیم  اعتباری کـه فرمانـداری ها برای ایـن حوزه 
در نظـر گرفته اند، نسـبت به سـال گذشـته کم هم 
شـده اسـت. به لحاظ ریالـی تقریبـا اعتبـار راه های 

روسـتایی جنوب برای سـال جدید، نصف شـده که  
آن هـم  بـه صـورت درصـدی اختصـاص مـی یابد. 
اعتبـار هفـت 7 شهرسـتان جنوبـی بـرای راه هـای  
روسـتایی  مبلغـی حـدود ۳۶ میلیـارد تومـان در 
نظـر گرفتـه شـده کـه براسـاس درصـد تخصیص، 
تنهـا قسـمتی از ایـن اعتبـار  بـه پروژه هـا تعلـق 
می گیـرد. وی گفـت: توقـع ما ایـن  بود کـه حداقل 
درصد اعتبار، همان میزان سـال گذشـته باشـد که 
نیسـت و ما علیرغـم نیـاز جنـوب، فقط مـی توانیم 
متناسـب بـا اعتبـاری کـه در اختیارمـان قـرار می 

گیرد،کارانجـام دهیـم.
تـا  چاه ابراهیـم  صعب العبـور  مسـیر   

تابسـتان تکمیـل اسـت
جمیلی در مـورد روند دریافـت اعتبـارات راهداری 
گفت:  طبق قانون بحث سـاخت اعتبارات روستایی 
از اعتبارات ملی استانی شدن اسـت  و در کل کشور 
بـه اسـتانداری هـا ابـالغ و از آنجـا بـه فرمانداری ها 
ابـالغ مـی شـود،  فرمانداری هـا هـم بـا توجـه بـه 

نیازهـای مختلفـی کـه در حـوزه تحـت پوشـش 
خـود دارنـد ، بخشـی از آن  را  بـه راهـداری و برای 
سـاخت راه  اختصاص مـی دهند. جمیلـی مدیرکل 
راهـداری جنـوب در ادامـه صحبتـش از سـاخت و 
تکمیـل راه  منتهـی به روسـتای چـاه ابراهیـم خبر 
داد و گفـت: یکـی از اصلـی ترین قسـمت های طرح 
ابـرار در جنـوب اسـتان کـه کار خیلی سـختی هم 
بـود، تکمیـل مسـیر زهکلـوت به سـمت روسـتای 
چاه ابراهیـم  بـود، بعـد از چـاه ابراهیم روسـتاهای 
زیادی هسـتند کـه  بـا تکمیل شـدن این محـور از 
بن بسـت خارج می شـوند.  وی تاکید کـرد:  این راه 
در حـال اجـرا اسـت  و برنامه ریزی شـده اسـت که 
تـا انتهای تابسـتان کامل شـود.وی اعالم کـرد:  این 
مسـیر منتهی بـه چـاه ابراهیـم حـدود۳0 کیلومتر 
اسـت که حدود 1۲ کیلومتر آن در سـنوات گذشته  
توسـط راه و شهرسـازی انجـام شـده و ۲0 کیلومتر 
آن باقی  مانـده بود که راهـداری  جنـوب ورود کرد 
و اکنـون هم در حال طـی کردن مراحـل پایانی اش 

و در مرحله آسـفالت اسـت.

»چاه ابراهیم« از بن بست خارج می شود
 *به گفته جمیلی مدیر کل راهداری جنوب استان، برخالف نیاز جنوب، اعتبار سال جاری برای ساخت راه های روستایی منطقه 

کاهش یافته است
*با اجرایی شدن طرح ابرار در جنوب استان، ۴0 روستا دارای راه مناسب و 15 روستا از بن بست خارج می شوند

