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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 مــرداد   20 دوشــنبه         797 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

بی آبی امان  اهالی   شهرک های 
طبیعت و عدالت جیرفت را  برید

قدرت سرایت کرونا 10 برابر شده است

طرح اورژانس 
قضائی در استان 

کرمان اجرایی 
می  شود

حضور ادامه دار 
کرونا در استان

532 قربانی
آخریـن آمـار مبتالیـان کرونـا در اسـتان کرمـان 
منتشـر شـد. بر اسـاس اعالم دانشـگاه علوم پزشکی 
کرمـان در ۲۴ سـاعت گذشـته از میـان بیمـاران 
شناسـایی شـده کـه بـه کرونـا مبتال شـده انـد، 66 
نفر در سـطح اسـتان در بیمارسـتان بسـتری شـدند 
وهمچنیـن تعداد فوتـی های قطعـی ابتال بـه کووید 
۱۹ در ۲۴ سـاعت گذشـته، ۱۲مورد )7 مورد مربوط 
به دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان- ۲ مورد دانشـگاه 
۱ مـورد حـوزه دانشـگاه  علـوم پزشـکی جیرفـت،
علـوم پزشـکی رفسـنجان( بـوده اسـت و مجمـوع 
جانباختـگان ابتـالی قطعـی بـه کوویـد ۱۹ از ابتـدا 

تاکنـون بـه ۵۳۲ نفـر رسـید.

*عطاپور وزیری فرماندار جیرفت: در شورای تامین استان مصوب شد که کد روستایی ۲شهرک عدالت 
و طبیعت دوباره احیا شود تا خدمات  دریافت کنند

*  به گفته مشایخی مدیر امور آب و فاضالب جیرفت، تا زمانی که انشعابی در منطقه ای فروخته نشود 
آب و فاضالب تعهدی برای خدمات ندارد

اهدای زندگی به ۳ بیمار توسط 
جوان رفسنجانی

فروش ۳۰ درصد دوم 
سهام عدالت آغاز شد

کرمان میزبان مسابقات 
کشتی جوانان کشور

مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: جوان 
۳6 ساله رفسنجانی در روز تولدش به ۳ بیمار  با اهدا عضو زندگی بخشید

فروش ۳۰ درصد دوم سهام عدالت افرادی که روش 
مستقیم را انتخاب کرده اند، آغاز شده و سهامداران 

می توانند 6۰ درصد سهام عدالت خود را از طریق بانک ها یا 
کارگزاری ها به فروش برسانند. با توجه به آخرین عملکرد 
بازار سهام در هفته گذشته، ارزش سبد سهام عدالت ۵۳۲ 
هزار تومانی به ۱۹.۵ میلیون تومان رسیده که 6۰ درصد 

آن معادل ۱۱.7 میلیون تومان می شود.

سیدجالل عسگری دبیر فدراسیون کشتی از 
برگزاری مسابقات قهرمانی جوانان کشور، یادواره 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی  پس از 
ریشه کنی کرونا به میزبانی کرمان خبر داد. وی 

ادامه داد: باید  از تمامی ظرفیت های استان استفاده 
شود تا کشتی به جایگاه اصلی خود در استان 

کرمان برسد.

باغ ساالر کالنتر تا پایان سال 
به بهره برداری می رسد

معاون اجتماعی 
و پیشــگیری از 

وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان 
از اجرای طــرح اورژانس قضائی در این 
استان خبر داد و گفت: تالش می شود 
در قالب این طرح و از طریق مشــاوره و 
مددکاری موضوع را حل و فصل کرده 
و منجر به صلح و ســازش شود. وی در 
ادامه با اشــاره به برگزاری ۱۵ شورای 
پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان 
کرمان طی ســال جاری، عنوان کرد: 
سه شورا در مرکز استان و ۱۲ شورا در 

شهرستان ها برگزار شده است.

صفحه۳ را 
بخوانید

تولید فعلی 
ماسک در استان 
پاسخگوی نیمی 

از نیاز استان است
در شرایطی که 
کرمان به ۴۰۰ 

هزار ماسک نیاز دارد تنها نیمی از این 
نیاز تامین شده و مسئوالن قول افزایش 
دو برابری تولید ماســک استان کرمان 
را دادند. محمدجواد فدائی اســتاندار 
کرمان گفــت: ظرفیت تولید ماســک 
استان کرمان روزانه ۲۰۰ هزار ماسک 
است و دانشگاه علوم پزشکی استان نیاز 
روزانه ماسک اســتان را بررسی کرده 
است و تولید به اندازه نیاز استان نیست.

استاندار کرمان با اشــاره به تمهیدات 
اندیشیده شده در اســتان برای تامین 
نیاز استان در این حوزه بیان کرد: نیاز 
استان کرمان تا حدود سه هفته آینده از 
۲۰۰ هزار ماسک به ۳۵۰ هزار ماسک 

می رسد.

صفحه ۳ را 
بخوانید
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کرمان میزبان مسابقات 
آغاز پیاده راه سازی میدان توحید؛ به زودی        کشتی جوانان کشور

مرحلۀ سوم غربالگری سراسری کرونا به زودی اجرا می شود

ارسال یک مقاله ISI و 16 مقاله علمی پژوهشی شرکت گاز استان کرمان به همایش های ملی و بین المللی

بافت تاریخی کورموئیه هنزا واجد ارزش تاریخی فرهنگی شناخته شد 
معاون میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد:

فدراسـیون  دبیـر  عسـگری  سـیدجالل 
کشـتی جمهوری اسـالمی ایـران در مجمع 
انتخاباتـی هیئـت کشـتی اسـتان کرمـان 
کـه بـا حضـور مدیـر کل ورزش و جوانـان 
اسـتان و اعضـا در محـل هتـل ایرانگـردی 
کرمـان برگـزار شـد، بـه کالمـی از مـوالی 
متقیـان مبنـی بـر اینکـه رنجمایـه هرکس 
را بشـناس و فـداکاری هیـچ کس را بـه پای 
دیگـری مگـذار و هرگـز در قدرشناسـی از 
فداکاری هـا کوتاهـی مکـن اشـاره کـرد و 
گفـت: از کاندیدا هایـی که به منظـور تعیین 
تکلیـف مجمـع انتخاباتـی، حضـور یافتنـد 
قدردانـی می کنیـم، چـرا کـه در دوره هـای 
گذشـته یـک تـک رأی می آمـد و همـان 
فرد چهـار سـال در رأس هیئت کشـتی قرار 
می گرفـت، امـا اکنـون بـرای افـراد انگیـزه 
پیش آمـده که بتواننـد خدمتگـزاری کنند.
کار  کشـتی  هیئـت  در  کار  افـزود:  او 
پردردسریسـت و همانطـور کـه می بینیـد 
پولی در آن نیسـت، حتی گاهی فـرد باید از 

جیـب هـم هزینـه کنـد.
عسـگری ضمـن تبریـک بـه اسـماعیلی 
رئیس جدیـد هیئت کشـتی اسـتان کرمان 
ابـراز امیـدواری کـرد: وی بتوانـد از ایـن 
فرصتـی کـه در اختیـارش قـرار گرفتـه، به 

نحـو احسـنت اسـتفاده کننـد.
تمامـی  از  خواسـت:  اسـماعیلی  از  او 
ظرفیت هـای اسـتان و کاندیدا هـا اسـتفاده 
کنـد تـا کشـتی بـه جایـگاه اصلی خـود در 

ایـن اسـتان برسـد.
عسـگری با اعالم اینکه قـرار بود، مسـابقات 
قهرمانـی جوانـان کشـور، یـادواره سـردار 
سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی را به 
میزبانـی کرمان برگـزار کنیـم، تصریح کرد: 
متأسـفانه به دلیل شـیوع بیماری کرونا این 

کار بـه تعویـق افتاد.
دبیر فدراسـیون کشـتی جمهوری اسـالمی 
ایـران بیـان داشـت: امیدواریم ایـن بیماری 
از کشـور ما و تمامی کشـور های دنیا ریشـه 
کن شـود و بتواند یک مقـر ملـی را در بحث 

کشـتی بـرای تمامی دنیـا به وجـود آورد.
عسگری از آمادگی این فدراسـیون برای هر 
گونه کمـک بـه ویـژه کالس های آموزشـی 
داوری و مربیگـری خبـر داد و افـزود: 
فدراسـیون آمادگی دارد، میزبانی را به خود 
اسـتان ها واگذار کنـد و بدین ترتیـب از این 
ظرفیتـی کـه اسـتان دارد بـه نحو احسـنت 

اسـتفاده کننـد.
در حاشـیه ی ایـن مجمـع بـا اهـدای لـوح 
فدراسـیون  رئیـس  سـوی  از  سپاسـی 
جمهوری اسـالمی ایران از زحمات دامغانی 
سرپرسـت هیئـت کشـتی اسـتان کرمـان 

قدردانـی شـد.

