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ما را در تلگرام دنبال کنید
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مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان:

متقاضیان مسکن ملی 40 میلیون 
واریز نکنند، حذف می شوند
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 دانش آموزان محروم 
درانتظار بسته های آموزشی

* بیش از  240 هزار دانش آموز در سراسر استان کرمان به موبایل دسترسی ندارند
به گفته باهری مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان، اطلس دانش آموزی برای همۀ دانش آموزان استان تهیه و براساس امکانات، 

آموزش در سال تحصیلی جدید ارائه می شود

دستگیری بزرگترین باند سرقت 
اطالعات اینترنتی در کرمان

وعده گازرسانی به قلعه گنج 
تا ۸ ماه آینده

اتصال ۱۱۳ روستای استان به شبکه گاز

خسارت میلیاردی 
صاعقه به دامداران 

ساردوئیه

شمار قربانیان کرونا 
در استان همچنان 
رو به افزایش است

679 قربانی

پویش »ره سالمت« 
در جنوب کرمان شروع 

به کار کرد

آمار  آخرین 
کرونا  مبتالیان 

در استان کرمان منتشر شد. بر اساس اعالم 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 24 ساعت 
گذشته از میان بیماران شناسایی شده که به 
کرونا مبتال شده اند، 40نفر در سطح استان 
در بیمارستان بستری شدند وهمچنین تعداد 
فوتی های قطعی ابتال به کووید ۱۹ در 24 
ساعت گذشته: 5 مورد شامل:4 مورد مربوط 
به دانشگاه علوم پزشکی کرمان است و ۱ مورد 
مربوط به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، 
مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به کووید 

۱۹ از ابتدا تاکنون 67۹نفر رسید.

بخشدار ساردوئیه از تلف شدن 
70 راس دام ســبک در مناطق 

کوهستانی این بخش از جیرفت بر اثر برخورد صاعقه خبر 
داد و میزان خسارت مالی وارده به دامداران ساردوئیه را 

یک میلیارد ریال برآورد کرد
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عک استان کرمان همچنان 
قرمز کرونایی است
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فرمانــده انتظامی اســتان کرمان از دســتگیری 
بزرگ ترین باند سرقت اطالعات اینترتنی، توسط 

پلیس فتای کرمان خبر داد.سردار عبدالرضا ناظری گفت: متهمان با استفاده 
از ۸۳ سیم کارت و حساب های متعددی که برای جلوگیری از شناسایی، 
اجاره کرده بودند، اطالعات بانکی یک هزار و 265فقره شماره کارت بانکی 
را از سراسر کشوربه دست آورده و اقدام به برداشت بیش از ۱0میلیارد ریال 

به صورت غیرمجاز کرده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن تشریح طرح های 
گازرسانی آماده بهره برداری در کرمان و گاز رسانی 

به 5 شهر و ۱۱۳ روستای استان گفت: گازرسانی به قلعه گنج تا ۸ ماه آینده 
انجام می شود.منوچهر فالح مدیرعامل شرکت گاز استان به گازرسانی به 
کارخانه آهک قلعه گنج نیز اشاره کرد و گفت: امیدواریم تا ۸ ماه آینده با تکمیل 

گازرسانی این شهرستان گاز به کارخانه آهک نیز برسد.

 کلنگ  پروژه تأمین آب شرب روستای بندچاه رضا قلعه گنج زده شد

پروژه های اقتصاد مقاومتی استان کرمان زمینه اشتغال یک سوم بیکاران استان را فراهم می  کند

شمار قربانیان کرونا در استان همچنان رو به افزایش است/679 قربانی

بفا
: آ

س
عک

سنا
 ای

س:
عک

هفته  از  روز  سومین  با  همزمان 
آب  تأمین  پروژه  کلنگ  دولت، 
شرب مجتمع تمگران بندچاه رضا 
با حضور استاندار کرمان و جمعی از 
 مسئوالن استانی به زمین زده شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت 
آیین  این  آبفا استان کرمان، در 
محمدجواد فدایی استاندار کرمان، 
جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان کرمان، عباس 
سلطانی نژاد معاون بهره برداری 
و توسعه آب شرکت آبفای استان، 
امام  نجنو  احمد  االسالم  حجت 
جمعه و مهدی شهسواری فرماندار 

 شهرستان قلعه گنج حضور داشتند. 
اجرای  گزارش،  این  براساس 

میلیارد  یک  نیازمند  پروژه  این 
تومان اعتبار است که قرار است 

و  ملی  توسعه  صندوق  محل  از 
شود.  تأمین  استانی   اعتبارات 
 ۸00 پروژه  این  اجرای  با 
بهداشتی  شرب  آب  از  خانوار 
شوند.  می  مند  بهره  پایدار   و 
تاکنون کار خرید و اجرای حدود 50 
کیلومتر لوله جهت خطوط انتقال و 
شبکه داخلی، ساخت یک باب مخزن 
500 مترمکعبی و احداث یک باب 
ایستگاه پمپاژ انجام شده و حفر یک 
حلقه چاه به عمق ۸0 متر، اجرای 
خط برق، تجهیز یک حلقه چاه و 
خرید و اجرای 2 هزار متر لوله انجام 

شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمان گفت: پروژه های اقتصاد 
مقاومتی ۳0 هزار اشتغال در استان 
ایجاد می کند که یک سوم بیکاران فعلی 

استان را شامل می شود.
جعفر رودری در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم در کرمان، با تسلیت فرا رسیدن 
ماه محرم و گرامیداشت هفته دولت 
در ارتباط با آخرین وضعیت پروژه های 
اقتصاد مقاومتی در استان کرمان اظهار 
داشت: پس از این که سیاست های 
اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم 
و  استان ها  به  کشور  در  رهبری 
بخش های مختلف اقتصادی کشور 
ابالغ شد به نوعی نقشه راه مشخص 
شده و معلوم شد تا هر کدام از استان ها و 
بخش ها چه مسیر و اهدافی را پیگیری 

کنند.
وی با بیان اینکه اقدامات اقتصاد مقامتی 
در استان کرمان در دو بخش کلی دنبال 
می شوند گفت: اجرای یکسری برنامه ها 
را دنبال می کنیم تا مسائل و مشکالت 
حوزه اقتصاد و مشخصا سرمایه گذاری 
و فعالیت بخش غیردولتی در اقتصاد 

استان را تا حد امکان برطرف کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمان با بیان اینکه یکی از ارکان 
مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی مردمی 
کردن اقتصاد، استفاده از توان اقتصادی، 
خودکفایی و تکیه بر توان داخلی است 
افزود: در این راستا یکسری فعالیت ها در 
راستای تکمیل زنجیره تولید در اقتصاد 

استان انجام شده و در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه توسعه صادرات 
و بازاریابی برای محصوالت نیز دنبال 
می شود افزود: یکی از مباحث خیلی 
مهم بهبود فضای کسب و کار در استان 
کرمان است. رودری ادامه داد: همواره 
فعاالن اقتصادی در کشور و استان از 
صدور مجوزها و حمایت و پشتیبانی های 
دولتی برای زمینه سازی فضای کسب 
و کار گالیه مند هستند و در این حوزه 

مشکالتی وجود داشته است.
وی با بیان اینکه در این راستا در 
استان کرمان به دنبال ایجاد پنجره 
به  گفت:  بودیم  الکترونیک  واحد 
دنبال این هستیم تا صدور مجوزهای 
سرمایه گذاری در استان تسهیل شده و 

فضای کسب و کار و دیگر شاخص های 
این حوزه ارتقا پیدا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمان با اشاره به اینکه اقتصاد 
دانش بنیان یکی از مباحثی نوپا در 
اقتصاد استان است افزود: با این وجود 
شرکت های دانش بنیان شروع خوبی 
در استان داشتند و محصوالت صادر 
شده در این حوزه در دو سال گذشته در 
استان کرمان رشد قابل توجهی داشته 
است.وی با اشاره به لزوم حذف قوانین 
زائد و دست و پاگیر حوزه تولید گفت: 
این قوانین روند تولید را کند کرده و 
به دنبال احصای این قوانین هستیم تا 
در سطح ملی ارائه شوند.رودری با بیان 
اینکه فعاالن بخش خصوصی همواره با 
مشکل تامین مالی روبه رو هستند افزود: 
در این راستا ارتقای بهره وری و تامین 
مالی برای اکثر پروژه ها و فعاالن بخش 

خصوصی در دستور کار است.
وی با عنوان اینکه 5۸0 پروژه در سال 
۹۹ به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی 
استان کرمان رسیده است گفت: 
این پروژه ها، پروژه ها مهم و پیشران 

در اقتصاد استان هستند که با اجرای 
آنها تحرکی در اقتصاد استان ایجاد 
می شود با یکسری فعالیت های پیشین 
و پسین کمک می کند تا اقتصاد استان 
پویاتر شود.رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به 
اینکه در استان کرمان از ظرفیت بنگاه ها 
بزرگ اقتصادی در قالب معین های 
توسعه اقتصادی نیز استفاده شده است 
افزود: تاکنون ۹6 پروژه در اقتصاد 
مقاومتی معین های اقتصادی به تصویب 

ستاد رسیده است.
 2۱0 امسال  اینکه  بیان  با  وی 
در  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد 
مقاومتی  اقتصاد  پروژه های  حوزه 
معین های استان انجام می شود گفت: 
سرمایه گذاری ۱5 پروژه بزرگ ما نیز از 

محل سرمایه گذاری ارزی است.
بینی  پیش  اینکه  بیان  با  رودری 
سرمایه گذاری بقیه پروژه های اقتصاد 
مقاومتی استان بیش از ۹ هزار میلیارد 
تومان در سال ۹۹ است افزود: اشتغال 
پیش بینی شده این پروژه ها برای سال 

۹۹ بیش از ۱4 هزار نفر است.

آخرین آمار مبتالیان کرونا در استان 
کرمان منتشر شد. بر اساس اعالم 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 24 
ساعت گذشته از میان بیماران شناسایی 
شده که به کرونا مبتال شده اند، 40نفر 
در سطح استان در بیمارستان بستری 
شدند.که بر اساس شهرستان های زیر 

مجموعه علوم پزشکی های مختلف 
به شرح زیر است :حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان:۳0نفر، حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان: ۱ نفر، حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی بم: ۱نفر حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: 4 نفر، 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان 

4 نفر. تعداد موارد بستری قطعی مبتال 
به کرونا هم اکنون در بیمارستان های 
استان کرمان 270 نفر است و در نتیجه 
تعداد کل موارد بستری دارای تست 
مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا 
تاکنون به 5562 رسید. هم چنین 
تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید 

۱۹ در 24 ساعت گذشته: 5 مورد 
شامل:4 مورد مربوط به دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان است و ۱ مورد مربوط 
به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
، مجموع جانباختگان ابتالی قطعی 
به کووید ۱۹ از ابتدا تاکنون 67۹نفر 

رسید.
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استان کرمان همچنان 
قرمز کرونایی است

ســخنگوی وزارت بهداشــت آخریــن مــوارد ابتــال و فوتــی ناشــی 
از کروناویــروس در 24 ســاعت گذشــته را اعــالم کرد.بــه گزارش 
ــا 4 شــهریور ۱۳۹۹ و  ایســنا، دکتــر سیماســادات الری گفــت: ت
بــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی، دو هــزار و 2۱۳ بیمار 
ــه  ــد ک ــایی ش ــور شناس ــد۱۹ در کش ــه کووی ــال ب ــد مبت جدی
یــک هــزار و 5۹ نفــر از آنهــا بســتری شــدند.وی افــزود: مجمــوع 
بیمــاران کوویــد۱۹ در کشــور بــه ۳6۳ هــزار و ۳6۳ نفــر رســید.