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان 
گفت: اجـرای طـرح موفقیت آمیـز تحول 
سـالمت یکـی از برنامـه هـای دولـت بود 
کـه اقدامات انجام شـده در آن زیرسـاخت 
بزرگی برای مقابله با کرونا شـد.حمیدرضا 
رشـیدی نـژاد روز یکشـنبه در گفـت و گو 
بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: زیرسـاخت های 
حـوزه بهداشـت و درمـان درقالـب تخـت 
هـای بیمارسـتانی مراکز درمانـی افزایش 
و تکمیـل فیزیکی یافته اسـت و در مناطق 
جنـوب و شـرق اسـتان نیـز کـه در آن ها 
محرومیـت بیشـتر بـوده کارهـای خوبـی 
انجـام شـده اسـت و اگـر ایـن اقدامـات 
صورت نمی گرفـت قطعا در ایـن موقعیت 
بـه مشـکل برمـی خوردیـم و بـا کمبـود 
امکانـات چشـمگیری روبـه رو بودیـم.وی 
تاکید کـرد: در گذشـته بـه ازای هـر هزار 
نفـر، 0.۶ تخت و امـروزه این عـدد به بیش 
از یـک رسـیده و در اسـتان ایـن عـدد بـه 
ازای هر 100 هـزار نفر 1.7 اسـت و حدود 
50 درصـد نسـبت بـه قبـل اجـرای طرح 
تحول سـالمت افزایـش پیدا کرده اسـت.

رشـیدی نـژاد بـا اشـاره بـه شـیوع و بروز 
کرونا افزود: دانشـگاه علوم پزشکی کرمان 
در ارتباط با ظرفیت تخت بسـتری، عادی 
و ویژه پاسـخگوی مراجعه کنندگان است 
و آمادگـی کامـل را بـرای خدمات رسـانی 
دارد که این موضوع به توسـعه زیرسـاخت 
های تخت هـای بیمارسـتانی برمی گردد. 
وی در ادامـه بـه افزایش مراکز بهداشـتی، 
افزایـش پایـگاه هـای سـالمت و تاسـیس 

مراکز 1۶ سـاعته اشـاره کـرد و گفـت: در 
کل کشـور و نیـز در کرمـان بـرای اینکـه 
جوابگـوی بیمـاران باشـیم این مسـاله در 
نظـر گرفتـه شـده و ایـن ظرفیـت دیـده 
شـده و تجهیـزات وارد شـده بـه دانشـگاه 
های علـوم پزشـکی کل کرمان باعث شـد 
تـا تشـخیص و درمـان بیمـاران کویـدی 
نیـز بهتـر انجـام شـود.رئیس دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمان بـا اشـاره بـه چهار 
دانشـگاه علـوم پزشـکی و یـک دانشـکده 
علـوم پزشـکی در اسـتان کرمـان گفـت: 
در تمامـی ایـن مراکـز امکانات تشـخیص 
و درمـان بیمـاران کرونایـی وجـود دارد.

وی همچنیـن اذعان داشـت: مـا در تخت 
هـای بیمارسـتانی توجه خاصـی به تخت 
های ویـژه داشـتیم کـه نـه تنهـا در مرکز 
اسـتان بلکه در همه شـهر ها و بیمارستان 
ها بـا توجـه به بـار بیمـاران ایـن کار انجام 
شد.رشـیدی نـژاد بـا توجـه بـه افزایـش 

تعـداد نیـرو هـای انسـانی کارشـناس و 
متخصص در دانشـگاه علوم پزشکی گفت: 
شـهرهایی چون کوهبنـان، رابـر و ارزوئیه 
کـه فاقـد بیمارسـتان بودنـد ظـرف سـه 
تـا چهارسـال گذشـته دارای بیمارسـتان 
۳۲ تختخوابـی شـدند و متخصصیـن 
مـا عمدتـا در چهـار رشـته مـادر در آنجـا 
مسـتقر و به امـور درمانی مـی پردازند.وی 
در خصـوص نیـاز دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان به نیـروی درمانـی و بیمارسـتانی 
گفـت: مکاتباتـی در ایـن خصـوص انجام 
و مجوزهایـی نیز بـرای اسـتخدام و نیروی 
موقـت گرفتـه شـده است.رشـیدی نـژاد 
گفـت : بـا شـروع فصـل سـرد و شـیوع 
آنفلوآنزا این امـکان وجود دارد کـه با موج 
دوم کرونا روبه رو شـویم کـه باید در جهت 
افزایش ظرفیت تخـت های ویـژه در همه 