شـهردار کرمـان از آغـاز پیاده راه سـازی 
میدان توحیـد)ارگ( در آینده ای نزدیک 

خبـر داد. 
بـه گـزارش کرمان آنالیـن، سـیدمهران 
هماهنگـی  نشسـت  در  عالـم زاده 
۱۲ گانـۀ شـهر  پروژه هـای عمرانـی 
کرمان گفـت: مراحل عقد قـرارداد پروژۀ 
پیاده راه سـازی میـدان توحیـد)ارگ( در 
حـال انجـام اسـت و عملیـات اجرایی آن 

بـه زودی آغـاز می شـود.    
وی از خریـد ۲۰ دسـتگاه اتوبـوس از 
ایران خـودرو در قالـب تهاتـر، خبـر داد و 
افـزود: پـروژۀ ترامـوا نیـز از هفتـۀ آینده 
در جلسـات پیگیری پروژه هـای عمرانی، 
مطـرح و اقدامات الزم انجام خواهد شـد.       
شـهردار کرمـان در خصـوص پـروژۀ 
آرامسـتان گفـت: بـا توجه بـه هماهنگی 
با معاونت عمرانی اسـتانداری، مقرر شـد 

پـروژه ادامـه پیـدا کند.       
عالـم زاده بـا اشـاره بـه ضـرورت تسـریع 
در نقشـه برداری پـروژۀ تملـک و اجـرای 
محـور سـردار سـلیمانی، بیـان کـرد: 
الزم اسـت نشسـتی جهـت هماهنگـی 
بـا اداره کل اوقـاف و امـور خیریۀ اسـتان 
برگزار شـود تـا رونـد اجـرای این پـروژه 

سـرعت گیـرد.           
وی در ادامـه، بـا اشـاره بـه پویـش 
آسـفالت معابـر شـهر کرمـان گفـت: 
قـرار اسـت در قالـب پویـش آسـفالت، 
یـک میلیـون و ۸۳۰ هـزار مترمربـع از 
معابـر شـهر آسـفالت شـود و در همیـن 
راسـتا الزم اسـت با مناطـق در خصوص 

آب گرفتگی هـا و لحـاظ مـواردی ازجمله 
اصـالح سـطح، شـیب و مقطـع به طـور 

هم زمـان هماهنـگ شـود.           
عالـم زاده در رابطـه بـا پـروژۀ آب هـای 
سـطحی، گفـت: براسـاس ایـن طـرح، 
بـرای کنتـرل سـیالب ها در محـدودۀ 
آرامسـتان هفت مخـزن، آب بنـد و کانال  
انتقـال آب در نظـر گرفتـه شـده اسـت.      
سـاماندهی  پـروژۀ  درخصـوص  وی 
ورودی هـای شـهر بیـان کـرد: ورودی 
جـاده  هندسـی  اصـالح  و  هفت بـاغ 
تهران )آیـت اهلل صدوقـی( نیز در جلسـۀ 
کارگـروه ترافیـک مطـرح خواهـد شـد.

شـهردار کرمـان خاطرنشـان کـرد: در 
پـروژۀ رینـگ شـهر قـرار اسـت مشـاور، 
طرحـی درخصوص سـه راهی شـرف آباد 
ارائـه دهـد و هم زمـان نیز در کمیسـیون 

عمـران شـورا مطرح شـود.                                             
عالـم زاده در پایـان بـا بیـان این کـه 
پروژه هـای عمرانـی و زیرسـاختی در 
راستای آبادانی، توسـعه و عمران شهری 
اجـرا می شـود، بـر ضـرورت تسـریع در 
رونـد اجرایی ایـن پروژه هـا تأکیـد کرد.   
رونـد  از  گزارشـی  نشسـت  ایـن  در 
پیشـرفت پروژه هـای پیـاده راه میـدان 
گردشـگری،  پـارک  توحیـد)ارگ(، 
آرامسـتان، تملـک و اجـرای محـور 
سـردار سـلیمانی، رینگ شـهر، آسفالت، 
سـاماندهی ورودی هـای شـهر، آب هـای 
سـطحی، کانـال آب خیابـان شـهدای 
خانـوک و خیابـان هفـده شـهریور ارائـه 

. شـد

ــا  ــری کرون ــه غربالگ ــون دو مرحل تاکن
ــه ی  ــه گفت ــده و ب ــام ش ــور انج در کش
معــاون وزیــر بهداشــت بــه زودی 
ــری  ــری سراس ــوم غربالگ ــه ی س مرحل
آغــاز مــی شــود.به گــزارش ایرنــا 
سراســری، علیرضــا رییســی بیــان 
ــن  ــرای ای ــه ی اول اج ــرد: »در مرحل ک
طــرح ۸7 درصــد و در مرحلــه ی دوم 
۴۲ درصــد مــردم در سراســر کشــور 
غربالگــری شــدند«.وی افــزود: »بــه 
ــول  ــال ط ــک س ــل ی ــع حداق ــور قط ط
روی  می کشــد تــا واکســن و یــا دا

موثــری بــرای درمــان کرونــا پیــدا شــود 
و امــکان تهیــه ی آن بــرای همــه ی 
ــا  مــردم مقــدور باشــد از ایــن رو بایــد ت
آن زمــان زندگــی مســالمت آمیز بــا 
ــی  ــاد بگیریم«.رییس ــروس را ی ــن وی ای
ــیوع  ــیر ش ــبختانه س ــه داد: »خوش ادام
کرونــا تــا حــدودی در اســتان های 
بایجان هــای  آذر جملــه  ز  ا غربــی 
ــی و کرمانشــاه  شــرقی، آذربایجــان غرب
کنتــرل شــده و در ســایر مناطــق کشــور 
ــت«. ــده اس ــی ش ــیر نزول ــن س ــز ای نی
وی تاکیــد کــرد: »مــردم بایــد تــا قطــع 

شــیوع ایــن ویــروس دســتورالعمل های 
بهداشــتی را رعایــت کنند«.معــاون 
وزیــر بهداشــت بــا بیــان این کــه ۸۲ 
ــی در  ــدگان کرونای ــوت ش ــد از ف درص
ــای  ــاران دارای بیماری ه ــور را بیم کش
خــاص تشــکیل مــی دهنــد گفــت: 
ــا  ــی از کرون ــر ناش ــرگ و می ــزان م »می
در کشــورهای مختلــف ۱۵ درصــد و 
در ایــران ۱۲ درصــد است«.رییســی 
موفقیت هــای کشــورمان در کنتــرل 
ــای  ــون تالش ه ــا را مدی ــاری کرون بیم
کادر درمــان و هم گرایــی و همــکاری 

ــت  ــی دانس ــازمان های دولت ــردم و س م
و بیــان کــرد: »پزشــکان و کادر درمــان 
کشــور یکبــار دیگــر ثابــت کردنــد 
کــه همچــون دوران دفــاع مقــدس 
آمــاده ی حضــور در خــط مقــدم تامیــن 
ســالمت هموطنــان خــود هســتند و 
خوشــبختانه ایثارگرانــه و فداکارانــه 
و بــا علــم و آگاهــی در ایــن عرصــه 
نیــز تــالش و کوشــش کردنــد و 
برخی هــا نیــز جــان خــود را در راه 
تامیــن ســالمت مــردم از دســت دادنــد 

و شــهید شــدند.
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شرکت گاز استان کرمان با ارائه یک مقاله ISI در 
مقطع دکتری با عنوان " بررسی شکست نرم پلی 
اتیلن سنگین دارای شیار کلیدی جهت ارزیابی 
کارایی لوله های پلی اتیلن" و ارسال ۱6 مقاله به 
همایش های ملی و بین المللی از مقاالت علمی و 

پژوهشی حمایت کرده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
کرمان، مهندس فالح در این خصوص افزود : 
استفاده از طرح های پژوهشی در جهت بهینه 
سازی و ارتقا عملکرد شرکت بسیار موثر است و 
ما از طرح ها و پایان نامه هایی که موضوع آنها به 
صنعت گاز و تجهیزات گازرسانی مربوط باشد، 

حمایت می کنیم.
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان تصریح کرد: 
در راستای گسترش توسعه همکاری علمی و 

پژوهشی فی مابین صنعت و دانشگاه تفاهم نامه 
هایی با دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد کرمان، دانشگاه تحصیالت 

تکمیلی و صنعتی کرمان، پارک علم و فناوری 
کرمان و دانشگاه علوم پزشکی منعقد شده است.