الری گفــت: متاســفانه در طــول 24 ســاعت گذشــته، ۱25 
بیمــار کوویــد۱۹ جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان 
باختــگان ایــن بیمــاری بــه 20 هــزار و ۹0۱ نفــر رســید.به گفتــه 
ــزار و 5۸ نفر از بیمــاران، بهبود  وی، خوشــبختانه تا کنون ۳۱۳ ه
یافتــه و یــا از بیمارســتانها ترخیــص شــده اند.ســخنگوی وزارت 
بهداشــت، ۳۸۳۹ نفر از بیمــاران مبتال بــه کوویــد۱۹ در وضعیت 
ــت:  ــد.وی گف ــرار دارن ــت ق ــت مراقب ــاری تح ــن بیم ــدید ای ش
ــش تشــخیص  ــزار و ۳۱۳ آزمای ــون و ۸۸ ه ــون ســه میلی ــا کن ت
ــه  ــاره ب ــا اش ــت.الری ب ــده اس ــام ش ــور انج ــد۱۹ در کش کووی
آخرین بررســی هــای صــورت گرفتــه از وضعیــت شــیوع بیماری 
در کشــور، گفــت: بــر اســاس آخریــن اطالعــات کرونا در کشــور، 
ــدران، گیــالن، قــم، اصفهــان، خراســان  اســتانهای تهــران، مازن
رضــوی، آذربایجان شــرقی، کرمان، خراســان شــمالی، ســمنان، 
یــزد، زنجــان و قزویــن در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد.وی افــزود: 
همچنیــن اســتانهای آذربایجــان غربــی، البــرز، فارس، لرســتان، 
هرمــزگان، اردبیــل، بوشــهر، کرمانشــاه، کهگیلویــه و بویراحمد، 
ــاری،  ــال و بختی ــالم، چهارمح ــزی، ای ــی، مرک ــان جنوب خراس
گلســتان و خوزســتان در وضعیت هشــدار قــرار دارند.ســخنگوی 
وزارت بهداشــت گفــت: در حــال حاضــر ۱۱7 شهرســتان در 
وضعیــت قرمــز و ۱۱0 شهرســتان نیــز در وضعیــت هشــدار قــرار 
دارنــد و مــوارد ابتــال و بســتری بیمــاری در کشــور روندی نســبتا 
ــت  ــز رعای ــه نی ــن زمین ــل در ای ــن عام ــی دارد. مهمتری کاهش
بیشــتر و جــدی تــر پروتــکل هــای بهداشــتی و اســتفاده جــدی 
تــر و همگانــی تر از ماســک توســط مــردم فهیــم کشــورمان بوده 
اســت و تــداوم ایــن رونــد کاهشــی در کشــور ارتبــاط مســتقیم 
با رفتــار بهداشــتی مــا در رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی دارد 
و هــر گونــه ســهل انــگاری و عــادی انــگاری موجــب توقــف ایــن 
رونــد کاهشــی شــده و احتمــال خیــز مجــدد بیمــاری را تقویــت 
ــت  ــا در رعای ــزم و اراده م ــداوم ع ــه داد: ت ــرد.وی ادام ــد ک خواه
اصــول ســه گانه بهداشــتی شــامل شســت و شــوی مرتب دســت 
هــا، فاصلــه گــذاری فیزیکــی و اســتفاده از ماســک، امــری الزم و 
ضــروری اســت و رعایــت ایــن اصــول کمــک شــایانی بــه قطــع 

زنجیــره انتقــال بیمــاری در کشــور مــی کنــد.

معــاون سیاســی، امنیتــی و 
اجتماعی اســتاندار کرمــان گفت: کرونا

مــوج دوم اپیدمــی در اســتان 
کرمــان از خردادمــاه آغــاز کــه ایــن مــوج 
نســبت بــه مــوج اول فراگیــری بیشــتری 
داشــت بــه طــوری کــه شــاهد هســتیم در این 
مــوج جوانــان هــم درگیــر ایــن بیمــاری شــده 
اند.دکتــر "محمدجــواد بصیــری" چهــارم 
ــا اشــاره  ــگاران ب ــاه در جمــع خبرن شــهریور م
بــه برنامــه هــای هفتــه احیــای امــر بــه معروف 
و نهــی از منکــر اظهــار کــرد: هفتــه احیــای امر 
به معــروف و نهــی ازمنکــر در هفتــه اول محرم 
ــن  ــود ای ــی ش ــد م ــه تاکی ــن آنک ــت ضم اس
ــر  ــدود و منحص ــه مح ــک هفت ــه ی ــه ب فریض
نخواهــد شــد.وی بــا بیــان اینکــه هفتــه احیای 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر فرصتی اســت 
ــنجیم  ــی را بس ــه اله ــن فریض ــم ای ــه بتوانی ک
افــزود: ســتاد احیــای امر بــه معــروف و نهــی از 
ــن  ــرای ای ــی را ب ــای مفصل ــه ه ــر برنام منک
ــفانه  ــه متاس ــت ک ــوده اس ــن نم ــه تبیی هفت
ــر  ــا حــدودی تغیی ــا ت ــل کرون ــه دلی امســال ب
ــه هــای تجمعــی  ــه برنام ــه طــوری ک ــرده ب ک
حــذف و بیشــتر بــه ســمت برنامــه هــای 
مجــازی و تحقیقاتــی پیــش رفتــه اســت.

ــه اینکــه بایــد مصادیــق و  ــا اشــاره ب بصیــری ب
معــروف و منکــر در حــوزه هــای اداری و 
ــا را  ــیم و آنه ــدودی بشناس ــا ح ــی را ت اجتماع
تبییــن و تشــریح کنیــم افــزود: رعایــت و عــدم 
رعایــت پروتــکل هــا و دســتورالعمل هــای 
ــه نوعــی بحــث »معــروف« و  ــز ب بهداشــتی نی
»منکــر« اســت و در همین راســتا نیز بازرســی 
هــا خودمــان بــه منظــور رعایــت پروتــکل های 
بهداشــتی را در ســطح اســتان کرمــان تشــدید 
کــرده و ناظریــن مــا وظیفــه امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر را انجــام مــی دهنــد.وی در 
ــه  ــود ب ــای خ ــت ه ــری از صحب ــش دیگ بخ
عملکــرد حــوزه سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
ــت و  ــال ۹۸ پرداخ ــان در س ــتانداری کرم اس
ــران  ــرای ای گفــت: ســال ۹۸، ســال ملتهبــی ب
بــود و اتفاقــات پیــش بینی شــده و نشــده را در 
ــا  ــال ت ــاز س ــیل آغ ــتیم. از س ــال ۹۸ داش س
انتخابــات سرنوشــت ســاز اول اســفندماه و 

ویــروس کرونــا در پایــان ســال تنهــا بخشــی از 
حــوادث رخ داده در کشــور بــود کــه مــی 
ــی را  ــالمی خطرهای ــران اس ــرای ای ــت ب توانس
بــه همــراه داشــته باشــد.معاون سیاســی، 
امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار کرمــان 
مهمتریــن واقعــه ســال ۹۸ را شــهادت ســردار 
حــاج قاســم ســلیمانی دانســت و گفــت: 
ــردم  ــر م ــالوه ب ــلیمانی ع ــردار س ــهادت س ش
اســتان کرمــان و ایــران؛ جهــان اســالم را تکان 
ــال  ــات در س ــن اتفاق ــه ای ــم هم داد و معتقدی
گذشــته مــی توانســت مملکــت را تحــت تاثیــر 
قــرار دهــد امــا خوشــبختانه بــا کمــک 
نیروهــای اجتماعــی، نظامــی، امنیتــی و 
قضایــی در کشــور و اســتان کرمــان، توانســتیم 
کشــور را در ثبــات همیشــگی نگــه داریــم.وی 
بــه موضــوع انتخابــات اول اســفندماه ســال ۹۸ 
ــی از  ــات ۹۸، یک ــت: انتخاب ــرد و گف ــاره ک اش
ــالب  ــول ادوار انق ــات در ط ــن انتخاب مهمتری
ــا مشــارکت  ــه خوشــبختانه ب ــود ک اســالمی ب
مــردم و همــکاری تمامــی نیروهــای مســئول، 
کوچکتریــن نارســایی و ناامنــی را در ایــن 
انتخابــات نداشــتیم و ایــن انتخابــات بــا 
ــید. ــام رس ــه اتم ــکایت ب ــزان ش ــن می کمتری
بصیــری افــزود: میــزان مشــارکت مــردم 
اســتان کرمــان در انتخابــات ۹۸ باالتــر از 
ــه نشــان از حضــور  ــود ک ــن کشــوری ب میانگی
ــته  ــود داش ــت خ ــردم درسرنوش ــئوالنه م مس

ــی  ــی و اجتماع ــی، امنیت ــت.معاون سیاس اس
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه اغلــب 
ــان در  ــی در اســتان کرم ــای امنیت شــاخص ه
ــت  ــوده اس ــش ب ــت بخ ــته رضای ــال گذش س
ــال  ــان در س ــتان کرم ــبختانه اس ــزود: خوش اف
گذشــته در عملکــرد نســبت بــه جرایــم تعریف 

شــده توفیقــات خوبــی داشــت بــه طــوری کــه 
ــرم و  ــفیات ج ــتر کش ــته بیش ــال گذش در س
ــن حــوزه شــاهد  ــا را در ای ــن آســیب ه کمتری
ــا کرونا  بودیم.جانشــین ســتاد اســتانی مقابله ب
ــا اشــاره  ــه موضــوع ویــروس کرون در کرمــان ب
ــتورالعمل  ــر دس ــم اگ ــت: معتقدی ــرد و گف ک
ــالغ شــده از ســوی ادارات،  ــای بهداشــتی اب ه
ــی  ــتان اجرای ــطح اس ــردم در س ــاف و م اصن
شــود، در حــوزه هــای اقتصــادی و اجتماعــی و 

عواقــب ناشــی از ویــروس کرونــا بــر ایــن حوزه 
هــا، وضعیتمــان بهتــر اســت.بصیری بــا اشــاره 
بــه دو مــوج اپیدمــی کرونــا در اســتان کرمــان 
گفــت: در مــوج اول این اپیدمــی در اســتان که 
از انتهــای ســال گذشــته آغــاز شــد بــا 
ــردم  ــکاری م ــی و هم ــای اعمال ــت ه محدودی

ــرل  ــی کنت ــه خوب ــوج را ب ــن م ــتیم ای توانس
ــا در  ــا بیــان اینکــه مــوج اول کرون کنیــم.وی ب
اســتان کرمــان خیلــی فراگیــر نبــود و بیشــتر 
افــراد مســن و دارای بیمــاری زمینــه ای را 
درگیــر کــرده بــود افــزود: مــوج دوم اپیدمی در 
ــن  ــه ای ــاز ک ــاه آغ ــان از خردادم ــتان کرم اس
مــوج نســبت بــه مــوج اول فراگیــری بیشــتری 
داشــت بــه طــوری کــه شــاهد هســتیم در این 
مــوج جوانــان هــم درگیــر ایــن بیمــاری شــده 
اند.معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
ــرای  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
ــی در  ــای مفصل ــه ه ــاری، برنام ــوج دوم بیم م
ــی  ــزود: عل ــم اف ــته و داری ــتان داش ــطح اس س
رغــم وســعت جغرافیایــی اســتان، حضــور 
ــتان  ــا اس ــاروت ب ــی و مج ــاع خارج ــاالی اتب ب
هــای دیگــر؛ امــا هــم اکنــون در اســتان کرمان 
شــاهد تثبیت و شــیوع ویــروس کرونا هســتیم 
ــد روز گذشــته اپیدمی در  و خوشــبختانه از چن
ســطح اســتان ســیر نزولــی پیــدا کــرده اســت.
ــا  ــتاد پس ــکیل س ــه تش ــاره ب ــا اش ــری ب بصی
کرونــا در اســتان کرمــان گفــت: معتقدیــم باید 
ــل  ــه دلی ــه ب ــرادی باشــیم ک ــر اف از االن در فک
ــود را از  ــب و کار خ ــروس کس ــن وی ــیوع ای ش
دســت داده یــا بــه نوعــی از ایــن رهگــذر 
آســیب دیــده انــد، باشــیم زیــرا ممکــن اســت 
ــرو  ــاکرونایی روب ــدی پس ــای ج ــیب ه ــا آس ب

باشیم.