شـهرها و مراکـز اسـتانی اقـدام کنیم.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان 
گفت: سنجش دانش آموزان بدو ورود به دبستان 
عشایر و مناطق کمتر برخوردار رایگان و نیم بها انجام 
می شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، 
عباس صفوی در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز 
طرح سنجش دانش آموزان بدو ورود به مدرسه در 
استان کرمان اظهار داشت: برنامه سنجش یکی 
از برنامه های موفق و یکی از دستاوردهای نظام 
جمهوری اسالمی است.وی بیان کرد: طرح سنجش 
دانش آموزان بدو ورود به دبستان از سال 70 برای 
تشخیص و شناسایی مشکالت جسمی  حرکتی، 
ناتوانایی های رشدی، اتیسم و کم توانایی های ذهنی، 
مشکالت کم بینایی، کم شنوایی، نا بینایی و ناشنوایی 
انجام می شود.رئیس آموزش و پرورش استثنایی 
استان کرمان با اشاره به اینکه با توجه به برآورد 
جهانی 10 تا 15 درصد دانش آموزان می توانند این 
مسائل و مشکالت را داشته باشند افزود: در استان 
کرمان بر اساس آمار سال های گذشته این عدد حدود 
1۴ درصد است.وی با اشاره به اهمیت شناسایی به 
موقع این دانش آموزان گفت: تشخیص و شناسایی 
به موقع مشکالت دانش آموزان می تواند در درمان و 
پیشگیری از عوارض بعدی، جای گیری به موقع و 
آموزش و پرورش بهتر این دانش آموزان موثر باشد.

صفوی با بیان اینکه نوبت گیری دانش آموزان در ۳ 
هزار دبستان دوره اول در سطح استان کرمان انجام 
می شود افزود: نوبت گیری در این مراکز به صورت 
اینترنتی انجام شده و تاریخ و ساعت دقیق حضور 
نوآموزان در مراکز سنجش به آنها اعالم می شود.وی 

با اشاره به اینکه امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا 
سنجش دانش آموزان کالس اول با تاخیر آغاز شده و 
در حال حاضر تنها سنجش دانش آموزان کالس اولی 
انجام می شود گفت: امسال به دلیل شیوع ویروس 
کرونا تمهیدات زیادی اندیشیده شده است.رئیس 
آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان با بیان 
اینکه کار سنجش دانش آموزان استان کرمان در ۳0 
پایگاه سنجش انجام می شود که ۲1 پایگاه ثابت، ۹ 
پایگاه سیار و 1۲ پایگاه اقماری هم برای سهولت کار 
در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به اینکه در هنگام 
مراجعه به پایگاه های سنجش به همراه داشتن اصل 
شناسنامه دانش آموز، اولیا، یک قطعه عکس ۳ در ۴ و 
کارت واکسیناسیون تکمیل شده الزامی است تاکید 
کرد: امسال یکی از شرایط اصلی ثبت نام دانش آموزان 
کالس اولی، سنجش نوآموزان است.صفوی با بیان 
اینکه هزینه سنجش برای هر دانش آموز حدود ۴00 
هزار تومان است که بخش اعظم آن را سازمان تقبل 
می کند گفت: هزینه ای که از خانواده ها دریافت 