وی ضمن اشاره به پروژه های پژوهشی منعقد 

شده در سال گذشته ادامه داد  : ۲ پروژه پژوهشی 
با دانشگاه تحصیالت تکمیلی و صنعتی کرمان، 
یک پروژه با شرکت دانش بنیان نداک و یک 
پروژه با دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان در 

حال اجراست.
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان به تعداد 
۴ پایان نامه تحصیالت تکمیلی مورد حمایت 
شرکت در سال ۹۸ اشاره و افزود : ۳ پایان نامه در 
مقطع کارشناسی ارشد و ۱ پایان نامه در مقطع 
دکتری توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان 

در حوزه صنعت گاز ارائه شده است.
قابل ذکر است، جلسات شورای پژوهشی شرکت 
گاز استان کرمان هر ماه بصورت مستمر و در 
چهارچوب اولویت های پژوهشی شرکت ملی 

گاز ایران برگزار می گردد.

معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل میـراث 
فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان گفت:»بافت تاریخـی کورموئیـه هنزا 
بـر واجـد ارزش تاریخـی  در شهرسـتان را

فرهنگـی شـناخته شـد.«
تاریخـی  افزود:»بافـت  شـفیعی  مجتبـی 
کورموئیه هنزا با شـماره ۱۵۱در فهرسـت آثار 
واجـد ارزش تاریخـی فرهنگـی قـرار گرفت.«
او اظهـار کرد:»آثـار واجـد ارزش تاریخـی و 
فرهنگـی آثـاری هسـتند کـه از ارزش هـای 
محلـی و منطقـه ای بـه  لحـاظ فرهنگـی و 
تاریخـی برخـوردار هسـتند و از سـوی 
وزارتخانـه معرفـی و در فهرسـت ذیربـط آثار 

ملـی قـرار می گیرنـد.«
شـفیعی بـه بـاغ شـهر هنـزا اشـاره و اظهـار 

کرد:»بافـت جدید این باغ شـهر پس از شـکل 
گیري هسـته اولیه آن در محله  هـای تاریخی 

کرموئیـه و دهکـده بـزرگ، شـکل گرفتـه و 
در امتـداد باغـات و زمیـن هـای کشـاورزی 

گسـترش یافتـه اسـت.«
معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل میـراث 
فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان بااشـاره به شـیوه های سـاخت و سـاز 
محله های موجود در بافـت تاریخی کورموئیه 
و دهکـده بـزرگ تصریـح کرد:»سـاختار ایـن 
محلـه هـا بـه صـورت پلکانی اسـت کـه دلیل 
آن کمبـود زمین، سـردبودن منطقـه مذکور، 
امنیت بیشـتر سـاکنان و همچنین جلوگیری 
از رطوبـت صعـودی حاصـل از بـارش بـوده 

اسـت.«

شهردار کرمان خبر داد:

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:
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اهدای زندگی به ۳ بیمار توسط 
جوان رفسنجانی

ایسنا-مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان گفت: جوان ۳6 ساله رفسنجانی در روز تولدش به ۳ بیمار 

نیازمند زندگی بخشید.
زهرا عظیمی صبح ۱۹ مرداد ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جوان 
۳6 ساله رفسنجانی به نام مسلم حمید پور عرب بدویی در روز تولدش 

به ۳ بیمار نیازمند، زندگی اهدا کرد.
وی افزود: اهداکننده که به دلیل تصادف در شــب سیزدهم مرداد 
دچار مرگ مغزی و به بیمارســتان علی ابن ابیطالب)ع( رفسنجان 
انتقال داده شده و در بخش آی سی یو ۱ بستری بود، قلب، کبد و دو 

کلیه اش اهدا شد. 
مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
توضیح داد: بیمارستان علی بن ابیطالب )ع( رفسنجان امروز میزبان 
دومین تیم برداشــت اعضا از تهران و کرمان در سال جدید بود که 
گیرنده قلب پسرجوان ۱۸ســاله ای است که در بیمارستان مسیح 
دانشوری تهران همزمان با این جوان نیکوکار برای گرفتن قلب و یک 
کلیه آماده عمل شد، همچنین کبد به کرمان و یک کلیه هم به شیراز 

انتقال داده خواهد شد.
عظیمی تصریح کرد: تاکنون در رفسنجان ۱۰ اهدای قلب صورت 
گرفته که چهار مورد با اورژانس هوایی در این بیمارستان انجام شده 

است.
مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
با اشــاره به زحمت های همکارانش در بخش اورژانس و آی. سی یو 
۱ بیمارستان علی بن ابیطالب)ع( رفسنجان، تاکید کرد: عمل های 
برداشت اعضا با تیم جراحی اتاق عمل همین بیمارستان و با حضور 

جراح قلب از تهران، جراح کبد و کلیه از کرمان انجام شد.

کشف 1۹ میلیارد  ریال ارز 
قاچاق در کرمان

ایسنا- فرمانده انتظامی اســتان کرمان از کشف ۱۹ میلیارد و ۳۹۰ 
میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ارز قاچاق و دستگیری ۳ نفر در این رابطه خبر 
داد.-سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر در جمع خبرنگاران 
عنوان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای برخورد با 
اخاللگران اقتصادی و با اشرافیت اطالعاتی از خرید و فروش ارز توسط 

افرادی به منظور قاچاق مطلع شدند.
وی افزود: در این رابطه ماموران طی یک عملیات منسجم این افراد 
را هنگام مبادله و تعیین اصالت ارزها در یک صرافی در شهر کرمان 
دستگیر و از آنان 7۸ هزار دالر و ۴۲۰۰ یورو ارز غیر مجاز کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به ارزش ارزهای کشف شده به مبلغ 
۱۹ میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خاطرنشــان کرد: این 
ارزها به اســتناد بند »الف« ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
همچنین بند »پ« ماده ۵ آیین نامه اجرایی و مواد ۵ و 6 قانون مذکور 
در خصوص تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل 

کشور از این افراد کشف شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان خاطر نشان کرد: برابر ماده ۲ 
این دستور العمل حداکثر ارز  قابل نگهداری و حمل توسط اشخاص، 
تا سقف ۱۰ هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها است و برابر ماده ۳ 
نیز برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار یورو توسط اشخاص ۳ شرط، داشتن 
سند موسسه اعتباری، رسید ثنا و اظهارنامه گمرکی الزامی است که 

این متهمان دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.

ز  ا جدیــد  لعــه  مطا یــک 
UCL کرونا ه  نشــگا محققیــن دا

نگلســتان نشــان داده کــه  ا
عــوارض عصبــی کوویــد ۱۹ مــی توانــد 
شــامل دلیریــوم )هذیــان(، تــورم مغــز، 
ســکته مغــزی و آســیب هــای عصبــی 
باشــد.این مطالعــه کــه در ژورنــال مغــز 
ــک  ــی ی ــم تحقیقات منتشــر شــده اســت، تی
ــا  ــادر و گاه کشــنده را ب بیمــاری کمیــاب و ن
نــام ADEM شناســایی کــرده کــه بــه نظر 
مــی رســد بــه دلیــل پاندمیــک کرونــا، 
ــش اســت.برخی از  شــیوع آن در حــال افزای
الگوهــا در ایــن مطالعــه، تجربــه عالئــم 
تنفســی شــدیدی را نداشــته امــا بــی 
ــا  ــی در آنه ــای عصب ــا و اخــالل ه نظمــی ه
ــد ۱۹  ــانه کووی ــن نش ــی تری ــن و اصل اولی
بــوده اســت.دکتر مایــکل زنــدی متخصــص 
مغــز و اعصــاب و یکــی از محققیــن ایــن 
مطالعــه در ایــن بــاره مــی گویــد: مــا باالتــر 
از انتظــار افــرادی را بــا موقعیــت هــای 
ــایی  ــزی شناس ــاب مغ ــد الته ــی مانن عصب
کردیــم کــه همــواره بــا عالئــم تنفســی 
ــد  ــد.وی تاکی ــته ان ــی نداش ــدید ارتباط ش
ــات و  ــه تبع ــبت ب ــد نس ــا بای ــد: م ــی کن م
ــال  ــراد مبت ــی در اف ــزی و عصب ــوارض مغ ع
ــر  ــد ۱۹ هوشــیار و آگاه باشــیم. اگ ــه کووی ب
ــک پاندمیــک  ــده ی ــم در آین چــه نمــی دانی
از آســیب هــای مغــزی )ماننــد شــیوع 
ــال ۱۹۲۰ و  ــزی در س ــاس مغ ــاری آم بیم
۱۹۳۰ بعــد از پاندمیــک شــدن ویــروس 
آنفلوآنــزا در ســال ۱۹۱۸( در مقیــاس 
یــن پاندمیــک را  بزرگــی مرتبــط بــا ا
خواهیــم داشــت یــا خیر؟امــا دکتــر "مایکل 
زنــدی" متخصــص مغــز و اعصــاب در 
ــاب  ــز و اعص ــی مغ ــی جراح ــتان مل بیمارس
عصــب  موسســه  عضــو  و  نگلســتان  ا
شناســایی دانشــگاه UCL انگلیــس در 
ــی  ــر اصل ــار اث ــنا، چه ــا ایس ــو ب ــت و گ گف
کوویــد ۱۹ بــر روی مغــز را تشــریح کــرده و 
ایــن اپیدمــی را مــوازی بــا پاندمیــک 
آنفلوانــزا در ســال ۱۹۱۸ در نظــر مــی 
گیــرد.وی دربــاره شــیوع ویــروس کرونــا در 