رایزن سابق بازرگانی ایران در 
پاکستان گفت: پاکستان در سال گزارش

۹5 نهمین مقصد صادرات ایران 
بود در حالی که در حال حاضر هفتمین مقصد 
کاالهای صادراتی کشور است به طوری که 
صادرات ایران به پاکستان از سال ۹7 تا ۹۹ حدود 

40 درصد رشد داشته است.
میز  نشست  در  یوسفی پور  حاجی   محمود 
پاکستان با موضوع بررسی راهکارهای اقتصادی 
کرمان با کشور پاکستان گفت: تصویری که 
از پاکستان در اذهان شکل گرفته با واقعیت 
همخوانی ندارد و به همین دلیل از بازار مناسب 

این کشور غفلت شده است.
وی با اشاره به اینکه پاکستان پس از عراق دومین 
کشوری است که بیشترین مرز زمینی )۹50 
کیلومتر( با ایران را دارد که همین موضوع 

ظرفیت بسیار خوبی برای مراوده تجاری با این 
کشور خواهد بود، اظهار کرد: 60 درصد تولیدات 
پاکستان نساجی و 40 درصد آن نیز محصوالت 
دامی است و به دلیل همین محدودیت تولیدات، 
عرضه بسیاری از کاالها و محصوالت در بازار این 
کشور به فروش می رسد و یا اینکه این کشور می 

تواند مقصدی برای صادرات مجدد باشد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای اعالم شده 
74 درصد مردم پاکستان به ایران عالقه دارند، 
تصریح کرد: در تجارت اگر چه پاکستانی ها در 
تشریفات ضعیف هستند اما به بسته بندی و 
رعایت بهداشت و استانداردهای کاال و خدمات 
بسیار اهمیت می دهند اما نقش کرمان در بازار 

پاکستان کمرنگ است.
رایزن سابق بازرگانی ایران در پاکستان بیان 
کرد: پاکستان در سازمان های جهانی بهداشت، 

تجارت، گمرک و صندوق بین المللی پول 
عضویت دارد و بیست و ششمین قدرت اقتصادی 
دنیاست که در جنوب آسیا بعد از چین رتبه دوم 

را داراست.
حاجی یوسفی پور ادامه داد: پاکستان در سال 
۹5 نهمین مقصد صادرات ایران بود در حالی 
که در حال حاضر هفتمین مقصد کاالهای 
صادراتی کشور است به طوری که صادرات ایران 
به پاکستان از سال ۹7 تا ۹۹ حدود 40 درصد 

رشد داشته است.
به گزارش ایسنا، سیدمهدی طبیب زاده  رییس 
اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در این نشست 
با بیان اینکه صادرات با کشورهای همسایه در 
اولویت قرار دارد افزود: اگرچه شرایط برای 
صادرات بسیار سخت شده اما اتاق کرمان با 
حمایت همه دستگاه های استان عزم خود را 

برای کمک به تولید و صادرات جزم کرده است.
وی ادامه داد: قصد داریم شبکه ای متشکل از 
رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها را شکل 
دهیم تا بتوان با استفاده از تجربیات و اطالعات 
آنها برای صادرات بهره برد زیرا معتقدیم صادرات 
خوب و هدفمند با داشتن اطالعات صحیح و 

مناسب ممکن خواهد بود.
رییس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه اگر هر ایرانی و 
کرمانی بخواهد به کشور کمک کند هیچ فعالیتی 
بهتر از صادرات نیست زیرا در شرایط فعلی نیاز به 
ارز و توسعه روابط با کشورها به ویژه کشورهای 
همسایه داریم، خاطرنشان کرد: باید صادرات را 
از کاالهای خام مانند سنگ آهن و مس، پسته و 
خرما به سمت کاالهای دانش بنیان و صنعتی 
ببریم تا بتوان با افزایش ارزش دالری آنها ارز 

بیشتری را به کشور برگرداند.
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رشد ۴۰ درصدی صادرات ایران به پاکستان طی ۲ سال گذشته
نقش کرمان در بازار پاکستان کمرنگ است

گزارش
ایسنا

دستگیری بزرگترین باند سرقت 
اطالعات اینترنتی در کرمان

ــن  ــتگیری بزرگ تری ــان از دس ــتان کرم ــی اس ــده انتظام فرمان
بانــد ســرقت اطالعــات اینترتنــی، توســط پلیــس فتــای 
ــی  ــت: در پ ــری گف ــا ناظ ــردار عبدالرض ــر داد.س ــان خب کرم
ــر  ــی ب ــا مبن ــس فت ــه پلی ــده ب ــادی پرون ــداد زی ــاع تع ارج
برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی تعــدادی از شــهروندان، 
رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار 
ــا  ــس فت ــان پلی ــت: کارشناس ــت.او گف ــرار گرف ــان ق کارشناس
ــگان از  ــال باخت ــه م ــدند ک ــع ش ــه مطل ــی های اولی در بررس
ــما در  ــی ش ــوان "آگه ــن عن ــا ای ــی ب ــت پیامک ــق دریاف طری
ــت  ــت دریاف ــا جه ــد لطف ــت ش ــیپور و ... ثب ــوار، ش ــایت دی س
ــغ  ــایت مبل ــود در س ــت خ ــد اکان ــا تمدی ــایت و ی ــه س خبرنام
ــه  ــد، ب ــز کنی ــالی واری ــک ارس ــق لین ــال از طری ــزار ری ۱0ه
ــرقت  ــس از س ــت و پ ــی هدای ــی جعل ــت اینترنت درگاه پرداخ
ــورت  ــه ص ــی ب ــان مبالغ ــان، از حسابش ــی آن ــات بانک اطالع
ــا تــالش و  ــح کــرد: ب غیرمجــاز برداشــت شــده اســت.او تصری
اقــدام ویــژه افســران ســایبری در پلیــس فتــا اســتان 7نفــر از 
اعضــای ایــن بانــد حرفــه ای کــه ســرباند آن هــا در ایــن زمینــه 
ســابقه دار بــود، شناســایی و دســتگیر شــدند.فرمانده انتظامی 
اســتان کرمــان گفــت: در فرآینــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده و 
ــای  ــدارک کشــف شــده و بازجویی ه ــه اســناد و م ــا توجــه ب ب
ــا اســتفاده از ۸۳  فنــی و تخصصــی مشــخص شــد، متهمــان ب
ــری از  ــرای جلوگی ــه ب ــددی ک ســیم کارت و حســاب های متع
ــد، اطالعــات بانکــی یــک هــزار  شناســایی، اجــاره کــرده بودن
و 265فقــره شــماره کارت بانکــی را از سراســر کشــوربه دســت 
ــه  ــال ب ــارد ری ــش از ۱0میلی ــت بی ــه برداش ــدام ب آورده و اق

ــد. ــرده ان ــاز ک ــورت غیرمج ص

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 ۱۳2 زندانی جرائم غیر عمد 
با مبلغ 4۹ میلیارد و 4۳5 میلیون ریال از زندان های استان 

کرمان آزاد شده اند.
او افزود: این تعداد زندانی آزاد شده از محل کمک های مردمی 
و خیرین، کمک های ستاد دیه استان، ستاد دیه کشور، بانک 
هاو صندوق تامین خسارت و بنیاد مستضعفان آزاد شده اند.

موسوی قوام با اشاره به اینکه در حال حاضر 2۱2 زندانی 
جرائم غیر عمد در زندان های استان کرمان به سر می برند، 
تصریح کرد: ۹ میلیارد تومان برای آزادی این تعداد زندانی 

نیاز است.
او به باالترین آمار جرم در بین زندانیان جرایم غیر عمد اشاره 
کرد و گفت: محکومین بدهکاران مالی با ۱06 نفر و بعد از آن 
مهریه با ۸۸ نفر، نفقه با ۱۳ 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 و 
منوجان هرکدام با 4 نفر و باالترین آمار مربوط به شهر کرمان 
با ۸7 نفر است.موسوی قوام بیان داشت: در حال حاضر ۸ نفر 
زندانی جرائم غیر عمد ورودی سال ۹6 و ۹7 و مابقی ورودی 

سال های ۹۸ و ۹۹ هستند.
او با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 22 جشن گلریزان در 
استان به صورت مجازی، غیر حضوری و نیمه حضوری برپا 
شده است؛ گفت: ۱0 میلیارد تومان تعهد خیرین بوده که 

تاکنون 60 درصد آن وصول شده است.

ــک دســتگاه  ــال ســقوط ی ــروز، به دنب ــح دی صب
ــان،  ــهر کرم ــر در ش ــذر کوث ــوس از روگ مینی ب
ســه نفــر مصــدوم شــدند. مدیرعامــل ســازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری کرمــان گفــت کــه 
ــژو 206 روی  ــک دســتگاه پ ــوس و ی ــل تصــادف مینی ب به دلی
پــل کوثــر، مینی بــوس حامــل مســافر بــه پاییــن پــل ســقوط 
کرد.رضــا میرزایــی افــزود: »ایــن حادثــه ســاعت ۸:5۱ صبــح 
دیروز بــه ســامانه ۱25 اعــالم شــد که به ســرعت آتش نشــانان 
ــودروی  ــتگاه خ ــا دو دس ــراه ب ــانی هم ــتگاه آتش نش دو ایس
ــه وینــچ و جرثقیــل  امدادونجــات ســبک و ســنگین مجهــز ب
ســازمانی، بــه محل حادثــه اعــزام شــدند«.مدیرعامل ســازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری کرمان ادامــه داد: »در 
ــوس کــه از ســمت غــرب  ــه، یــک دســتگاه مینی ب ــن حادث ای
بــه شــرق پــل کوثــر در حــال حرکــت بــود، پــس از تصــادف با 
خــودرو 206، منحــرف شــده و بــه پاییــن پــل ســقوط کــرده و 
به صــورت واژگــون متوقــف شــده بود«.میرزایــی با بیــان اینکه 
ســه نفر مصــدوم ایــن حادثــه توســط اورژانــس به بیمارســتان 
ــز  ــانان نی ــط آتش نش ــرد: »توس ــار ک ــدند، اظه ــل ش منتق
اقدامــات ایمنــی و پیشــگیری از حریــق احتمالــی در خصوص 
هــر دو خــودرو انجــام شــد«.وی اضافــه کــرد: »پــس از انجــام 
عملیــات توســط آتش نشــانان، حادثــه بــرای بررســی بیش تــر 

تحویــل عوامــل پلیــس راهــور شــد.

ــتان  ــر اس ــالل احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
کرمــان از معرفــی برترین هــای مســابقه قصــه 
گویــی بــا عنــوان پوپــک قصــه گــو، خبــر داد.

ــتان،  ــر اس ــالل احم ــت ه ــل جمعی ــالح مدیرعام ــا ف رض
ــو  ــک قصــه گ ــوان پوپ ــا عن ــی ب ــت: مســابقه قصــه گوی گف
بــه مناســبت روز ملــی ادبیــات کــودک و نوجــوان بــا هــدف 
ترویــج و نهادینه ســازی فرهنگ صلــح و دوســتی، مهرورزی 
ــاط بیشــتر بیــن  ــم بزرگتر هــا و ایجــاد تعامــل و ارتب و تکری
کــودکان بــا پــدر بــزرگ و مادربزرگ هــا بــه همــت ســازمان 

ــان هــالل احمــر برگــزار شــد. جوان
فــالح افــزود: در اســتان کرمان بــا فراخــوان این مســابقه ۹2 
اثر قصــه گویــی بــه دبیرخانــه معاونــت امــور جوانان ارســال 
شــد که بــا نقــد و بررســی و امتیــاز دهــی هیــات داوری پنج 

اثــر برتــر انتخــاب و معرفی شــدند.
او بــا اشــاره بــه اینکــه رتبه هــای اول تــا ســوم ایــن مســابقه 
ــن  ــه ای ــه دبیرخان ــوری ب ــه کش ــاب در مرحل ــت انتخ جه
ــازمان  ــوزی س ــت پیش دبســتانی و دانش آم مســابقه، معاون
ــان  ــوند بی ــی می ش ــر، معرف ــالل احم ــت ه ــان جمعی جوان
کــرد: فاطمه منصــوری از شهرســتان زرنــد، یســنا مقصودی 
ــتان راور،  ــو از شهرس ــا نامج ــنجان، ره ــتان رفس از شهرس
فاطمــه ضحــی برایــی نــژاد از شهرســتان نرماشــیر و عســل 
ــم را  ــا پنج ــای اول ت ــب رتبه ه ــه ترتی ــن ب ــی از رای بدیع

ــد. ــب کردن کس
دومیــن دوره جشــنواره احســان بــا موضــوع ســرود، نمایش 
و خاطره گویــی در مقطــع ســنی 5 تــا 7 ســال برگــزار شــد.