می شود مبلغ ۴0 هزار تومان است.وی با اشاره به 
اینکه هزینه سنجش دانش آموزان در مناطق عشایری 
و کمتر برخوردار به صورت رایگان و نیمه رایگان انجام 
می شود افزود: سنجش دانش آموزان عشایر سراسر 
استان رایگان است و در مناطق کم برخوردار شرق و 
جنوب استان برای ۲0 درصد دانش آموزان رایگان و 
۲0 درصد هم نیم بها انجام می شود.رئیس آموزش و 
پرورش استثنایی استان کرمان با بیان اینکه سالمت 
دانش آموزان، والدین و همکاران ما در شرایط شیوع 
ویروس کرونا از مهمترین دغدغه های ما است افزود: 
پروتکل های بهداشتی به صورت ویژه و دقیق در 
پایگاه های ما انجام می شود.وی با بیان اینکه در گام 
نخست آمار سنجش را به نصف کاهش داده و تعداد 
پایگاه ها را افزایش داده ایم گفت: تعداد مراجعان هر 
پایگاه در هر روز را از ۴۲ نفر به ۲0 نفر کاهش دادیم 
و یکی از همکاران ما بر رعایت دقیق پروتکل ها 

نظارت دارد.

سنجش دانش آموزان عشایر استان به صورت 
رایگان و نیم بها  انجام می شود

طرح تحول سالمت 
در مسیر مقابله با کرونا

فرمانــدار کرمــان گفــت: بیــش از ۶0 مدرســه غیرایمــن 
ــدارس  ــن م ــدادی از ای ــه تع ــود دارد ک ــان وج ــهر کرم در ش
بــاالی ۶0 ســال قدمــت دارند.بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم 
از کرمــان، علــی بابایــی در جلســه کمیتــه برنامه ریــزی 
ــتان  ــه ای شهرس ــت بودج ــان وضعی ــا بی ــان ب ــتان کرم شهرس
نه  ر داشــت: متاســفا کرمــان در ســال جــاری اظهــا
ــه شــده  ــار درنظــر گرفت ــوز اعتب ــه هن ــم ک دســتگاه هایی داری
را پیگیــری و جــذب نکرده انــد.وی بــا بیــان اینکــه بــرای 
ــات  ــه ای جلس ــای بودج ــن اولویت ه ــه و تعیی ــیم بودج تقس
جداگانــه ای را بــا تــک تــک مدیــران ادارات شهرســتان 
ــه پروژه هایــی کــه  ــوط ب برگــزار کردیــم گفــت: اعتبــارات مرب
ــاالی 70 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اند را در اولویــت  ب
ــار  ــن اعتب ــزود: ای ــان اف ــدار شهرســتان کرم ــرار دادیم.فرمان ق
ــزان  ــات انجــام شــده در ســال گذشــته و می ــا بررســی اقدام ب
ــای  ــه و پروژه ه ــاس برنام ــتگاه ها و براس ــارات دس ــذب اعتب ج
ســال جــاری بــرای شهرســتان کرمــان در نظــر گرفتــه شــده و 
ــد  ــا تاکی ــد.وی ب ــع ش ــف توزی ــتگاه ها و ادارات مختل ــن دس بی
بــر اینکــه در تقســیم اعتبــارات مــالک عمــل پیگیــری، 
اولویــت و نیــاز دســتگاه ها اســت خاطر نشــان کــرد: اگــر 
تنهــا بــه اعتبــارات محــدود دولتــی اکتفــا کنیــم کار چندانــی 
نمی شــود و بایــد از ســایر ظرفیت هــای موجــود از جملــه 
ــه ششــم  ــدگان مجلــس، ادارات کل و ظرفیت هــای برنام نماین
توســعه اســتفاده کنیم.بابایــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ۶0 
مدرســه غیرایمــن در شــهر کرمــان وجــود دارد کــه تعــدادی 
ــودن  ــد گفــت: ب ــاالی ۶0 ســال قدمــت دارن از ایــن مــدارس ب
در مرکــز اســتان و نزدیکــی بــه ادارات کل و اســتانداری ماننــد 
ــواری  ــن همج ــه ای ــر اینک ــالوه ب ــی ع ــه اســت یعن ــغ دو لب تی
ســبب در ســایه قــرار گرفتــن ادارات شهرســتان و ندیــده 
شــدن آنهــا می شــود، می توانــد بــه عنــوان یــک امتیــاز 
از آن بهــره بــرد و بســتگی بــه عملکــرد ادارات دارد کــه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــتفاده کنن ــت اس ــن ظرفی ــه از ای چگون
ــان  ــتان کرم ــی شهرس ــتگاه های اجرای ــال ۹۹ دس ــه س بودج
مشــخص شــده و بــرای تقســیم بودجــه و تعییــن اولویت هــای 
آن جلســات جداگانــه ای را بــا تــک تــک مدیــران ادارات 
شهرســتان تشــکیل شــده اســت افــزود: بــا توجــه بــه اقدامــات 
انجــام شــده ســال گذشــته و میــزان جــذب اعتبــارات و 
ــارات در  ــاری اعتب ــال ج ــای س ــا و پروژه ه ــاس برنامه ه براس
ــع  ــف توزی ــتگاه ها و ادارات مختل ــن دس ــده بی ــه ش ــر گرفت نظ
ــات  ــه اقدام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــت.فرماندار کرم ــده اس ش
ــاری  انجــام شــده در برخــی دســتگاه ها بســیار بیشــتر از اعتب
ــوی  ــت: از س ــاص داده گف ــرای آن اختص ــت ب ــه دول ــت ک اس
ــچ  ــده و هی ــاز ش ــه آغ ــت ک ــا سال هاس ــی پروژه ه ــر برخ دیگ
پیشــرفتی نداشــته و کار چندانــی بــرای آن انجــام نشــده 
ــا  ــی زمینه ه ــوز در برخ ــود هن ــن وج ــا ای ــزود: ب ــت.وی اف اس
ماننــد آمــوزش و پــرورش و میــراث فرهنگــی هنــوز مشــکالت 