ــا  ــن بیمــاری گفــت: تقریب ــا و تبعــات ای دنی
7 مــاه اســت کــه از پاندمیــک کوویــد ۱۹ در 
ــم  ــی آموزی ــوز م ــا هن ــذرد و م ــی گ ــا م دنی
کــه ایــن بیمــاری چــه کارهایــی مــی توانــد 
انجــام دهد.زنــدی بــا بیــان اینکــه در حــال 
حاضــر گزارشــات مفصلــی از بیمــاری های 
ــای  ــاری ه ــه بیم ــال ب ــراد مبت ــزی در اف مغ
ــاری  ــه بیم ــرادی ک ــف، در اف ــوی خفی ری
ــه از  ــانی ک ــن کس ــته و همچنی ــاد داش ح
ایــن بیمــاری بهبــود پیــدا کــرده انــد، 
وجــود دارد اظهــار کــرد: نکتــه مهــم و 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــی بینی ــه م ــدی ک کلی
ــا  ــه ب ــوی همیش ــای ری ــاری ه ــدت بیم ش
شــدت بیمــاری هــای عصبــی مرتبــط 
نیســتند. داشــتن تنهــا بیمــاری ریــوی 
ــوه  ــوارض بالق ــر ع ــراد را دربراب ــف، اف خفی
یــن  ا هــد کرد. شــدید محافظــت نخوا
ــه  ــری ک ــه ۴ اث ــز و اعصــاب ب متخصــص مغ
ویــروس هــا زمانــی کــه وارد مغــز و عصــب 
هــا مــی شــوند، اشــاره کــرد و گفــت: 
»حالــت گیــج کننــده« )معــروف بــه 
ــاری  ــزی – بیم ــیب مغ ــا آس Delirum ی
ــه در  ــی( ک ــر روان ــی غی ــزی ول ــای مغ ه
ــا  ــی ی ــا روان پریش ــا ب ــان ه ــی از زم برخ
ــن  ــن رفت ــا از بی ــی و ی ــای روان ــاری ه بیم
حافظــه همــراه مــی شــود. »تــورم مغــزی« 
)معــروف بــه encephalitis( کــه 

شــامل شــکلی اســت کــه ضایعــات التهابــی 
را نشــان مــی دهــد )آنســفالومیلیتیت حــاد 
ــا اثرات  منتشــر شــده )ADEM(همــراه ب
اکســیژن کــم در مغــز(. »لختــه شــدن 
خــون« کــه منجــر بــه ســکته خواهــد شــد 
ــد  ــم خواه ــوان ه ــاران ج ــامل بیم ــه ش ک
بــود و »آســیب رســیدن بــه سیســتم 
عصبــی بــدن« کــه ســبب درد و بــی حســی 

در بــدن خواهــد شــد. )بــرای مثال ســندرم 
ــه در آن  ــاره، ک ــن ب ــت گلیلی ــس از عفون پ
ــما  ــاب ش ــه اعص ــدن ب ــی ب ــتم ایمن سیس
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــه مــی کنــد.(وی ب حمل
تــا بــه امــروز، بــه نظــر مــی رســد الگوهــای 
ــر  ــز در سراس ــر مغ ــا ب ــروس ه ــرات وی تاثی
ــار  ــوده اســت اظه ــا یکســان و مشــابه ب دنی
کــرد: برخــی از ایــن بیمــاری هــا کشــنده و 
ــد،  ــی مانن ــده م ــه زن ــز ک ــرای کســانی نی ب

ــدت را  ــی م ــب طوالن ــا عواق بســیاری از آنه
ــه  ــخ ب ــوند.زندی در پاس ــی ش ــل م متحم
ــی  ــا اپیدم ــد ۱۹ ب ــا کووی ــوال آی ــن س ای
ــه ماننــد  بزرگــی از بیمــاری هــای مغــزی ب
ــه  ــال ۱۹۱۸ )ب ــزا س ــری آنفلوان ــه گی هم
طــور قطــع و تــا حــدودی بــه طــور 
ــا اپیدمــی آمــاس مغــزی  نامشــخص( کــه ب
ــا ســال ۱۹۳۰ مرتبط  )بیمــاری خــواب( و ت

ــود؟ گفــت:  و ادامــه شــد، همــراه خواهــد ب
در ایــن مرحلــه، پاســخ بــه ایــن ســوال 
خیلــی ســخت اســت و تنهــا چیــزی کــه مــا 
تاکنــون مــی دانیــم، تاثیــر ویــروس هــا بــر 
ــه  ــخ ب ــه پاس ــت.وی در ادام ــز اس روی مغ
ایــن ســوال گفــت: بایــد ببینیــم درون ســر 
ــه  ــد؟ در مرحل ــی افت ــی م ــه اتفاق ــردم چ م
ــه  ــد ۱۹ تجرب ــا کووی ــراد ب اول، برخــی از اف
افــکار گیــج کننــده و از خــود بیخــود شــدن 
ــیاری از  ــبختانه در بس ــه خوش ــد ک را دارن
مــوارد کوتــاه مــدت بــوده اســت. مــا هنــوز 
ــدت  ــی م ــرات طوالن ــه اث ــم ک ــی دانی نم
Delirum )هذیــان گویــی( ناشــی از 
ــا  ــه آی ــود و اینک ــد ب ــه خواه ــد ۱۹ چ کووی
ممکــن اســت مشــکالت حافظــه بلنــد 
مــدت یــا حتــی زوال عقــل در برخــی افــراد 
بــه وجــود آورد؟ایــن عضــو موسســه عصــب 
شناســایی دانشــگاه UCL انگلیــس ادامــه 
مــورد  در  بیشــتر   Delirum د:  دا
ســالمندان مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه 
اســت.زندی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن 
ویــروس قطعــا مســتعد تاثیــر گذاشــتن 
ــار کــرد:  ــز اســت اظه ــر روی مغ مســتقیم ب
بــا ایــن حــال بیشــتر اثــرات جســمی کــه در 
مــوارد بازمانــدگان دیــده ایــم، بــه نظــر مــی 
رســد کــه تاثیــرات ثانویــه ویــروس بــر مغــز 

بیشتر از اثر عفونت های مستقیم است.