آزادی ۱۳2 زندانی جرائم 
غیر عمد در کرمان

سقوط مینی بوس از پل کوثر 
کرمان ۳ مصدوم برجای گذاشت

معرفی برترین های 
پوپک قصه گو در کرمان

خبر

خبر

خبر

خبر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با بیان اینکه اغلب شاخص های امنیتی در استان کرمان 
در سال گذشته رضایت بخش بوده است افزود: خوشــبختانه استان کرمان در سال گذشته در عملکرد 
نسبت به جرایم تعریف شده توفیقات خوبی داشت به طوری که در سال گذشته بیشتر کشفیات جرم و 
کمترین آسیب ها را در این حوزه شاهد بودیم.جانشین ستاد استانی مقابله با کرونا در کرمان به موضوع 
ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: معتقدیم اگر دستورالعمل های بهداشتی ابالغ شده از سوی ادارات، اصناف 
و مردم در سطح استان اجرایی شود، در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و عواقب ناشی از ویروس کرونا بر 
این حوزه ها، وضعیتمان بهتر است.بصیری با اشاره به دو موج اپیدمی کرونا در استان کرمان گفت: در موج 
اول این اپیدمی در استان که از انتهای سال گذشته آغاز شد با محدودیت های اعمالی و همکاری مردم 

توانستیم این موج را به خوبی کنترل کنیم.

سنا
 ای

س:
عک

آگهی حصر وراثت
فرزنـد  احمـدی  مـراد  اقـای 
شناسـنامه  دارای  غـام 
دادخواسـت  298بشـرح 
9909983888100450مـورخ  شـماره 
غـام  شـادروان  داده  99/5/27توضیـح 
در  قنبربشناسـنامه297  فرزنـد  احمـدی  
تاریـخ در شـهر1389/10/10 فـوت شـده و 
وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ 

از:  عبارتسـت 
ملـی  شـماره  بـه  احمـدی   1-مـراد 

   ) متوفـی  فرزنـد   (6089811025
ملـی  شـماره  بـه  احمـدی   2-مریـم 

     ) متوفـی  فرزنـد   (6089812498
لـذا مراتب یـک نوبت در روزنامـه های کثیر 
االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچـه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از 
متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت 
یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل 
صـادر  اال گواهـی  و  دارد  تقدیـم  اختـاف 
خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جز رسـمی 
و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابراز شـود از 

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره - 
شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت
علـی  فرزنـد  احمـدی کهنعلـی   سـکینه  خانـم 
دارای شناسـنامه224 بشـرح دادخواسـت شـماره 
توضیـح  9809983888100440مـورخ99/5/23 
داده شـادروان اقای جوتاب صائن فرزند جمشـید بشناسـنامه 
1624در تاریـخ1390/10/04 در شـهرکهنوج فـوت شـده و وراثت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
ملـی 3150038685)فرزنـد  شـماره  بـه  صائـن  1-یاسـمن 

متوفـی ( 
2-داریـوش صائـن بـه شـماره ملـی 3160277593)فرزنـد 

متوفی( 
3-  سـهیا صائـن بـه شـماره ملـی 3161236076)فرزنـد 

متوفـی (
4-علی صائن به شماره ملی 3161236084)فرزند متوفی ( 
5-فریبا صائن به شماره ملی 3160276162)فرزند متوفی ( 

ملـی  شـماره  بـه  کهنعلـی  احمـدی  6-سـکینه 
  ) فی متو همسـر (3 1 6 0 6 0 1 3 3 1

لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی 
آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک 
مـاه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختاف 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 

است.  سـاقط 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر به اینکه آقای مختـار حمزهءفرزند 
شناسـنامه  شـماره  بـه  غامحسـین 
306وشـماره ملی 5369671702صادره 
از رودبـار مالـک ششـدانگ یک بـاب خانـه  دارای 
پـاک 781فرعـی از 22-اصلـی واقـع درحسـین 
آبـاد شـهرکهنوج بلوارحافـظ کوچـه حافـظ 4جنب 
بهـداری قدیـم ،قطعـه یـک بخـش 46کرمـان که 
سـند مالکیت ان به شـماره چاپی 159394سـری 
الف سـال 94صادر وتسـلیم گردیده ،ضمن تسلیم 
دو بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیـق امضاءشـده 
اعـام نمـوده که سـند مالکیـت پاک فـوق مفقود 
شـده ودر خواسـت سـند المثنـی نموده اسـت ،لذا 
بـا اسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120آییـن 
نامـه قانـون ثبـت مراتب یـک نوبت آگهی میشـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعی انجـام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر یا وجود سـند مالکیت نـزد خود 
میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی 
بـه اداره ثبـت شهرسـتان کهنوج مراجعـه واعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد واال پـس از مـدت مذکـور 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام 

خواهـد گردید .
اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج 
.م الف 3550

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139960319008000557 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی خانـم ام البنین مومنی رق آبـادی فرزند علی به 
شـماره شناسـنامه 307 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 
671/45 مترمربـع از پـاک 846 اصلـی واقـع در ریحانشـهر خیابـان 
امـام کوچـه 70  خریـداری از مالک رسـمی آقای غامحسـین مومنی 
محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الـف 106
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/22
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/6/5

حسین توحیدی نیا
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

گواهی انحصار وراثت
آقـای حامد رشـیدی بشـماره شناسـنامه 510 باسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فوت و 
فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بشـماره87/4/99 تقدیـم ایـن دادگاه نموده 
چنیـن  اسـت کـه شـادروان مرحـوم حسـین رشـیدی طغرالجـردی بـه شـماره 
شناسـنامه 7 در تاریـخ1399/5/23 در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی 

از: عبارتند 
1. خانـم زهـرا هاشـمی طغرالجـردی فرزند سـیداکبر به شـماره شناسـنامه 17 متولـد 1333 محل 

صـدور شناسـنامه حـوزه 2 زرند همسـر متوفی
2_ خانم فاطمه رشـیدی طغرالجردی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 153 متولد 1350 محل 

صـدور حوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
3_ خانـم فهیمه رشـیدی طغرالجردی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 11 متولـد 1353 محل 

صـدور حـوزه 5 زرنـد فرزند متوفی
4_خانم حمیده رشـیدی طغرالجردی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 190 متولد 1356 محل 

صدور حـوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
5_آقـای محمدجـواد رشـیدی طغرالجردی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 431 متولد 1362 

محـل صـدور حـوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
6_آقـای حامـد رشـیدی 510 طغرالجردی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه متولـد 1365 محل 

صـدور حـوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
7_آقای محمود رشـیدی طغرالجردی فرزند حسـین به شماره شناسـنامه 1517 متولد 1367 محل 

صـدور حـوزه 2 زرند فرزند متوفی
8_آقای محمدعلی رشـیدی طغرالجردی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 3080116585 متولد 

1370 محـل صـدور حوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
پس از تشـریفات قانونی و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشـماره پرونده 21 مورخه99/5/27 در 
وقـت فـوق العاده شـعبه 4 شـورای حل اختاف کیانشـهر و طغرالجرد به تصدی امضـا کنندگان زیر 
تشـکیل و پس از ماحظه پرونده کار و باسـتناد ،ماده 907_ 946 و 945 قانون آیین دادرسـی مدنی 
گواهـی مـی نمایـد کـه ورثـه درگذشـته منحصر به اشـخاص یـاد شـده در بـاال بـوده و وارث دیگری 
نـدارد و دارایـی ان شـادروان پـس از پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونیکـه بر ترکه تعلق مـی گیرد. از 
کل ماتـرک از عیـن اموال منقول و   قیمت اموال غیرمنقول متوفی یک هشـتم سـهم همسـر و بقیه 

بـه هر پسـر دو برابـر هر دختـر ارث تعلق می گیـرد. م الف 25
یاسین کاربخش راوری-قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

گواهی انحصار وراثت
خانــم فاطمــه عبــاس زاده شــعبجره بشــماره شناســنامه 4505 باســتناد شــهادتنامه 
و گواهــی فــوت و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بشــماره 90/04/99 تقدیــم 
ــاس زاده  ــد عب ــوم محم ــادروان مرح ــه ش ــت ک ــن  اس ــوده چنی ــن دادگاه نم ای
شــعبجره بــه شــماره شناســنامه 21 در تاریــخ 1399/04/20 در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته 

و ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد از:
1. خانــم ســکینه عبــاس زاده شــعبجره فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 19 متولــد 1331 

محــل صــدور شناســنامه حــوزه 5 زرنــد فرزنــد متوفــی
2_ خانــم کبــری عبــاس زاده شــعبجره فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 19 متولــد 1334 

محــل صــدور شناســنامه حــوزه 5 زرنــد فرزنــد متوفــی
3_خانــم صفیــه عبــاس زاده شــعبجره فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 7 متولــد 1337 

محــل صــدور شناســنامه حــوزه 5 زرنــد فرزنــد متوفــی
4_ خانــم زهــرا عبــاس زاده شــعبجره فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 4 متولــد 1347 

محــل صــدور شناســنامه حــوزه 5 زرنــد فرزنــد متوفــی
ــد  ــه شــماره شناســنامه 4505 متول ــد محمــد ب ــاس زاده شــعبجره فرزن ــم فاطمــه عب 5_خان

ــد متوفــی ــد فرزن 1350 محــل صــدور شناســنامه حــوزه 5 زرن
6_خانــم ربابــه عبــاس زاده شــعبجره فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 21 متولــد 1353 

محــل صــدور شناســنامه حــوزه 5 زرنــد فرزنــد متوفــی
7_آقــای حســین عبــاس زاده شــعبجره فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 10 متولــد 1339 

محــل صــدور شناســنامه حــوزه 5 زرنــد فرزنــد متوفــی
پــس از تشــریفات قانونــی و ماحظــه گواهینامــه مالیــات بــر ارث بشــماره پرونــده 21 مورخــه 
ــه  ــاف کیانشــهر و طغرالجــرد ب ــاده شــعبه 4 شــورای حــل اخت ــوق الع ــت ف 99/05/27در وق
ــده کار و باســتناد ،مــاده 907_  تصــدی امضــا کننــدگان زیــر تشــکیل و پــس از ماحظــه پرون
ــه درگذشــته منحصــر  ــد کــه ورث ــی گواهــی مــی نمای ــون آییــن دادرســی مدن 946 و 945 قان
ــدارد و دارایــی ان شــادروان پــس از  ــوده و وارث دیگــری ن ــاال ب ــاد شــده در ب ــه اشــخاص ی ب
پرداخــت و انجــام حقــوق و دیونیکــه بــر ترکــه تعلــق مــی گیــرد. از کل ماتــرک از عیــن امــوال 
منقــول و   قیمــت امــوال غیرمنقــول متوفــی بــه هــر پســر دو برابــر هــر دختــر ارث تعلــق مــی 

گیــرد. م الــف 24
یاسین کاربخش راوری
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

اگهی حصر وراثت 
خصـوص  در  احترامـا 
دادخواسـت تقدیمـی خواهـان 
بسـی خانـه فـردا بـه خواسـته 
شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت 
مرحـوم  فرزنـد  پیکـر  آتـش  حسـین 
6069367728در  ش  ش  بـه  محمـد 
فـوت  آبـاد  تاریخ1398/3/25درنهضـت 
 -1: از  عبارتنـد  فـوق  حیـن  ووارث  نمـوده 
 -2 حسـین  فرزنـد  پیکـر  آتـش  محمـد 
عبـاس آتش پیکر فرزند حسـین )فرزندان 
پسـر متوفی (3- فاطمه آتـش پیکر فرزند 
فرزنـد  پیکـر  آتـش  سـهیا   -4 حسـین 
حسـین 5- سـمیه  آتـش پیکـر فرزنـد 
فرزنـد  پیکـر  آتـش  حسـین 6- صدیقـه 
حسـین)فرزندان دختر متوفی ( 7- بسـی 
خانـه فـردا فرزنـد ابراهیـم )همسـر دائمی 
متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه 
کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی 
نزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهی 
واال گواهـی صـادر  دارد  تقدیـم  دادگاه  بـه 

خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز 
عربی .م الف 994

اگهی حصر وراثت 
خصـوص  در  احترامـا 
تقدیمـی  دادخواسـت 
خواهـان کنیـز خدمتـکاری 
تـاج آباد به خواسـته حصروراثت توضیح 
داده شـادروان موسـی خاتـم گویا فرزند 
3031041534در  ش  ش  بـه  احمـد 
فـوت  تاریخ1390/3/9درمختارآبـاد 
نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :1- 
محمـد خاتم گویـا فرزندموسـی )فرزند 
پسـر متوفـی (2- حنیفـه خاتـم گویـا 
فرزندموسـی 3- شـریفه خاتـم گویـا 
خاتـم گویـا  حلیمـه  فرزندموسـی 4- 
فرزنـد موسـی 5- عـذری خاتـم گویـا 
دخترمتوفـی  )فرزنـدان  فرزندموسـی 
(6- کنیـز خدمتکاری تاج آباد  )همسـر 
دائمـی متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبت 
در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی 
اعتـراض دارد  میشـود چنانچـه کسـی 
یـا وصیـت نامـه ازمتوفی نزد اشـخاص 
باشـد یـک مـاه از نشـر آگهی بـه دادگاه 
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد 

شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو بهروز 
عربی .م الف 996

اگهی حصر وراثت 
خصـوص  در  احترامـا 
تقدیمـی  دادخواسـت 
خواهـان ابـو طالـب خانه 
زر بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح 
داده شـادروان بـاران خانـه زرفرزنـد 
بـه ش ش5369671400   گلمحمـد 
رودبـار  1388/01/11در  تاریـخ  در 
حیـن  ووارث  نمـوده  فـوت  جنـوب 

: از  عبارتنـد  فـوق 
بـاران  فرزنـد  زر  خانـه  1-ابوطالـب 
رفعـت   -2) متوفـی  پسـر  )فرزنـد 
سـمیه  بـاران3-  فرزنـد  زر  خانـه 
زینـب  بـاران4-  فرزنـد  زر  خانـه 
ریحانـه  بـاران5-  فرزنـد  زر  خانـه 
خانـه زرفرزنـد باران)فرزنـدان دختر 
متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در 
روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی 
اعتـراض  کسـی  چنانچـه  میشـود 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد 
نشـر  از  مـاه  یـک  باشـد  اشـخاص 
واال  دارد  تقدیـم  دادگاه  بـه  آگهـی 

. شـد  خواهـد  صـادر  گواهـی 
رئیس شوراحل اختالف شماره دو.بهروز 
عربی .م الف :995

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان 
زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محـرز 
گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد 
تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبـت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص 
اعتراضـی  متقاضیـان  مالکیـت  سـند  بـه صـدور  نسـبت 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی 
بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع 

قضایـی تقدیـم نماینـد.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

شـماره  بـه  علـی  فرزنـد  کریمـی  سـاالر  محمـد  آقـای 
شناسـنامه 3080125959 در یـک بـاب خانه به مسـاحت 
393/55 مترمربـع از پـاک 2288 اصلـی واقـع در زرنـد 
خیابـان شـهدای اصنـاف خریـداری از مالک رسـمی آقای 

جـواد ملـک زاده زرنـدی
آقـای احـد ایرانمنـش زرنـدی فرزنـد حسـین بـه شـماره 
شناسـنامه 1385 در یـک بـاب خانه به مسـاحت 306/3 
مترمربـع از پـاک 2288 اصلـی واقـع در اکبرآبـاد خیابان 
شـهید اسـامی خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـین 

اسـامی علـی آبادی

آقـای رضا جعفـرزاده بهاءآبـادی فرزند خانعلی به شـماره 
بـاب  از زرنـد در یـک  شناسـنامه 3080123646 صـادره 
 2389 پـاک  از  مترمربـع   285/20 مسـاحت  بـه  خانـه 
 10 ولـی کوچـه  پوریـای  خیابـان  زرنـد  در  واقـع  اصلـی 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـود ذکائـی
آقـای غامرضـا رحیمـی نـداف فرزنـد محمـد به شـماره 
شناسـنامه 572 در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 85 
مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 222 فرعـی 
شـهریور   17 خیابـان  زرنـد  در  واقـع  اصلـی   2431 از 
آقـای محمـد حبیـب زاده  از مالـک رسـمی  خریـداری 

زرنـدی 
بـه  زرنـدی فرزنـد محمـد  پـور  آقـای محسـن قاسـمی 
شـماره شناسـنامه 6275 در یـک بـاب مغازه به مسـاحت 
زرنـد  در  واقـع  اصلـی   5191 پـاک  از  مترمربـع   59/65
آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  اسـدآبادی  خیابـان 

محمـد قاسـمی پـور زرنـدی 
شـماره  بـه  حسـن  فرزنـد  سـراپرده  همتـی  محمـد 
شناسـنامه 3080026276 در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
275 مترمربـع از پـاک 7565 اصلـی واقـع در زرنـد بلوار 
دفـاع مقـدس خریداری از مالک رسـمی آقای سـیدجال 

عمرانـی-م الـف 118
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/6/19
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند
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چهارشنبه  5 شهریور 1399 کاغذ جنوب

مدیر جهادکشاورزی شهرستان عنبرآباد گفت: 4 پروژه کشاورزی 
با اعتباری بالغ بر ۳5 میلیارد ریــال در عنبرآباد افتتاح و به بهره 

برداری می رسد.
محسن طاهری مدیر جهادکشاورزی شهرستان عنبرآباد گفت: 
همزمان با هفته دولت تعداد 4 پروژه کشاورزی با اعتباری بالغ بر 

۳5 میلیارد ریال در جنوب کرمان افتتاح و بهره برداری می شود.
او افزود: این پروژه ها شامل طرح سردخانه نگهداری محصوالت کشاورزی و صنایع بسته بندی 

و طرح آبیاری تحت فشار که به نمایندگی از سایر طرح های اجرا شده در عنبرآباد است.
طاهری با اشاره به اعتبار هزینه شده برای اجرای طرح های قابل افتتاح در هفته دولت تصریح 
کرد: مجموع اعتبار هزینه شــده در طرح هایی که در این هفته به بهره برداری می رسد بالغ بر 

۳5 میلیارد ریال است .

افتتاح ۴ پروژه کشاورزی 
در عنبرآباد

رییــس پلیــس راه شــمال اســتان کرمــان از برخورد 
دو خــودرو در کیلومتــر ۱5 محــور رایــن - جیرفــت 
و کشــته شــدن پنــج نفــر در ایــن حادثــه خبــر داد.
ــر  ــی عص ــی رضای ــرهنگ عل ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
دوشــنبه بــا اعــالم ایــن خبــر بــه رســانه هــا افــزود: 

حــدود ســاعت ۱5 امــروز دوشــنبه بــر اثــر برخــورد پــژو پــارس و پــژو 405 در 
کیلومتــر ۱5 محــور رایــن- جیرفــت روبــروی دوراهــی معــدن ســنگ پنــج نفر 
ــن تصــادف تمامــی سرنشــینان  ــه داد: متاســفانه در ای کشــته شــدند. وی ادام
ــان  ــتان کرم ــمال اس ــس راه ش ــس پلی ــد. رئی ــان باختن ــر( در دم ج ــج نف ) پن
افــراد فــوت شــده را شــامل ســه آقــا و دو خانــم در رده ســنی ۳0 تــا 40 ســال 

ــرد. ــالم ک اع

تصادف مرگبار در محور راین - جیرفت 
پنج کشته برجا گذاشت

بخشدار ساردوئیه از تلف شدن 70 راس دام سبک در 
مناطق کوهستانی این بخش از جیرفت بر اثر برخورد 
صاعقه خبر داد.محمود مهنی روز سه شنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا میزان خسارت مالی وارده به دامداران 
ساردوئیه را یک میلیارد ریال برآورد کرد.وی با بیان 

اینکه گوسفندان در منطقه هنزاکوه و یک روستای دیگر بخش ساردوئیه دچار 
صاعقه شدند، تصریح کرد: بیشترین میزان تلفات در منطقه هنزاکوه شامل تلف 
شدن 60 راس گوسفند به ارزش ۹0 میلیون تومان بود.مهنی بر استفاده از خدمات 
بیمه ای تاکید کرد و گفت: بیمه نقش مهمی در جبران خسارت دارد از این رو همه 
دامداران دام های خود را بیمه کنند.شهرستان جیرفت با ۳۱6 هزار نفر جمعیت در 

فاصله 2۳0 کیلومتری جنوب کرمان واقع شده است.

خسارت میلیاردی صاعقه 
به دامداران ساردوئیه

خبرخبر

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان 
کرمــان گفــت: واریــز وجــه اولیــه 
متقاضیــان طــرح اقــدام ملــی مســکن 
اگــر کمتــر از 40 میلیــون تومــان 
باشــد ۱5 شــهریورماه بــه صــورت 
سیســتمی حــذف خواهنــد شــد. 
ــش  ــه پای ــی زاده در جلس ــی حاج عل
ــا اشــاره  ــدام ملــی مســکن ب طــرح اق
ــرح  ــش ط ــات پای ــتمرار جلس ــه اس ب
ــه صــورت هــر  ــی مســکن ب ــدام مل اق
هفتــه و اخــذ تصمیمــات مناســب 
نــع  در جهــت رفــع مســائل و موا
ــروژه  ــداث پ ــتای اح ــود در راس موج
هــای طــرح اقــدام ملــی مســکن 
ــار  ــان اظه ــتان کرم ــر اس در سرتاس
کــرد: تعــداد ۳5۸4 نفــر از متقاضیان 
طــرح اقــدام ملــی مســکن در اســتان 
کرمــان در بانــک مســکن افتتــاح 
حســاب داشــته انــد کــه از ایــن 
میــزان تعــداد ۱7۱0 نفــر واریــز 
وجــه اولیــه داشــته انــد کــه کل 
ــه  مبلــغ واریــزی متقاضیــان قریــب ب
70 میلیــارد تومــان اســت.مدیرکل 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــازی اس راه و شهرس
اشــاره بــه اســتفاده حداکثــری و 
ــار  ــی در اختی ــاال از اراض ــم ب ــا تراک ب
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( 
ــه و  ــذ پروان ــریع در اخ ــتار تس خواس
ــت:  ــد و گف ــه ش ــات اولی ــایر اقدام س
عــدم واریــز وجــه اولیــه بــه مبلــغ 40 
میلیــون تومــان تــا ۱5 شــهریور مــاه، 
دلیــل حــذف آن دســته از متقاضیــان 
ثبــت نــام شــده و حتــی افتتــاح 
حســاب شــده خواهــد بود.حاجــی 
زاده خاطــر نشــان کــرد: سیســتم 
ــام طــرح اقــدام ملــی مســکن  ثبــت ن
ــد  ــذف نخواه ــی را ح ــا متقاصیان تنه
ــون  ــق 40 میلی ــغ دقی ــه مبل ــرد ک ک
تومــان ســهم آورده را در حســاب 
هــای افتتــاح شــده در بانــک مســکن 