ــود دارد. ــادی وج ــائل زی ــده ای و مس عدی

گزارش
تسنیم

بیش از ۶۰ مدرسه غیرایمن در شهر 
کرمان وجود دارد

افزایش 12۷ درصدی 
دستگیری سارقان در 

جیرفت

اعتبار برای ساخت راه های روستایی جنوب کاهش یافته است

سنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

یم
سن

: ت
س

عک



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 . 

788 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1399 مــرداد   6 دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

کتاب فرانکنشتاین
مشهورترین اثر مری شلی، روایتی است تخیلی در رابطه با 
سرگذشت زندگی هیوالیی ترسناک که به وسیله ی دانشمندی 
برجسته اما جاه طلب از اجزای بدن مردگان درست شده است.

فرانکنشتاین نام دانشمندی کنجکاو با آمال و آرزوهای بزرگ 
است که از کودکی به دنبال کشف چیز های خارق العاده در دنیای 
اطرافش می گردد. همین خصوصیت اخالقی او سبب می شود تا 
روزی تصمیم بگیرد به وسیله ی تکه های اعضای بدن مردگان و 
اعمال نیروی فشرده ی برق به آن ها، موجودی زنده که شبیه به 
انسان است خلق کند.موجودی مشابه انسان اما با جثه ای بزرگ تر 
و ظاهری ترسناک که ماحصل ده ها تکه از مردگان مختلف بوده 
و رد بخیه حاصل از به هم دوختن تمامی اعضا در کلیه بدن او 
کاماًل مشهود است. ساخت این موجود تغییری عجیب بر روی 
زندگی خالقش می گذارد و داستان جایی به اوج خود می رسد که 
فرانکنشتاین خود نیز نمی تواند هیوالی ساخته ی دست خود را 
کنترل کند.کتاب فرانکنشتاین )Frankeshtein( با تاثیری 
بسیار زیاد بر روی جامعه زمان خود سبب شد تا بعدها کلمه ی 
فرانکنشتاین به شکل سرواژه ای در فرهنگ لغات آورده شود. در 
این رمان، خالق و مخلوق هر دو ذاتاً یک هیوال هستند. هیوالی 
ساخت دست فرانکنشتاین نخست هیچ اسمی ندارد، اما بعد از 
چندی با نام همان خالق خود شهرت می یابد. هیوالیی نابودگر 
که حتی خالقش قادر به مهار او نیست.آثار سینمایی بسیاری بر 
اساس این کتاب ساخته شده اند که شهرت بسیاری برایش رقم 
زده اند. نخستین فیلم در سال 1۹10 به وسیله ی سرمایه گذاری 
شرکت ادیسون تولید شد ولی اولین فیلم مشهوری که برگرفته 
از این کتاب بود در سال 1۹۳1 با بازیگری بوریس کارلوف و 

کارگردانی جیمز ویل بر روی پرده سینماها رفت.