افزایـش تـردد مـردم در اماکن 
عمومـی و برگـزاری مهمانی هـا گزارش

و مجالـس عـزاداری و عروسـی 
سـبب شـده تـا تعـداد مبتالیـان بـه ویروس 
کرونا بیشـتر شـود، عضو کمیته علمی سـتاد 
ملـی مقابله بـا کرونـا می گوید ویـروس کرونا 
جهش پیدا کـرده و قدرت سـرایت آن حدود 
۱۰ برابر شـده اسـت. محـرز می گویـد گرچه 
ممکـن اسـت درصـد و میـزان مـرگ آوری 
ویـروس کرونا بیشـتر نشـده باشـد امـا وقتی 
تعـداد بیشـتری مبتـال و بسـتری می شـوند، 
تعـداد فوتی هـا و جان باختـگان کرونـا نیز به 
همان نسـبت بیشـتر می شـود. وی همچنین 
بتـال بـه کرونـا در  بـا اشـاره بـه خطـر ا
رسـتوران ها و ورزشـگاه ها گفـت کـه در این 
اماکـن اگـر یـک نفـر ناقـل بی عالمت باشـد 
حتی بـا حـرف زدن هـم می تواند دیگـران را 
مبتال کند و الزم نیسـت حتی کسـی عطسـه 
یـا سـرفه کنـد کـه دیگـران مبتـال شـوند.به 
گـزارش ایرنـا ، مینـو محـرز بـا اشـاره بـه 
این کـه قـدرت سـرایت ویـروس کرونـا ۱۰ 
برابر شـده اسـت، بیان کـرد: »ویـروس کرونا 
کـه در ماه هـای گذشـته در دنیـا گسـترش 
پیـدا کـرده بـود، ویـروس کرونـای نـوع بود. 
اکنـون ویـروس جهـش یافتـه بـه عنـوان 
ویـروس کرونـای نـوع شـناخته می شـود که 
می توانـد تعداد بسـیار بیشـتری را مبتال کند 
و اگـر در یـک جمـع یـک نفـر ناقـل باشـد 

می توانـد تعـداد زیـادی را مبتـال کنـد”.وی 
گفـت: »از حـدود دو مـاه پیـش چـون 
پروتکل هـای بهداشـتی بعـد از بازگشـایی ها 
به صورت مناسـب رعایت نشـده، بـا توجه به 
افزایـش قـدرت انتقـال و سـرایت ویـروس 
کرونـا، تعـداد بسـیار زیادتـری از مـردم در 
کشـور بـه ایـن ویـروس مبتـال شـده اند و بـا 
ادامـه ی ایـن رونـد تعـداد بیشـتری مبتـال 
می شـوند”.عضو کمیتـه کشـوری مبـارزه بـا 
بیماری هـای واگیـر ادامـه داد: »بعـد از پیک 
جدید کرونا کـه از حدود دو ماه پیش شـروع 
شـده در اکثـر اسـتان ها و به خصـوص تهران 
بـا تعـداد بسـیار زیـاد مبتـال بـه کوویـد۱۹ 
اکثـر  کـه  طـوری  بـه  هسـتیم  مواجـه 
بیمارسـتان ها و حتی بیمارسـتان های معین 
هم پـر شـده اند”.محرز گفت: »گرچـه ممکن 
اسـت درصـد و میـزان مـرگ آوری ویـروس 
کرونـا بیشـتر نشـده باشـد امـا وقتـی تعداد 
بیشـتری مبتـال و بسـتری می شـوند، تعـداد 
فوتی هـا و جان باختـگان کرونـا نیز بـه همان 
نسـبت بیشـتر می شـود”.وی افـزود: »تعداد 
بـه  مراجعه کننـده   ۱۹ کوویـد بیمـاران 
بیمارسـتان امام)ره( که من حضـور دارم، در 
اردیبهشـت بـه روزی دو نفر هـم کاهش پیدا 
کرد امـا اکنـون در برخـی روزهـا ۱۲۰ بیمار 
کرونـا مراجعـه می کننـد، علـت آن هـم 
افزایـش تـردد مـردم در اماکـن عمومـی و 
برگـزاری مهمانـی هـا و مجالـس عـزاداری و 

عروسـی اسـت کـه مـردم در یـک جـا جمع 
می شـوند”.محرز دربـاره ی برگزاری مراسـم 
عزاداری مـاه محرم گفت: »قرار اسـت وزارت 
بهداشـت پروتکل هایـی را بـرای برگـزاری 
مـا فکـر  بـالغ کنـد ا مراسـم مـاه محـرم ا
نمی کنم ابـالغ ایـن پروتکل ها بتوانـد جلوی 
انتشـار و گسـترش کرونـا را بگیرد”.عضـو 
کمیتـه علمـی سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا 
افـزود: »بـا ماسـک نمی شـود جلوی انتشـار 
کرونـا را در مراسـم مـاه محـرم گرفـت، زیرا 
عـزاداران در ایـن مراسـم اشـک می ریزنـد و 
عـرق می کننـد و ماسـک خیـس می شـود، 
ماسـک کـه خیـس شـود دیگـر بـه درد 

نمی خـورد. مراسـم عـزاداری ماه محـرم یک 
تجمع معمولـی نیسـت و امکان ندارد بشـود 
در ایـن مراسـم فاصله گـذاری اجتماعـی را 
برقرار کـرد”. محـرز دربـاره ی رونـد افزایش 
مبتالیـان بـه کرونـا گفـت: »رونـدی کـه در 
جامعـه شـاهد هسـتیم ایـن اسـت کـه هنوز 
ماسـک  مـردم  ز  ا توجهـی  قابـل  د  تعـدا
نمی زننـد، رسـتوران ها و اماکـن عمومـی 
همـه بـاز هسـتند، در واقـع مـا در مقابلـه بـا 
اپیدمـی کرونـا شـل گرفته ایـم و در عـوض 
ویـروس قوی تـر و واگیرتـر شـده اسـت، 
بنابرایـن با ایـن شـرایط پاییز بسـیار بدی در 

پیش خواهیم داشت”.

اثر کووید 1۹ بر روی مغز
پاندمیک "آماس مغزی" دیگری در راه است؟

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:

قدرت سرایت کرونا 10 برابر شده است

گزارش
ایسنا

فروش ۳۰ درصد دوم سهام 
عدالت آغاز شد

فروش ۳۰ درصد دوم ســهام عدالت در حالی آغاز شده است که 
ارزش برگه های سهام عدالت نسبت به آغاز فروش ۳۰ درصد اول 

رشد قابل توجهی داشته است.
ارزش سبد ســهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۹ میلیون و ۵6۳ 
هزار تومان و ارزش سبد سهام عدالت یک میلیون تومانی به بیش 

از ۳۹ میلیون تومان رسیده است.
در برگه های ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت ارزش ۳۰ درصد سهام 
عدالت قابل فروش به ۵ میلیون و ۸6۹ هزار تومان رسیده است. این 
میزان برای برگه های سهام عدالت یک میلیون تومانی معادل بیش 

از ۱۱.۵ میلیون تومان است.
ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت چقدر است؟

با توجه به آخرین عملکرد بازار سهام در هفته گذشته، ارزش سبد 
سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۹.۵ میلیون تومان رسیده که 

6۰ درصد آن معادل ۱۱.7 میلیون تومان می شود.
افرادی که ارزش سبد سهام عدالت آن ها بیش از یک میلیون تومان 
بود احتماال پس از آزادســازی مرحله دوم سهام عدالت با فروش 
6۰ درصد سهام آن ها می توانند منتظر واریز حداقل ۲۴ میلیون 

تومان باشند.

رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان بـا تاکید 
بـر لـزوم اطـالع رسـانی جـدی دسـتورالعمل 
سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا دربـاره مراسـم 
عـزاداری امـام حسـین علیـه السـالم گفـت: وظیفه شـرعی 
و قانونـی داریـم از مصوبـه سـتاد ملـی کرونـا اطاعـت کنیم.

دکترحمیدرضا رشـیدی نـژاد ۱۹ مردادماه در جلسـه سـتاد 
اسـتانی مدیریـت کرونـا دربـاره وضعیـت تولیـد ماسـک در 
اسـتان اظهار کرد: بـا راه اندازی دسـتگاه های جدیـد به خط 
تولید ماسـک، فکر می کنـم نیاز اسـتان رفع خواهد شـد.وی 
افـزود: در حـال حاضـر در بیمارسـتان هـا ماسـک توزیع می 
شـود امـا در مجمـوع کمبـود ماسـک وجـود دارد و قیمت ها 
متفاوت اسـت کـه بایـد قیمـت ها شکسـته شـده و ماسـک 
در دسـترس مردم قـرار بگیرد.رشـیدی نـژاد در ادامه تصریح 
کـرد: مـواد ضدعفونـی کننـده دسـت در داروخانه هـا وجود 
دارد و اگـر ایـن مـواد با الـکل ۴۰ درصد باشـد خالف اسـت و 
قابـل پیگـرد قانونی اسـت و بایـد الـکل 7۰ درصد باشـد.وی 
بیان کـرد: اطالع رسـانی خواهیـم کـرد ترجیحـا از تولیدات 
مـواد ضدعفونی کننـده داخل اسـتان اسـتفاده شـود.رییس 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان در ادامه تاکیـد کـرد: صدا و 
سـیما و دیگر رسـانه ها دسـتورالعمل مربوط به عزاداری ایام 
ماه محـرم و صفر را اعـالم کنند و بایـد از ظرفیت دادسـتانی، 
نیروی انتظامی و بسـیج در کمک بـه تبلیغات اسـالمی برای 
اجـرای دقیـق ایـن دسـتورالعمل و جلوگیـری از مـوارد غیر 
از ایـن اسـتفاده شـود.وی گفـت: بایـد اطـالع رسـانی جدی 
صـورت بگیـرد و طبـق مصوبه سـتاد ملـی، وظیفه شـرعی و 
قانونـی داریـم اطاعت کنیم.رشـیدی نـژاد در بخـش دیگری 
از سـخنانش تصریـح کـرد: دو هفته دیگـر کنکور برگـزار می 
شـود و با توجه به اینکه در همه شـهرها سـالن ورزشی وجود 
دارد، تاکیـد داریـم اولویـت اسـتفاده از سـالن های ورزشـی 
به جـای مـدارس بـرای برگـزاری آزمون باشـد زیرا شـاید در 
مـدارس نشـود پروتـکل هـا را بـه خوبـی رعایـت کـرد و باید 
زودتـر تصمیم گیـری و به سـازمان سـنجش اعالم شـود.وی 
بیان کرد: حتی پیشـنهاد اسـتفاده از ظرفیت مصلـی ها برای 
برگـزاری کنکور وجـود دارد.به گزارش ایسـنا، در این جلسـه  
مهدی حسـینی نژاد رییس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
اسـتان کرمان نیـز اظهـار کرد: براسـاس نظـر دانشـگاه علوم 
پزشـکی، روزانه ۴۰۰ هزار عدد ماسـک در اسـتان نیاز است و 
با پیگیری هـای صورت گرفتـه، واحدهای تولیـدی که امکان 
تولیـد را فراهم کردنـد، دو واحـد هـم در زرند و در فسـنجان 