ــند. ــرده باش ــز ک واری

سیالب به بیش از 
۴00 کیلومتر از راه های 

روستایی جیرفت 
خسارت زد

ســیالب بــه 420 کیلومتــر از راه 
ــتانی  ــق کوهس ــتایی مناط ــای روس ه
خســارت  جیرفــت  شهرســتان 
زد.رئیــس اداره نگهــداری راه هــای 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
ــا  ــت: ب ــان گف ــوب کرم ــاده ای جن ج
توجه بــه بــارش بــاران در روز گذشــته 
ــر از راه هــای  ــه بیــش از420 کیلومت ب
روســتایی در مناطــق کوهســتانی 
شهرســتان جیرفــت خســارت وارد 
ــزود:  ــی اف ــت.مجتبی رئیس ــده اس ش
ــیر  ــودن و در مس ــی ب ــل خاک ــه دلی ب
کوهســتانی بــودن راه هــا در بســیاری 
از مناطــق بــارش شــدید بــاران ســبب 
ریــزش هایــی در بســتر راه شــده 
ــا بیــان ایــن کــه در حــال  اســت.وی ب
حاضــر 2 دســتگاه بولــدوزر بــرای 
ــده  ــارت دی ــای خس ــایی راه ه بازگش
بــه منطقــه اعــزام شــده اســت افــزود: 
کار بازگشــایی بیــش از 4 کیلومتــر 
از راه هــای خســارت دیــده توســط 
ــت  ــا هم ــداری و ب ــای راه ــتگاه ه دس
ــن اداره  ــین آالت ای راهداران اداره ماش
کل انجــام شــده اســت.رئیس اداره 
نگهــداری راه هــای روســتایی اداره 
ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم کل راه
ای جنــوب کرمــان بیــان کــرد بــا 
توجــه بــه اعــالم ســازمان هواشناســی 
ــارش  ــا و ب ــداری ه ــد ناپای ــه رون ادام
ــز در  ــده نی ــد روز آین ــاران زا در چن ب
ایــن مناطــق داریــم کــه تخریــب 
ــده  ــایی ش ــیرهای بازگش ــدد مس مج
دور از انتظــار نیست.رئیســی از حضــور 
ــا  ــداری ت ــای راه ــتگاه ه ــل دس کام
بازگشــایی کامــل راه هــا و رفــع نقــاط 
خســارت دیــده در منطقــه بهرآســمان 
خبــر داد و گفــت: از تمــام ظرفیــت 
هــای ایــن اداره کل بــرای ایجــاد تردد 
ــتایی  ــای روس ــردم در راه ه ــن م ایم
ایــن منطقــه اســتفاده خواهیــم کــرد.
رئیســی بیشــترین خســارت را بــا 
۱20 کیلومتــر مربــوط بــه منطقــه 
دسترســی بــه دولــت آبــاد بهرآســمان 
و اســفندقه عنــوان کــرد. این ســیالب 
بــه حــوزه راههــای دهســتان گــور بــه 
ــارت وارد  ــر خس ــزان 2۱0 کیلومت می
ــی  ــا آب بردگ ــه عمدت ــت ک ــرده اس ک
ــزش در  ــا و ری ــیه راهه ــتر و حاش بس

مناطــق کوهســتانی اســت.

سـال گذشـته با ورود کرونا به کشور، 
آموزش دچـار چالـش هـای پیچیده گزارش

ای شـد، هنـوز یـک مـاه از ورود ایـن 
ویروس به ایـران نگذشـته بود که مـدارس تعطیل 
شـده و دانش آموزان  ناگزیر به اسـتفاده از آموزش 
های مجـازی شـدند، امـا این آمـوزش هـا همه ی 
نیاز را  برطـرف نکرد زیرا بـرای این نـوع آموزش با 
ایـن سـطح گسـتردگی هیـچ برنامه ریـزی پیـش 
بینی نشـده بـود، سـال تحصیلـی گذشـته، لنگان 
لنگان بـه پایان رسـید اما بعـد از گذشـت چند ماه 
و نزدیک شـدن به سـال تحصیلـی جدیـد، اکنون 
توقعی کـه از سیسـتم آموزشـی و  به خصـوص در 
سـطح آموزش و پـرورش اسـت، بسـیار بیشـتر از 
سال  گذشـته اسـت،  تعداد زیادی از دانش آموزان 
در اسـتان به اینترنـت ، موبایـل و حتـی تلویزیون 
دسترسـی ندارند، امسـال درس خواندن برای آنها 
چگونه اسـت؟ برای  پاسـخ سـوال هایمان با باهری 
مدیـر روابـط عمومـی اداره کل آمـوزش و پرورش 

استان به گفتگو نشستیم.
۱3 درصد دانش آموزان استان به 

اینترنت و تلویزیون دسترسی ندارند
بـه گفتـه باهـری چندیـن طـرح آموزشـی بـرای 
شـرایط متفاوت دانش آموزان در اسـتان طراحی 
شـده اسـت. وی ضمـن اشـاره بـه ایـن نکتـه که 
۱۳ درصـد دانش آمـوزان اسـتان بـه اینترنـت و 
تلویزیـون دسترسـی ندارنـد، گفـت: بـرای ایـن 
گـروه بسـته هـای یادگیـری در نظـر گرفتـه 
می شـود. ایـن محرومیـت حتی در حاشـیه شـهر 
کرمـان هـم هسـت کـه بیـن ایـن دانش آمـوزان 
بسـته آموزشـی توزیـع می شـود.باهری تاکیـد 
کـرد: شـعار آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان، 
پوشـش تحصیلـی همـه ی دانش آمـوزان بـا هـر 
شـرایط تحصیلی اسـت.دانش آموزی کـه موبایل 
دارد آمـوزش مجـازی میگیـرد، دانـش آمـوزی 
کـه امکانـات شـبکه مجـازی و تلفـن هوشـمند 

نـدارد، بسـته های  یاد گیـری محـور دریافـت می 
کند. وی یـادآوری کرد: این بسـته های آموزشـی 
بـرای همه ی مقاطـع  تعریف شـده اسـت، به طور 
مثال در دوره ابتدایی و  پایه اول، بسـته آموزشـی 
بـه صـورت ماهیانـه، تکلیـف محـور و مهـارت 
محور اسـت. وی در مـورد  نقـش معلمـان در ابن 
بسـته های آموزشـی گفـت: این بسـته هـا تکلیف 
محور انـد و  تکالیـف باید از دانش آمـوزان تحویل 
گرفتـه شـود و شـرط تحویـل بسـته ی بعـدی ، 
یادگیـری کامـل بسـته ی آموزشـی قبلـی اسـت 
که بایـد به تاییـد معلم برسـد. باهـری تاکید کرد: 
اطلـس دانش آمـوزی بـرای همـۀ دانش آمـوزان 
اسـتان، تهیه شـده اسـت و بر اسـاس آن، آموزش 
پـرورش از وضعیـت تـک تـک دانـش آموزانـش 
مطلع اسـت و مـی دانیـم چه تعـداد بـه تلویزیون 
یا بـه اینترنت دسترسـی ندارنـد و یا کـدام دانش 
آمـوزان بایـد از موبایـل والدیـن اسـتفاده کنند و 
ایـن موبایل بـرای چند دانـش آموز اسـت و اینکه 

آیـا والدیـن دانش آمـوز سـواد دارنـد  یـا خیر؟
راه اندازی پویش خرید تلفن هوشمند 

برای دانش آموزان محروم
مدیـر روابـط عمومـی اداره کل آمـوزش و پرورش 
اسـتان، ادامـه داد:240 هزار دانش آموز در اسـتان 
بـه موبایـل دسترسـی ندارند و آمـوزش  برایشـان 
بسـته محور اسـت که این آمـوزش ها  بـا محوریت 
مدرسـه ارائـه مـی شـوند و مدیـر مدرسـه موظف 
اسـت کـه پیگیـر آموزش هـا باشـد. البتـه پیگیـر 
تهیه تلفن هوشـمند بـرای دانش آموزان هسـتیم. 
باهـری با اشـاره بـه ایـن موضوع کـه چنـد پویش 
خریـد تلفـن همـراه در اسـتان در حـال پیگیـری 
اسـت، گفت: موسسـه مشـیز توافق کرده است که 
در بحث آمـوزش مجـازی و تهیه پنج هـزار تبلت ، 
تهیـه تختـه الکترونیک  و تهیـه لپ تـاپ، مدارس 
شهرسـتان های قلعه گنج، رودبار جنـوب، کهنوج، 
فاریاب،منوجـان و ریـگان و آموزش و عشـایری را 
حمایـت کند.وی گفـت: 6 هزار گوشـی هوشـمند 
هم قـرار اسـت توسـط موسسـه مهـر گیتـی تهیه 
شـود که براسـاس نیـاز دانش آمـوزان نقـاط دیگر 

توزیع می شـود و البته در حال رایزنی هسـتیم که 
نذورات هیات هـای مذهبی هـم برای خریـد تلفن 
همراه دانش آمـوزی خرج شـود و همچنین  پیگیر 
حمایـت معـادن اسـتان هـم  هسـتیم  تـا مشـکل 
گوشـی حل شـود. باهری گفـت:7۱0 مدرسـه زیر 
۱0 نفر در اسـتان کرمان داریم کـه در این مدارس 
آموزش بسـته محور و حضـوری خواهد بـود  و هم 
اکنـون هشـت منطقـه زرد اسـت کـه می تـوان به 

این شـکل مدرسـه برگزار شـود.
 طرح خواهر خواندگی مدارس در استان

 باهری به طرح خواهرخواندگی مدارس در اسـتان 
اشـاره کـرد و گفـت: مـا طرحـی را در اسـتان اجرا 
می کنیـم  که بر اسـاس آن هـر مدرسـه  برخوردار 
حامی یک مدرسـه کـم برخوردار شـود ایـن طرح 
خواهـر خواندگی مـدارس در حـال اجرا اسـت ، به 
طور مثـال یک  مدرسـه غیـر انتفاعـی، حامی یک 
مدرسـه کمتر برخوردار در  شـهرک پدر می شـود.   
به گفتـه باهـری  در اسـتان 7 هـزار ۸6۱ مدرسـه 
در اسـتان وجـود دارد. وی بـه مشـکالت اینترنـت 

اشـاره کـرد و گفـت:  تعـدادی از  ایـن مـدارس به 
اینترنـت دسترسـی ندارنـد، کـه  اخیـرا بـا رایزنی 
ای که با مخابرات داشـتیم، 4 هزار و 440 مدرسـه 
به اینترنـت  دسترسـی  پیـدا کردند ولـی برخی از 

روسـتاها کال زیر سـاختی بـرای اینترنـت ندارند.
 باهـری در پایان تـا کید کرد: مـا به صـورت روزانه 
در حـال تولیـد محتـوا هسـتیم، و بیـش از ۱600 
محتـوا در سـامانه فناوری مـدارس اسـتان کرمان 
بارگذاری شـده اسـت  و دانش آمـوز مـی تواند هر 
زمانـی کـه خواسـت از ایـن محتواهـای آموزشـی 
اسـتفاده کنـد و همچنیـن کارگـروه محتـوای 
الکترونیکـی هـم در کل اسـتان راه انـدازی شـده 
اسـت  و ما روز بـه روز در آمـوزش مجـازی قوی تر 
می شـویم. شـبکه شـاد هـم تکامـل یافته تـر می 
شـود.  تکلیـف گیـری ، حضـور و غیـاب مـواردی 
اسـت کـه  بـه ایـن شـبکه اضافـه شـده اسـت  و  
تعاملی تر شـده اسـت.  وی گفت: قرار اسـت سهم 
پهنـای بانـد شـبکه مجـازی شـاد بیشـتر شـود تا 

مشـکالت سـال گذشـته را نداشـته باشـیم.