چه سود سر زدن خورشید؟
مرا نگاه تو می باید.
سیدعلی میرافضلی

عکس: یاسر خدیشی

یک قدم مانده به پر شدن 
تخت های بیمارستان های استان

اسـتاندار کرمـان بـا بیـان این کـه 1۴ شـهر اسـتان کرمـان در وضعیـت قرمـز کرونا 
هسـتند، گفـت: ۹5 درصـد تخت هـای آی سـی یو و 80 درصـد تخت هـای عـادی 
بیمارسـتان های اسـتان کرمـان بـرای بیمـاری کرونـا در نظـر گرفتـه شـده بـود، 
اشـغال هسـتند.به گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان، محمدجـواد فدائی 
روز گذشـته چهـارم مـرداد مـاه در نشسـت مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان، بـه 
ارائـه ی وضعیت اسـتان به لحـاظ کرونـا ویـروس پرداخـت و بیـان کـرد: در ابتدای 
شـیوع بیمـاری در اسـفند مـاه سـال گذشـته بـا توجـه بـه غافلگیـری جامعـه و 
سیسـتم پزشـکی و درمانـی، بـرای بـه دسـت آوردن آمادگـی الزم، محدودیت هـا و 
تعطیلی هایی را در سـطح اسـتان اعمال کردیـم و تا اواخـر فرودین ماه به این شـکل 
پیـش رفتیم کـه میزان ابتالی اسـتان نیـز پایین بـود.وی ادامـه داد: با بازگشـایی ها 
که الزم بـود صورت گیرد، مقـداری میـزان ابتال در اسـتان افزایش یافت و مـا تمرکز 
را بالفاصلـه بـر نظـارت و کنتـرل اجـرای پروتکل هـا و ضوابط بهداشـتی گذاشـتیم. 
فدائی اضافـه کـرد: نظر کارشناسـان علـوم پزشـکی بـر رعایت فاصلـه و اسـتفاده از 
ماسـک برای کنتـرل بیماری بـود و ۲1 گـروه نظارت و بازرسـی در اسـتان تشـکیل 
شـد کـه هـر کـدام بـا چک لیسـت های در اختیـار، مراجعـه و نظـارت را انجـام 
می دهنـد و هر واحدی کـه رعایـت ضوابط را نداشـته باشـد، تذکـر داده و در صورت 
عـدم رفـع اشـکال، تعطیـل می شـوند.وی گفـت: 5۹ هـزار و ۶00 واحـد در اسـتان 
کرمـان بایـد بازرسـی شـوند کـه ایـن کار توسـط 850 بـازرس صـورت می گیـرد.

اسـتاندار کرمـان بیـان کـرد: تاکنـون ۲5 هـزار بازرسـی از واحدهـا، ادارات، اماکن 
و اصنـاف در اسـتان انجـام شـده و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در گروه  هـای 
مختلـف در حـال افزایش اسـت.وی افـزود: 80 درصـد ابتالها در مراسـم عروسـی و 
ترحیـم و مهمانی هـا صـورت می گیرد، بحـث تعطیلـی تاالرها را داشـتیم کـه عنوان 
شـد در صـورت تعطیلـی مراسـم بـه خانه هـا و باغ هـا منتقـل می شـود و کنتـرل 
آن ها دشـوارتر می شـود، لذا قـرار بر بـاز بـودن تاالرها بـا شـرط رعایـت پروتکل ها، 
ظرفیـت 50 درصـد و حضور ناظـر مقیـم دانشـگاه علـوم پزشـکی شـد.فدائی ادامه 
داد: بـرای برخـورد بـا تجمع هایـی کـه در منـازل و باغ هـا برگـزار می شـود، گشـت 
بهداشـتی ویژه ی کووید 1۹ تشـکیل شـد که مبنـای آن اطالعات مردمی اسـت و با 
حضـور و حکم قاضـی، آن مهمانـی در صورت عـدم رعایـت ضوابط تعطیل می شـود.