افزایـش ظرفیـت دادند.

معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه پیشـرفت 6۵ درصـدی 
مرمـت بـاغ سـاالر کالنتـر گفت: ایـن بـاغ تا پایـان امسـال به 
بهره بـرداری می رسـد.به گـزارش خبرنـگار گروه اسـتان های 
باشـگاه خبرنگاران جـوان از کرمـان ،مجتبی شـفیعی، معاون 
میـراث فرهنگـی اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان گفـت: مرمـت بـاغ باغ سـاالر 
کالنتر هـم اکنون در حال انجام اسـت کـه در فاز اول سـازمان 
میـراث فرهنگـی با منابـع ملـی مرمت ایـن بنـا را آغـاز کرده 
و فـاز دوم مرمت ایـن اثر بـا حمایت و پیگیـری اسـتانداری از 
طریق سـازمان اوقـاف در حـال انجـام اسـت.او با بیـان اینکه 
متولـی این بـاغ تاریخـی سـازمان اوقاف اسـت، افـزود: میزان 
پیشـرفت فیزیکـی مرمـت و احیـای کوشـک این بـاغ حدود 
6۵ درصد اسـت و پـس از مرمت سـاختمان، محوطه سـازی و 
حصار پیرامون ایـن بنا آغـاز خواهد شد.شـفیعی تصریح کرد: 
متولی بـاغ سـاالر کالنتـر، درخواسـت موافقـت اصولـی برای 
تبدیل این بـاغ به مجموعـه گردشـگری، تفریحـی و پذیرایی 
داده اسـت که در سـازمان میراث فرهنگی در حال رسـیدگی 
این تقاضا اسـت.او بیان داشـت: حدود ۳۰۰ میلیـون تومان از 
سـوی میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی و حدود 
۳۰۰ میلیون تومان از سـوی اوقاف تاکنون بـرای احیا و مرمت 
ایـن بنا هزینـه شـده و مابقـی هزینه ها را خـود متولـی تامین 
می کنـد و طبـق پیـش بینی هـای صـورت گرفتـه این بـاغ تا 
پایـان امسـال بـه بهـره بـرداری می رسد.شـفیعی در ادامه به 
آخریـن وضعیت مرمـت و احیـای بـاغ بیرم آبـاد اشـاره کرد و 
افزود: این باغ در مالکیت آسـتان قدس رضوی اسـت و آستان 
قدس رضوی بـا نظارت سـازمان میـراث فرهنگی بـه صورتی 
امانـی و بـا هزینـه خـودش بـاغ بیرم آبـاد را مرمـت و احیا می 
کند.اوبـا بیـان اینکه در مجمـوع احیای بـاغ بیرم آبـاد تاکنون 
حدود ۵۰ درصد پیشـرفت فیزیکـی دارد، گفت: عمارت شـاه 
نشـین این باغ تقریبا تکمیل و فقـط درب هـای آن باقی مانده 
اسـت، عمارت حوضخانـه این بنا حـدود ۸۰ درصد پیشـرفت 
فیزیکی و مقـداری از محوطه سـازی ایـن بنا نیز انجام شـده و 
هم اکنون کف سـازی مسـیر های پیاده در دسـت اقدام است.

شـفیعی گفـت: متولـی این بـاغ نیـز تمایـل دارد کـه کاربری 
آن مرتبـط بـا صنعـت گردشـگری باشـد و کاربـری آن بـه 

گردشـگری، پذیرایـی و تفریحـی تبدیل شـود.

وظیفه شرعی و قانونی داریم از 
مصوبه ستاد ملی کرونا اطاعت کنیم

باغ ساالر کالنتر تا پایان 
سال به بهره برداری می رسد

علوم
پزشکی

میراث

خبر

دکتر مایکل زندی متخصص مغز و اعصاب و یکی از محققین این مطالعه در این باره می گوید: ما باالتر از 
انتظار افرادی را با موقعیت های عصبی مانند التهاب مغزی شناسایی کردیم که همواره با عالئم تنفسی 
شدید ارتباطی نداشته اند.وی تاکید می کند: ما باید نسبت به تبعات و عوارض مغزی و عصبی در افراد مبتال 
به کووید 1۹ هوشیار و آگاه باشیم. اگر چه نمی دانیم در آینده یک پاندمیک از آسیب های مغزی )مانند 
شیوع بیماری آماس مغزی در سال 1۹2۰ و 1۹۳۰ بعد از پاندمیک شدن ویروس آنفلوآنزا در سال 1۹1۸( در 

مقیاس بزرگی مرتبط با این پاندمیک را خواهیم داشت یا خیر؟
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت گلباف 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13 آئين نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

قانـون  موضـوع  اول  هیـات   139960319062000203 شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقـای محمـد وزیـری فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 404 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 349/22 
مترمربـع پـالک 7 فرعـی از 133- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
133- اصلـی بخـش 27 کرمـان واقـع در گلبـاف محلـه رزنـو جنـب 
حمـام خریـداری از مالـک رسـمی مهیـن دخت وزیـری واقعـی کرمانی  
محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 

خواهدشـد . م الـف 571
تاریخ انتشار نوبت اول:99/05/5
تاریخ انتشار نوبت اول:99/05/20

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139960319091000520-99/04/16هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای امیـد علـی پرنـده کمـرکان فرزنـد مرحوم 
عـوض بشـماره شناسـنامه 220صـادره ازدریـک بـاب خانـه مسـکونی 
بـه مسـاحت 700متـر مربـع پـالک - فرعـی از48- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 2فرعـی از48- اصلی بخـش 45کرمان قطعه 
یـک واقـع در اراضـی عبـاس ابـاد عنبرابـاد خریـداری از مالک رسـمی 
اقایـان فریبرز،فرامرز،فـرزاد وخانـم فریـده همگـی امیـری )فرزنـدان 
عبـاس امیـری( محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد .-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/5/5 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/5/20
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر 
رای شـماره 139960319008000417 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای سـیدمجتبی تهامـی فرزند سـیداحمد به 
شـماره شناسـنامه 504 در ششـدانگ قسـمتی از خانـه بـه مسـاحت 
90/91 مترمربـع از پـالک 2389 اصلـی )جهـت الحـاق بـه پـالک 87 
فرعـی از 2389 اصلی(واقـع در زرنـد خیابـان خلیلـی نبـش کوچه 14 
خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـین جان متصدی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهـد 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 امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر 
رای شـماره 139960319008000829 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقای علی نکوئی ده چنـاری فرزند زین العابدین 
بـه شـماره شناسـنامه 4165 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 350 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 2 فرعـی از 
7566 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار دفـاع مقـدس کوچـه 12 خریـداری 
از مالـک رسـمی آقـای محمـود افتخاری عبـاس آبادی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الـف 103
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/6/3
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
قانون  موضوع  دوم  هیات   139960319008000799 شماره  رای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم معصومه خسروی زرندی فرزند حسین 
به شماره شناسنامه 180 صادره از زرند در یک باب مغازه مشتمل بر 
فوقانی به مساحت 54/78 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
282 فرعی از 2368 اصلی واقع در زرند خیابان مطهری خریداری 
از مالک رسمی آقای حسین ایرانمنش محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
م/الف 104-تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/20