 دانش آموزان محروم درانتظار بسته های آموزشی
* بیش از  240 هزار دانش آموز در سراسر استان کرمان به موبایل دسترسی ندارند

به گفته باهری مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان، اطلس دانش آموزی برای همۀ دانش آموزان استان تهیه و براساس امکانات، آموزش در سال تحصیلی 
جدید ارائه می شود

  نجمه سعیدی
سردبیر

 پــروژه پخــش ســیالب 
منابع

ــماره 2 و ۳ حوزه طبیعی ــایت ش س
دادخــدا  چــاه  آبخیــز 
محــل  از  گنــج  قلعــه  شهرســتان 
ــه  ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــارات صن اعتب

بهره برداری رسید.
در ســومین روز از آغــاز هفتــه دولــت، بــا 
حضــور دکتــر فدایــی اســتاندار کرمــان، 
دکتــر احمــدی مدیــرکل منابــع طبیعی 
ــراه  ــت هم ــوب، هئی ــزداری جن و آبخی
ــه  ــتان قلع ــی شهرس ــئولین محل و مس
ــایت  ــیالب س ــش  س ــروژه پخ ــج پ گن
شــماره 2 و ۳ حــوزه آبخیــز چــاه دادخدا 
شهرســتان قلعــه گنــج بــه بهره بــرداری 
رســید.فدایی خواســتار همــکاری و 
تعامــل بیــش از پیش مــردم و مســئولین 
ــا مجموعــه  هفــت شهرســتان جنوبــی ب
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شــد و 
عنــوان کــرد: امیدواریــم بــا اجــرای ایــن 
پروژه هــا، گام بلنــدی در راســتای ارتقــاء 
ســطح منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 

ــود. ــته ش ــه برداش منطق
اســتاندار کرمــان در ادامــه ضمــن 
تقدیــر از اقدامــات موثــر اداره کل منابــع 
ــان،  ــزداری جنــوب کرم طبیعــی و آبخی
ــا در  ــروژه ه ــن پ ــرای ای ــه اج ــر ادام ب
ــی  ــع طبیع ــای مناب ــظ و احی حــوزه حف

ــرد. ــد ک تاکی
بهره برداری از ۵۱ پروژه منابع 

طبیعی
ــزداری  ــع طبیعــی و آبخی ــرکل مناب مدی

جنــوب کرمــان گفــت: همزمــان بــا 
هفتــه دولــت 5۱ پــروژه منابــع طبیعــی 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 6۹۹ میلیــارد ریال 
ــره  ــه به ــان ب ــوب کرم ــه جن در منطق
بــرداری میرســد کــه بیــش از 4۸۱ 
ــوار از مزایــای ایــن پــروژه هــا بهــره  خان

ــد. ــد ش ــد خواهن من
ــده  ــرد: عم ــح ک ــدی تصری ــر احم دکت
پــروژه هایــی کــه در هفتــه دولــت مورد 
ــرار خواهنــد گرفــت در  ــرداری ق بهــره ب
ــام  ــژه مق ــت وی ــر و عنای ــتای تدبی راس
ــع  ــه مناب ــه مجموع ــری ب ــم رهب معظ
ــروژه  ــوان پ ــی کشــور و تحــت عن طبیع
هــای آبخیــزداری و آبخوانــداری از محل 
ــی  ــی م ــعه مل ــدوق توس ــارات صن اعتب

ــد. باش

احمــدی در ادامــه اظهــار داشــت: پروژه 
هــای پخــش ســیالب حــوزه آبخیــز 
ــم  ــا حج ــج، ب ــه گن ــدا قلع ــاه دادخ چ
ــر مکعــب  پخــش ســیالب ۱42000 مت
ــه  ــی ب ــن ســرریز ســنگی مالت و همچنی
ــاری  ــب و اعتب ــر مکع ــم ۳۱00 مت حج
بالــغ بــر 50 میلیــارد ریــال از محــل 
اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی در این 

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــوزه ب ح
ــرای  ــدف از اج ــزود: ه ــن اف وی همچنی
ایــن پــروژه هــا کنتــرل ســیالب، 
افزایــش و تقویــت ســفره هــای آب 
زیرزمینــی، پیشــگیری و کاهــش اثــرات 
خشکســالی،کنترل رســوبات، تثبیــت 
ــی  ــوات م ــا و قن خــاک، آبدهــی چــاه ه

باشــد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن تشریح طرح های 
گازرسانی آماده بهره برداری در کرمان و گاز رسانی 
به 5 شهر و ۱۱۳ روستای استان گفت: گازرسانی به 

قلعه گنج تا ۸ ماه آینده انجام می شود.
نشست خبری مدیرعامل شرکت گاز استان امروز 
چهارم شهریور ماه برگزار و طرح های گازرسانی آماده 

بهره برداری در کرمان تشریح شد.
منوچهر فالح مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان 
این که گازرسانی به شهرستان قلعه گنج به دلیل 
عدم همکاری پیمانکار با توجه به مشکالت مالی و 
افزایش هزینه ها به تاخیر افتاده است گفت: خط 
تغذیه گاز قلعه گنج به طول 5۸ کیلومتر بوده که به 
دلیل طوالنی بودن روند کندی داشته است.فالح به 
گازرسانی به کارخانه آهک قلعه گنج نیز اشاره کرد 
و گفت: امیدواریم تا ۸ ماه آینده با تکمیل گازرسانی 

این شهرستان گاز به کارخانه آهک نیز برسد.
افتتاح گازرسانی به ۵ شهر استان

مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اقدامات انجام 
شده در استان در سال گذشته و سال جاری گفت: در 
هفته دولت امسال افتتاح گازرسانی به 5 شهر هنزا، 
شهداد، نظام شهر، بلوک و اندوهجرد انجام می شود. 
اعتبار هزینه شده برای گازرسانی به این شهرها هزار 

و 750 میلیارد ریال بوده است.
وی ادامه داد: همچنین با افتتاح پروژه های گازرسانی 
به صنایع در محورهای بی بی حیات و سرآسیاب 
کرمان، مجموعه صنعتی ارگ جدید بم،محور 
صنعتی ماهان-بم،محور صنعتی مسجد ابوالفضل 
رفسنجان،محور صنعتی گود غالمعلی شهربابک و 

کارخانه مس درخشان تخت گنبد سیرجان مجموعاً 
تعداد ۱50 صنعت با جایگزینی ۳2 میلیون لیتر 
سوخت مایع از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند 
شد؛ ضمن این که یک جایگاه CNG در کهنوج نیز 

در این هفته به بهره داری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه 
برای گازرسانی به 5 شهر و ۱۱۳ روستای استان 2 
هزار و ۹45 میلیارد ریال هزینه شده است افزود: 
با گازرسانی به این مناطق بیش از ۱7 هزار و 600 

خانوار از نعمت گاز بهره مند شدند.
فالح با بیان اینکه عملیات گازرسانی به شهر نودژ 
و ۱6۱ روستا در استان کرمان در هفته دولت آغاز 
خواهد شد عنوان کرد: این پروژه ها با اعتبار ۳ هزار 
و 7۱5 میلیارد ریال است و با گازرسانی به این 
مناطق بیش از ۳0 هزار خانوار از نعمت گاز بهره 

مند می شوند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۹ در جنوب استان 
کرمان 5 شهر و ۱5 روستا با حدود ۹0 میلیارد تومان 

در برنامه است گفت: گازرسانی به این مناطق با 5۱0 
کیلومتر لوله گذاری انجام می شود.

رکورد بی سابقه ای را در اجرای خطوط انتقال
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با عنوان اینکه 
شرکت گاز استان کرمان در سال گذشته رکورد 
بی سابقه ای را در اجرای خطوط انتقال، تغذیه و 
شبکه توزیع ثبت کرده است افزود: تعهد اجرای 
خطوط لوله ما در سال گذشته هزار و 527 کیلومتر 
بود که با عملکرد 2 هزار و 275 کیلومتری به ۱50 
درصد تعهد خود عمل کرده و رتبه دوم کشوری 
را کسب کردیم.وی با اشاره به وجود بیش از 667 
هزار مشترک گاز در استان کرمان گفت: درصد 
خانوارهای تحت پوشش شهری ما در استان کرمان 

۹4 درصد و روستایی 47 درصد است.
فالح با بیان اینکه عملکرد شرکت گاز استان کرمان 
در نصب انشعاب گاز در سال گذشته نیز رکورد بی 
سابقه ای داشته است افزود: با 4۳ هزار و ۳4۸ انشعاب 

رتبه سوم کشوری را کسب کردیم.

وعده گازرسانی به قلعه گنج تا ۸ ماه آینده
اتصال 11۳ روستای استان به شبگه گاز

بهره برداری از پروژه های بخش سیالب 
جنوب کرمان

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت از افتتــاح 20 طــرح 
ــان  ــوب کرم ــان در جن ــارد توم ــار 60 میلی ــا اعتب ــالمت ب س
خبــر داد. اصغــر مــکارم روز سه شــنبه در ایــن آییــن کــه بــه 
ــی  ــعید نمک ــر س ــور دکت ــا حض ــس ب ــو کنفران ــورت ویدئ ص
ــد،  ــزار ش ــکی برگ ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
ــامل  ــان ش ــوب کرم ــالمت جن ــای س ــت: طرح ه ــار داش اظه
پروژه هــای بزرگــی همچــون توســعه بیمارســتان امــام 
ــاق عمــل مجهــز اســت. ــا هشــت ات خمینــی )ره( جیرفــت ب

او طرح هــای ســالمت هفــت شهرســتان جنوبــی اســتان 
ــورد  ــد را طــی 2 دوره 200 م ــر و امی ــت تدبی ــان در دول کرم
ــا  ــت ب ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــوان کرد.ریی عن
بیــان اینکــه ایــن دانشــگاه ۳0 طــرح آمــاده افتتــاح داشــت، 
افــزود: امــروز 20 طــرح همزمــان بــا هفته دولــت در یــادواره 
۱64 شــهید مدافــع ســالمت افتتــاح شــد.  وی بــا بیــان اینکه 
۳5 طــرح ســالمت در جنــوب کرمــان بــا پیشــرفت فیزیکــی 
ــا ۱00 درصــد در حــال تکمیــل اســت، اظهــار داشــت:  ۳0 ت
ــتای  ــد در راس ــر و امی ــت تدبی ــان دول ــا پای ــا ت ــن طرح ه ای
ــرداری  ــه بهره ب ــه ب ــن منطق ــات ســالمت در ای ــای خدم ارتق
ــان  ــارد توم ــا ۳2 میلی ــن طرح ه ــل ای ــرای تکمی ــد. ب می رس
اعتبــار نیــاز اســت.مکارم از کمک هــای مجموعــه وزارت 
بهداشــت در راه انــدازی و تجهیــز مراکــز افتتــاح شــده 
ــی  ــاون درمان ــی مع ــر جان بابائ ــت: دکت ــرد و گف ــی ک قدردان
وزارت بهداشــت پنــج مرتبــه بــه جنــوب کرمــان ســفر کــرد 
ــرف  ــه برط ــکالت منطق ــیاری از مش ــفر بس ــر س ــه در ه ک
ــدگان  ــژه نماین ــه وی ــووالن ب ــه مس ــالش هم ــد.وی از ت ش
ســابق مــردم ایــن منطقــه در مجلــس شــورای اســالمی برای 
تحقــق اهــداف دانشــگاه در راســتای توســعه زیرســاخت های 
حــوزه ســالمت قدردانــی کرد.رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــا ک ــیوع کرون ــه ش ــم ب ــاره ای ه ــت اش جیرف
تــالش همــکاران و توجــه ویــژه دولــت در راســتای افزایــش 
 )ICU( تجهیــزات درمانــی بــه ویــژه در زمینــه آی ســی یــو
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــوزه دانش ــتانی ح ــای بیمارس و تخت ه
جیرفــت توانســتیم بــا وجــود پیــک بــاالی بیمــاری در تیرماه 
ســال جاری وضعیــت را مدیریــت کنیــم. وی در ایــن رابطه از 
ــی  ــان قدردان ــوب کرم ــان جن ــات کادر بهداشــت و درم خدم
کــرد و گفــت: امــروز تقریبــا کم تریــن آمــار بســتری در 
ــت  ــوارد مثب ــان از م ــوب کرم ــی جن ــز درمان ــه مراک مجموع
ــا همــکاری مــردم  ــا را شــاهد هســتیم کــه امیدواریــم ب کرون
و تــالش همــکاران ایــن آمــار را حفــظ کنیــم.در ایــن آییــن 
ــاد  ــه ی ــی ب ــروژه بهداشــتی و درمان ــر افتتــاح ۱64 پ عــالوه ب
ــش »ره  ــتر پوی ــور از پوس ــالمت کش ــع س ــهید مداف ۱64 ش
ــا  ــا ۱2 فروردین مــاه ســال ۱400 ب ســالمت« کــه از امــروز ت
هــدف افتتــاح ۱400 پــروژه بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی 

ــی شــد. ــه دارد، رونمای حــوزه ســالمت ادام

گزارش
کرمان نو

پویش »ره سالمت« در جنوب 
کرمان شروع به کار کرد

متقاضیان مسکن ملی
 ۴0 میلیون واریز نکنند،

حذف می شوند

چندین سناریو برای آموزش در سال تحصیلی جدید تعریف شده است
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کینکاس بوربا
اثر دیگری از ماشادو د آسیس نویسنده برزیلی است که در سال 
۱۹0۸ درگذشت. کتاب کینکاس بوربا دومین کتاب از سه گانه 
معروف این نویسنده است و می توان آن را دنباله کتاب خاطرات 
پس از مرگ دانست. )بنابراین برای مطالعه این کتاب بهتر است 
در ابتدا کتاب خاطرات پس از مرگ یا دست کم قسمت هایی از 
آن را خوانده باشید.( کتاب سوم این سه گانه نیز دن کاسمورو نام 
دارد که آن هم توسط عبداهلل کوثری ترجمه و از سوی نشر نی 

روانه بازار شده است.
ماشادو د آسیس را بزرگ ترین نویسنده در ادبیات برزیل 
می دانند هرچند در طول حیاتش چندان که باید معروف نشد. او 
در خانواده ای فقیر به دنیا آمد و خیلی زود قلم به دست گرفت و 
کتاب های زیادی از خود به جا گذاشت. ماشادو از سال که ۱۸۹7 
که فرهنگستان برزیل تاسیس شد تا زمان مرگش ریاست این 

موسسه را بر عهده داشت.
اما رمان کینکاس بوربا برای کسانی نوشته شده که »رسم و راه 
خواندن را می دانند« کسانی که به دنبال چیزهای »واقع نما« 
نیستند، بلکه خواهان محبت و حیرت ذهن، آزادی تخیل، 
غافلگیری و خنده ای هستند که از انگیزش های ناخودآگاه 

مایه می گیرد.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب کینکاس بوربا آمده است:

کینکاس بوربا مجموعه ای اجتماعی، سیاسی و فلسفی است. 
تمثیلی است از مدرنیزاسیون شتابزده و ظاهرِی برزیل در اواخر 
قرن نوزدهم. این رمان در ظاهر نمونه ای از رمان های آن دوران 
است با مضامینی چون عشق، خانواده، پیمان شکنی، روابط 
اجتماعی و سیاست. اما در پس این سیمای آشنا رمانی است 
که خود نقد رمان است. نقد ناتورالیسم تقلیدگر و رومانتیسم 

احساساتی رایج در آن دوران است.