وی با ابراز امیـدواری از این کـه در روزهـای آینده شـاهد کاهش موارد ابتـال و فوتی 
کرونـا در اسـتان کرمان باشـیم، گفـت: در حال حاضـر 771 نفـر در ارتباط بـا کرونا 
در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری هسـتند که ۳51 نفر مورد قطعی کرونا هسـتند 
و مابقـی محتمل بـر ایـن بیماری اند.اسـتاندار کرمـان با بیـان اینکه 1۴۳ نفـر از این 
افراد در آی سـی یو بسـتری اند و ۶۳ نفر زیر دسـتگاه تنفـس مصنوعی هسـتند، بیان 
کرد: ۹5 درصـد تخت های آی سـی یو و 80 درصد تخت هـای عادی بیمارسـتان های 
اسـتان کرمان بـرای بیمـاری کرونـا در نظـر گرفته شـده بـود، اشـغال هسـتند.وی 
تعـداد فوتی هـای ناشـی از کرونـا را در اسـتان کرمـان ۳۶۹ نفـر اعالم کـرد و گفت: 
مـوارد فوتـی در اسـتان کرمـان 11٫5 در 100 هـزار نفـر اسـت کـه زیـر میانگیـن 
کشـوری 18٫5 قرار دارد، اما بـا این حال ایـن عـدد نگران کننده اسـت.فدائی افزود: 
وضعیت اسـتان کرمان در روزهای گذشـته ثابـت بـوده و امیدواریم بـا اقدامات آغاز 
شـده به تدریج نزولی شـود.وی خاطرنشـان کرد: 1۴ شهر اسـتان کرمان در وضعیت 
قرمز کرونـا هسـتند و شهرسـتان های جنوبـی وضعیت نامناسـب تری دارنـد، مابقی 
شهرسـتان ها و شـهرها در وضعیـت زرد و نارنجـی هسـتند و هیچ شـهر سـفیدی در 
اسـتان کرمان نداریم.اسـتاندار کرمـان در بخش دیگری از سـخنان خود به کسـری 
دسـتگاه ها بـه لحـا ظ بودجه های جـاری اشـاره کـرد و همچنیـن برگزاری جلسـات 
متعدد بـا معین هـای اقتصادی را یـادآور شـد و گفت: برنامه ی سـه سـاله ی معین ها 
را دریافـت کرده ایم و بـه صورت مرتـب آن هـا را کنتـرل می کنیم.وی بیـان کرد: دو 
هفته قبل بـا تعـدادی از معین ها جلسـه داشـتیم و گزارش های خود را ارائـه کردند، 
تعـدادی از معین هـا را نیـز کـه ضعیـف بودنـد حـذف کردیـم و در حـال جایگزینی 
برای آن ها هسـتیم.فدائی گفت: ۴0 هزار نفر اشـتغال امسـال در تعهد اسـتان داریم 
که بیـن بخش هـا و شهرسـتان ها تقسـیم کردیـم و از هـر اندازه شـغل کـه بتواند در 
اسـتان ایجـاد شـود اسـتقبال می کنیمـوی خاطرنشـان کـرد: پروژه هـای عمرانی و 
بخـش خصوصی کـه تا پایـان دولـت باید تمام شـود مشـخص شـده و برای ریاسـت 
جمهـوری فرسـتاده ایم، آن دسـته پروژه هایـی هم که تـا پایان سـال تمام می شـود 
و اعتبار آن ها قابل تامین اسـت، مشـخص شـده، لیسـت دسـته ای از پروژه هـا که به 
دلیـل اعتبار زیـاد تا پایـان دولت تمـام نمی شـود را برای مجمـع نمایندگان ارسـال 
می کنیم.اسـتاندار کرمـان گفـت: در ارتباط بـا سـاماندهی حاشیه نشـین ها نیز چند 