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/6/3
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
زرند

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختالف موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بالمعارض 
متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک 
مـورد تقاضـا بشـرح زیر بـه منظور اطـالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع 

قضایی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای مهدی افتخاری راد فرزند حسـن بشـماره شناسنامه 27 صادره از 
زرنـد در یـک باب مغازه به مسـاحت 45/78 مترمربع مفروز و مجزی 
از پـالک 8 فرعـی از 5937 اصلـی واقع در زرند بـازار وکیل خریداری از 

مالک رسـمی خانم صغری یـزدان پناه
خانـم زهـرا یزدانپنـاه فرزند جـواد بشـماره شناسـنامه 878 صادره 
از زرنـد در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 40/72مترمربـع مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 8 فرعـی از 5937 اصلی واقـع در زرند بازار 

وکیـل خریـداری از مالـک رسـمی خانـم صغری یـزدان پناه
 م الف 104

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/6/3
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اگهی حصر وراثت  
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان 
ملـی  بـه شـماره  فرزنـد حسـن  زاده   نـواب  زینـب 
توضیـح  حصروراثـت  خواسـته  5369530246بـه 
داده شـادروان حسـن نـواب زاده فرزندمرحـوم نـواب بـه شـماره  
ملـی5369530386 دراثرکهولـت فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق 

عبارتنـد از :
م  ش  بـه  حسـن  فرزنـد  زاده  نـواب  1-احمـد 

فی متو 5پسـر 3 6 0 0 7 6 7 7 2 0
2-سـیف هللا نواب زاده فرزند حسـن به ش م 5369530254پس

رمتوفی                   
3-محمـد نـواب زاده فرزنـد حسـن بـه ش م 5369530270پس

رمتوفی                   
4-نجـات نـواب زاده فرزنـد حسـن بـه ش م 5369906750پسـر

متوفی                   
5-جواد نواب زاده فرزند حسن به ش م 5360053011پسرمتوفی                   
6-زینـب نـواب زاده فرزنـد حسـن بـه ش م 5369530246دخت

رمتوفی                   
7-زهـرا نـواب زاده فرزنـد حسـن بـه ش م 5369530262دختـر

متوفی               
 لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتراض دارد یـا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص 
باشـد یک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شـد .
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :97۰

اگهی حصر وراثت  
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان نسـاء لقمانی زاده فرزند عبداله به شـماره 
ملـی 2151534436 بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان زهـرا دوسـت فرزند 
عبـاس به شـماره  ملی2500558363دراثر حوادث ترافیکی مسـمومیت هـای اتفاقی فوت 
نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :1-  نسـاء لقمانـی زاده فرزندعبـاس بـه ش م2151534436)مادر 
متوفـی ( 2- عبـاس دوسـت فرزندغـالم حسـین بـه ش م5369356572)پـدر متوفـی (لـذا مراتـب 
یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه 
ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :9۶8
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دوشنبه  20 مرداد 1399 کاغذ جنوب

 معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از تشکیل ۱۴ پرونده تخلف صنفی 
در ساردوییه خبر داد. به گزارش روابط ســازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان، معاون 
بازرگانی و کارشناسان بازرسی این سازمان از واحدهاي صنفي شهر ساردوییه بازدید کردند. معاون 
بازرگانی سازمان در این خصوص گفت: در راستای طرح تشدید و کنترل و نظارت بر اصناف از ۵۰ 
واحد صنفی شهر ساردوئیه بازرسی بعمل آمد. محسن مشایخي افزود: در این بازرسی از واحدهای 
صنفی مواد غذایی، قصابی، نانوایی، میوه و تره بار و داروخانه بازرسی بعمل آمد و تعداد ۱۴ پرونده 
تخلف صنفی تشــکیل و جهت اعمال قانون به تعزیرات حکومتی ارســال شد. وی ضمن توصیه 
اصناف به رعایت قانون و نصب اتیکت درج قیمت بر روی اجناس از مردم درخواســت کرد که در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند با شماره تلفن ۱۲۴ سازمان صنعت،معدن و تجارت جنوب 
کرمان تماس بگیرند. مشــایخی همچنین افزود: بهترین ناظرین خود مردم هستند و میتوانند 

واحدهای صنفی متخلف را معرفی کنند.

تشکیل 14 پرونده تخلف صنفی 
شهر ساردوییه

آخرین آمار مبتالیان کرونا در استان کرمان منتشر شد. بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان در ۲۴ ساعت گذشته از میان بیماران شناسایی شده که به کرونا مبتال شده اند، 66 نفر 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: ۴۰نفر، حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت: ۱۹ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم: 6نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان : ۱ نفر.تعداد موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در بیمارستان های استان 
کرمان ۳7۱نفر است و در نتیجه تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان 
کرمان از ابتدا تاکنون به  ۴6۹۰رسید. همچنین تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید ۱۹ در 
۲۴ ساعت گذشته، ۱۲مورد )7 مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان- ۲ مورد دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت،۱ مورد حوزه دانشــگاه علوم پزشکی رفسنجان( بوده است و مجموع 

جانباختگان ابتالی قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تاکنون به ۵۳۲ نفر رسید.

حضور ادامه دار کرونا در استان
532 قربانی

مامورین یگان حفاظت محیط زیست جیرفت با همکاری مامورین اداره حفاظت محیط 
زیست رابر حین گشت وکنترل در مرز های مشترک دو شهرستان در منطقه حفاظت شده 
بحر آسمان موفق به دستگیری دو فرد متخلف شدند که از آنها الشه یک راس بز وحشی، 
دو قبضه اسلحه وتعدادی ادوات شکار کشف و ضبط شد و مراتب پس از تنظیم صورتجلسه 
تخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل گردید.بر اساس آخرین نرخ بهای 
جانوران وحشی جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیر مجاز هر راس بز وحشی معادل 
دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین شده است که این مبلغ فقط بابت ضرر و زیان وارده به 
محیط زیست می باشد وعالوه بر این متهمین در دادگاه به جرم شکار غیر مجاز جانواران 
وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال 
و یا بر اساس مصوبه جدید هیات دولت به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون 

ریال محکوم می شوند.

دستگیری متخلفان شکار یک راس 
بز وحشی در جیرفت

خبرخبر

ــت:  ــوج گف ــه کهن ــپاه ناحی ــده س فرمان
ــر خــم مراســم  ــه مناســبت عیــد غدی ب
ازدواج آســان ۸ زوج جــوان در جــوار 
گلــزار شــهدای گمنــام کهنــوج برگــزار 
ــگار گــروه  شــد.ازدواجبه گــزارش خبرن
اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان از کرمــان ، ۸ زوج جــوان در 
روز عیــد غدیــر خــم ازدواج آســان را 
ــود  ــعادت خ ــبختی و س ــالک خوش م
ــزار شــهدای  ــد و در جــوار گل ــرار دادن ق
ــه  ــود را ب ــی مشــترک خ ــام، زندگ گمن
ــرهنگ  ــاز کردند.س ــالت آغ دور از تجم
نکونــام ،فرمانــده ســپاه ناحیــه کهنــوج 
در ایــن مراســم بــر لــزوم تســهیل 
ــا  ــالش خانواده ه ــا ت ــان ب ازدواج جوان
و مســئوالن تاکیــد کــرد و افــزود: 
ــادی و  ــکالت اقتص ــه مش ــه ب ــا توج ب
معیشــتی موجــود در جامعــه کمــک به 
جوانــان بــرای تشــکیل خانــواده و آغــاز 
ــه  ــروری ب ــری ض ــترک ام ــی مش زندگ
شــمار می رود.ســرهنگ پاســدار حاجب 
جانشــین فرمانــده ســپاه ناحیــه کهنوج 
ــت  ــت و والی ــه امام ــک ده ــن تبری ضم
ــات  ــه منوی ــل ب ــتای عم ــت: در راس گف
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر تــداوم 
ــروز  ــه ام ــای مومنان ــش کمک ه رزمای
۵۰۰ بســته معیشــتی بــه همــت ســپاه 
کهنــوج تهیــه و توســط پایگاه هــای 
مقاومــت بســیج در بیــن نیازمنــدان 
و آســیب دیــدگان از بیمــاری کرونــا 
توزیــع می شــود.او افــزود: بــه مناســبت 
عیــد ســعید غدیرخــم مقــدار پنــج 
تــن آرد بیــن نیازمنــدان توزیــع و 
تعــداد ۱۰ جهیزیــه کامــل بــه زوج های 
جــوان نیازمنــد اهــدا شــد و همچنیــن 
عملیــات ســاخت یــک غســالخانه و 
ــاز  ــز آغ ــتی نی ــرویس بهداش ــت س هف
شد.جانشــین فرمانــده ســپاه ناحیــه 
ــای  ــای ه ــی کمک ه ــوج ارزش کل کهن
مومنانــه مرحلــه دوم را کــه تاکنــون 
انجــام شــده اســت، پنــج میلیــارد ریــال 