سریال شهرزاد
گاهی آدم تـو جنگ با خودش باید اونقدر پیش بره کـه… یه ویرونه بسازه از 
وجودش، اونوقت از دل اون ویرونه یه نوری، یه امیدی، یه جراتی، جرقه می زنه.

دیالوگ
سرخ پوست/ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی نیما جاویدی و تهیه کنندگی مجید مطلبی 
برای نخستین بار در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و با نامزدی در ۸ 
رشته این جشنواره، توانست سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران را به خود اختصاص دهد.

فیلم
دانه کنجد / حاوی باالترین مقدار روغن در بین دانه های روغنی است. هزاران 
سال است که در طب سنتی از دانه کنجد برای پیشگیری و درمان بیماری های 

قلبی، دیابت و آرتروز استفاده می شود.

بازی های محلی

رخنه کرده ست ِمه
                     در تمام زوایا

پشت ابِر کدام آسمان است
                مهرباِن من آیا...؟

سیدعلی میرافضلی

عکس: سینا شیری
۱۵۰ سال دلدادگی در خانه تاریخی

 سایه خیمه حسینی بر سر مردم کرمان

وقتی ماه محرم در شـهر کرمان شـروع می شـود مردم کرمـان یاد حوض هشـتی، خیمه، 
داالن، کوچه هـای مسـقف، رواق و درب های چوبی و خیمـه امام حسـین )ع( و منبر خانه 
سیدخوشـور می افتند.کوچه هـای قدیمـی و خشـت و گلـی مسـقفی کـه بـا پارچه های 
مشـکی قدیمی سـیاه پوش شـده از ابتدای محـرم بـه مـدت ۱4 روز از سـاعت 2 صبح تا 
اذان ظهر پذیرای عزاداران حسـینی اسـت و عطر گالب سراسـر محله خواجه خضـر را در 

برمی گیـرد.
کرونا هم جلسه عزای حسین )ع( را متوقف نکرد

نکته قابل توجه اینکه این مراسـم حتی در دوران خفقان رضاخوانـی نیز در کرمان تعطیل 
نشـد و اعتقاد مـردم بـه این مراسـم عـزای اباعبـداهلل ایـن خانـه به حـدی بود کـه حتی 
مسـئوالن دولتی وقت هم به دلیل اعتقادی که داشـتند در این مجلس شرکت می کردند. 
بسـیاری از مردم کرمان در صورت بروز بیمـاری و یا گره ای در زندگی به نیت امام حسـین 

برای مجلس عـزاداری در ایـن خانه نـذر می کنند و به اباعبداهلل متوسـل می شـوند.
نخسـتین روضه خوانی در این خانه تاریخی در محله خواجه خضر ۱50 سـال قبل توسط 
مرحوم سیدحسـین خوشرو برپا شـد و در سـال های اخیر توسـط فرزندانش در نسل های 

مختلف جلسـه امام حسـین )ع( ادامه یافته است.
اما در سـال جاری با توجه به شـیوع بیمـاری کرونا با تصمیـم بانیان این مراسـم به صورت 
مجازی برگزار می شـود و مردم کرمان با مراجعه به اینسـتاگرام و آپارات می توانند مراسـم 

را از سـاعت 5 و ۳0 دقیقه تا ۸ و ۳0 دقیقه صبح مشاهده کنند.
 هر خانه، یک حسینیه

در همیـن خصوص بیت سـادات خوشـرو بیانـه ای صادر کـرده کـه در بخشـی از آن آمده 
اسـت؛

الُم َعلَْیَک یا اَباَعْبِداهلَلّ َو َعلَی االْرواِح الَّتی َحلَّْت بِِفناَّئَِک الَسّ
همانگونه که آگاهی دارید، سالهاسـت اسـت که در دهـه اول محرم و روزهـای داغ و دردی 
که قریب کرمانی ها در سـوگ شـهادت سـید و سـاالر شـهیدان و یاران باوفایش به اشـک 
نشسته است، خیمه حسـینی در منزل مرحوم آقا سیدحسین خوشـرو، بانی این عزاخانه 
برپـا می شـود. این محفـل و مجلـس همچنان با جـان مـردم کرمـان و دیگـر دلباختگان 
حسـینی عجین شـده اسـت که برخی ارادتمندان اباعبداهلل، از راه های دور و نزدیک برای 
درک این مراسـم به کرمـان می آیند. اما امسـال و در راسـتای ادای فریضـه حفظ جان هم 
میهنـان و کادر درمان که خسـتگی مفـرط و ناتوانی آنان بر کسـی پوشـیده نیسـت و نیز 
به دنبال اظهـارات مقام معظـم رهبری کـه برگزاری هـر مراسـمی را منوط به نظر سـتاد 
مبارزه با کرونا اعـالم فرمودند و نظر صریح سـتاد یاد شـده که "هر خانه، یک حسـینیه" 
و پرهیـز از هرگونه اجتمـاع، لذا بر آن شـدیم کـه امسـال از برگزاری مراسـم متـداول هر 
سـاله خودداری کرده و به یـاد تنهایی خـون خدا حضرت حسـین بن علی علیه االسـالم، 
در تنهایـی خانه و همـراه بـا خانـواده، اشـک های ناقابل خـود را بـه خاک پای مقدسـش 

تقدیـم کنیم.
رجاء واثق دارد که مردم کرمان و حسـینیان این حسـینیه ایران نیز، اقدام اخیر را شایسته 
و بایسـته خواهند دانسـت. همچنین با تدابیر اندیشـیده شـده هر روز صبح مراسـم طبق 
روال قبـل و بـدون حضـور فیزیکـی مـردم برگـزار و از شـبکه های اجتماعـی بـه صورت 

مسـتقیم پخش می شـود.
سابات محله خواجه خضر سیاه پوش شده است

حاال مردم کرمان شمشـادها و حوض هشـتی میانه حیات خانه سـید خوشـرو که مملو از 
جمعیت می شـد و سـتون خیمه بزرگ خانـه را از طریـق دوربین و شـبکه های اجتماعی 

می بینند و بـا وجود کرونا اما در سـال جاری جلسـه تعطیل نشـده اسـت.
سـابات یا همان کوچه های مسـقف اطـراف خانه که هر سـال از فرش پوشـیده می شـد و 
مردم در آنها عزاداری می کردند نیز حاال سـیاه پوش شـده و پرچم های عزای حسـین )ع( 
محله ها خواجـه خضر را سـیاه کرده اند. اما مـردم کرمان به یاد دارند که سـالهای گذشـته 
از سـاعت یک بامداد مقابـل درب های چوبـی خانه صف می کشـیدند تا درب ها باز شـود و 
تمامی اتاق ها داالن هـا و حیاط ها مملـو از جمعیت و درب های بسـته می شـد و باقیمانده 
مانده مردم در سـابات می نشسـتند، قبل از اذان صبـح مردم بـه راز و نیـاز می پرداختند و 
نماز شـب می خواندند، بعد از اذان صبح نمـاز جماعت به امامـت حاج آقا نمازیـان خوانده 
می شـد و بعد از آن زیارت عاشـورا توسـط یکی از پیرغالمـان کرمان به نام حـاج آقا بینش 
بینا قراعت می شـد.در میانـه زیارت عاشـورا حاج آقـا فاطمی نوحـه خوانی و نـوای خاص 

نوحه خوانـی اش، از ابتدای محرم تا روز عاشـورا مـردم را هـر روز کربالیی می کند.
بسـیاری از مـردم در ایام محـرم کرمـان کودکـی شـأن را در این خانـه سـپری کرده اند و 
تمام سـال برای فرا رسـیدن محرمی دیگـر و دلدادگی با ثـاراهلل لحظه شـماری می کنند. 
در طول برگـزاری این مراسـم، بـزرگ خاندان خوشـرو جلـوی درب خانه می ایسـتد و به 

افرادی کـه داخـل خانه می شـوند خیـر مقـدم می گوید.
سـید حسـین، سـید محمد، سـید رضا خوشـرو از بزرگان این خاندان بوده اند کـه مقبره 
آنها در مجـاورت خانه قرار گرفته اسـت.در زمـان برپایی خیمه بـزرگ این خانـه نیز بنا به 
سـنت قدیمی دو قرآن بـر روی تربت اعـالی کربال، برپایه های خیمه گذاشـته می شـود و 

پس از آن قربانی گوشـت و نذورات در بین مسـتمندان توزیع می شـود.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

قلعه سموران جیرفت
در 60 کیلومتری شرق شهر جیرفت بر فراز 
کوهی قلعه ای به نام سموران با سنگ های 
مرمر متمایل به قرمز بنا شده است.صخره ها و پرتگاه های طبیعی دیوار 

باالی کوه را که حدود ۱000 متر مربع است به وجود آوردند.

گل دوزی 
هنری است برای دوختن طرح های مختلف با 

سوزن و انواع نخ بروی پارچه.

در سال گذشته در چنین روزی از 

کمبود خدمات پزشکی 
در قعله گنج نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

راهکارهای افزایش عمر گوشی موبایل
isna.info از صفحه

یک ایرانی فامیل وکیل جنجالی ویلموتس است.
khabaronlinee از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

نوم خدا اِی سکه و اِی پول باِرن جیب تو

بَس که رو ُگرده کشاورزون ُسوارن جیب تو

ر بُفروش نَقد َسر به داللی بزن َکرضی بَِِخَ

چارپَن ال تُو لَوی َکن ُگرِگ هاِرن جیب تو

بار اَیاِرن بَی تو اِی َهرسون ُمشتی ُمرده َخر

رو زمین اِستاله ی دنباله داِرن جیب تو

َمَردمت َسرکیسه ِکرده بوده سرمایه ت ِگرون

کمه وون بیچاره ناتاِهن بِدارن جیب تو ُدُ

خونه و گلخونه، باغ َمرُدمی شیمیز بَست

بیشِتر کاری شبیه گاِو کارن جیب تو

َجد و آبادت َخِر کوری نداشت آخه اَیَی

مثل آغازاده ای ِجنسیس نارنجی ب تو ؟

خاطرت َجم دست کوتاه طلبکارون ِدگه

ناَرسه حاال که داری گوشه ی ِدنجی، ب تو

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

کاهش ریسک ابتال به افســردگی با مصرف داروهای واریز قسط دوم وجه ثبت نام حج تمتع آغاز شد.
فشار خون

حذف تفکیک جنســیتی در بخش جوایــز بازیگری 
جشنواره فیلم برلین