جلسـه داشـته ایم و گـزارش آن را تهیـه می کنیـم.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

روستای بنگان
بُنگان روستایی در دهستان بزنجان بخش مرکزی 

شهرستان بافت استان کرمان ایران است. این 
روستا در ۲0 کیلومتری شمال شرقی شهر بافت 
و شش کیلومتری شمال شهر بزنجان و در دامنه جنوبی قله کوه شاه )الله 
زار( واقع شده است. واژه بنگان در قدیم به معنی پیاله تقسیم آب بوده است.

ُقالب دوزی
یکی از صنایع دستی رودوزی است.پیشینه 

قالبدوزی در ایران به سال 550 پیش از میالد 
می رسد و باستان شناسان در منطقه لوالن 

نمونه هایی از قالب دوزی و ملیله دوزی یافته اند.

در سال گذشته در چنین روزی 
کاغذ وطن به مشکالت بی آبی استان 

پرداخت.

جاذبه

صنایع

سالگشت

آوای محلی           

خدا  دونه   دلُم  تنگن  فالنی

تماِم   کاُرونُم    لنگن   فالنی

اَسوُزم روز و شو پاِی بخاری

ندیمم دوِت سیخ َسنِگن فالنی

 شاعر:نامجو

خوِشن چایی َعزیُزم توِی غوری

َکباِب َکَهره و نُوِن تَنوری

بَسی گوشِت َهمی َکَهره ِگرونِن

تَمام اِسَتکون باید بُچوری

 شاعر:اسماعیل_جالئی

َکَلهکوری  ُمونم دی  بُشک زیور

اَپیچی  تو َخشم  بوی  َمشک زیور

بسی تُوار ُمونی  ِکردردالله

تَرک خوردر ُسرن خشک زیور

شاعر:جهان_فیروزی )نوک عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

راه انــدازی پویش ترویــج فرهنــگ ازدواج از طریق ارزش سهام عدالت بیش از ۲0 میلیون تومان شد.
پرمخاطب ترین بازی های موبایلی ایرانی

لیلی گلســتان: »صد اثر، صد هنرمند« مجازی برگزار 
می شود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت دوم
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پوردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه 49/27/5/99دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
امور خدمات عمومیموضوع مناقصه 

دریافت اسناد: 
الف( سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب(پایگاه ملی مناقصات  
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

۱۱2/۱0۳/447/772برآورد یکساله )ریال(

4/942/068/956تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱4:۳0 روز دوشنبه مورخ دریافت اسناد
99/5/۱۳

تا ساعت ۱4:۳0 روز یکشنبه مورخ 99/5/26آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

از ساعت ۱2:00 روز دوشنبه مورخ 99/5/27بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت ۱0:00 روز چهار شنبه مورخ 99/5/۱5  در محل اداری مرکز آموزشی درمانی افضلی پور برگزار خواهد شد .
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(
شناسه اگهی 925۳27

فیلم بهمن
من همیشه سعی کردم از همه چیز سر در بیارم...

 خوب نیست... بعضی وقتا باید به روی خودت نیاری که میدونی !...

دیالوگ
فیلم کلوپ همسران در ژانر کمدی محصول سال 1۳۹7 به کارگردانی مهدی 
صباغ زاده است. مهدی صباغ زاده فیلمهایی چون ایتالیا ایتالیا، خانه کاغذی، 

خاک و آتش، بانوی کوچک را هم کارگردانی کرده است

فیلم
طبع گیاه دارویی کلپوره یا مریم  نخودی گرم و خشک است. درمان سرماخوردگی، تقویت 
دستگاه گوارش و رفع اسهال، تسکین درد ناحیه قفسه سینه، سردرد و درد قاعدگی، کاهش 

کلسترول و تری گلیسیرید خون از خواص کلپوره در طب سنتی است. با ما همراه باشید.

عطارباشی