ــرد. ــوان ک عن

پنج شهرستان جنوبی 
استان کرمان صاحب 
دادگاه کیفری شدند

ــوج  ــتری کهن ــس دادگس ــا - رئی  ایرن
از افتتــاح دادگاه کیفــری یــک در 
ــور  ــش ام ــور پوش ــه بمنظ ــن منطق ای
ــتان  ــج شهرس ــاکنان پن ــی س دادگاه
ــبت  ــه مناس ــان ب ــتان کرم ــی اس جنوب

ــر داد. ــم خب ــر خ ــد غدی عی
ــزارش ایرنا ، ســهراب ســاالری روز   به گ
یکشــنبه بــا اعــالم ایــن خبــر به رســانه 
هــا ضمــن تبریــک عیــد غدیرخــم 
گفــت: دادگاه کیفــری یــک در راســتای 
دســتورالعمل هــا و اهــداف ریاســت 
قــوه قضائیه حضــرت آیــت اهلل رئیســی 
ــوق  شــهروندی و  ــظ حق در جهــت حف
تکریــم اربــاب رجــوع، و از آنجایــی کــه 
ــی اســتان کرمان  پنج شهرســتان جنوب
ــد در  ــک بودن ــری ی ــد دادگاه کیف فاق

ــاح شــد.  ــوج افتت شهرســتان کهن
وی افــزود: مــردم پنــج شهرســتان 
کرمــان جهــت  اســتان  جنوبــی 
ــه در  ــی ک ــده های ــه پرون ــیدگی ب رس
ــه  ــد ب ــور بودن ــت دادگاه مذک صالحی
ــن نقطــه اســتان   ــد از دورتری ناچــار بای
ــی  ــردد م ــت ت ــتان جیرف ــه شهرس ب
کردنــد کــه بــا پیگیــری هــای مجدانــه 
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمان 
ــه، دادگاه  ــوه قضائی و الطــاف ریاســت ق
ــکیالتی  ــارت تش ــک در چ ــری ی کیف
ایــن دادگســتری تصویــب و بــا حضــور 
ــی از قضــات و  ــوج، جمع ــدار کهن فرمان

روحانیــون راه انــدازی شــد.
ــان  ــا بی ــوج ب ــتری کهن ــس دادگس رئی
اینکــه دادســتان هــای پنج شهرســتان 
ــام  ــروز تم ــخ ام ــد از تاری ــی بای جنوب
ــن  ــت ای ــه در صالحی ــی ک ــده های پرون
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــتند، جه دادگاه هس
ــال  ــوج ارس ــک کهن ــری ی دادگاه کیف
کننــد، خاطرنشــان کــرد: تصــدی 
ــی  ــید مرتض ــده  س ــر عه ــن دادگاه ب ای
ــان  ــاران آقای ــایر مستش ــوی و س مرتض
ســهراب ســاالری، اصغــر مختــاری 
و ســامان افشــار منــش رؤســای 
ــوب  ــار جن ــوج، رودب ــتری کهن دادگس

و منوجــان اســت.
ــدازی  ــا راه ان ــرد: ب ــد ک ــاالری تاکی س
ایــن دادگاه بــار ســنگین رفــت و 
ــت  ــت جه ــتان جیرف ــه شهرس ــد ب آم
ــود از روی دوش  ــق خ ــه ح ــات ب مطالب
ــوج،  ــی )  کهن ــج جنوب ــج گن ــردم پن م
ــار جنــوب، قلعــه گنــج  منوجــان، رودب

ــد. ــته ش ــاب (برداش و فاری

بیش از ۱۰ سـال اسـت کـه زمین های 
شـهرک طبیعـت و عدالت شهرسـتان گزارش

جیرفـت واگذار شـده اند، واگـذاری ای 
که بدون وجود هیچ زیرسـاختی انجام شـده است، از 
آن زمان بـه بعد این شـهرک  ها از بسـیاری از خدمات 
شـهری محـروم هسـتند و هـر چنـد وقـت یکبـار 
مسـووالن  راه حل هایی را برای رفع مشـکالت این ۲ 
شـهرک مطرح می کننـد، اما انـگار گشایشـی در کار 
نیسـت و این اهالی از ابتدایی تریـن حقوق خود مانند 
برخـورداری از آب شـرب محـروم هسـتند، در ایـن 
شـرایط کنونـی کـه کرونـا و تـرس از شـیوع  ایـن 
بیماری و از بیـن بردن آلودگـی ها ، مصـرف آب را در  
سراسر اسـتان باال برده اسـت، اهالی شهرک طبیعت 
و عدالت جیرفت آبـی ندارند که حتی برای نوشـیدن 
اسـتفاده کننـد، میـری یکـی از سـاکنان شـهرک 
طبیعت، گالیـه کـرده و می گوید: »یک سـال اسـت 
در ایـن شـهرک سـاکن هسـتم به خاطـر کرایه هـای 
باالی مسـکن در جیرفت مجبـور به سـکونت در این 
شـهرک شـدیم به امید رسـیدن آب و لوله کشـی هر 
روز را سـر کردیم اما خبری نشـد.« اهالی این شهرک 
مجبور هسـتند در ایـن گرمـای خرما پـزان آب مورد 
نیـاز خـود را از داخـل شـهر جیرفـت تهیه کننـد. به 
گفته یکی از سـاکنان شـهرک طبیعت، این شـهرک 
بیـش از ۵7 خانوار سـاکن دارد که همچنـان در حال 
افزایش جمعیـت  هم اسـت. دانشـی هم سـاکن این 
شـهرک اسـت که از دردسـرهای خود می گوید: »در 
ایـن روزهـای کرونایـی نبـود آب سـالمتی مـردم و 
سـاکنان شـهرک طبیعت را تهدید می کنـد. چندین 
بـار مسـئوالن را بـرای حـل مشـکل آب شـهرک بـه 
اینجـا آوردیـم اما دریـغ از حل مشـکل، هـر دو هفته 
یـک تانکـر آب ۸ هـزار لیتری با شـراکت همسـایه ام 

می خریم  و این کار برایمان خیلی سخت است.«
 طرح انتقال آب به شهرک عدالت و 

طبیعت درگیر مشکالت اداری
 مشـایخی مدیـر امـور آب و فاضـالب شهرسـتان 
جیرفت در مورد وضعیت آبرسـانی به این ۲ شـهرک 
به کاغـذ وطـن گفـت:  بـرا درسـت کـردن وضعیت 

آب  رسـانی ایـن شـهرک هـا، یـک سـری کارهـای 
اداری بایـد انجام شـود که زمان بر اسـت. مشـایخی 
ادامـه داد: پیمانکار خـط انتقال آب این شـهرک ها، 
مشـخص  شـده و تجهیزات مورد نیاز هـم خریداری 
شـده اسـت و بایـد روال اداری طی شـود تـا فعالیت 
پیمانـکار شـروع مـی شـود.ما پیگیـر ایـن موضـوع 
هسـتیم که این کار سـریع تر انجام شـود.مدیر امور 
آب و فاضالب شهرسـتان جیرفت ادامه داد:از طرفی 
هـم بـرای تامین  بـرق چـاه های حفر شـده بـه برق 
احتیاج داریـم  که  وعـده  تامین آن را هم بـه ما داده 
انـد، امـا زمـان آن مشـخص نیسـت کـه بتوانیـم  با 
پمـپ از چاهـای حفـر شـده آب اسـتخراج کنیـم، 
اکنـون آب شـهرک ها بـه صـورت سـیار تامین می 
شـود. مشـایخی تاکیـد کـرد، مـا تـا زمانـی کـه در 
جایی انشـعاب نفروشـیم هیچ تعهـدی در قبال آنجا  
نداریم و اکنـون هـم از نظـر قانونی ما هیـچ تعهدی 
برای شـهرک طبیعت و عدالـت نداریم امـا به خاطر 
مردم پیگیـر این موضوع هسـتیم  که  شـبکه را اجرا 
کنیم. ایـن خانه ها سـاخته شـده انـد قبـل از اینکه  
انشـعاب آب وجـود داشـته باشـد. مشـایخی  گفت:  
در این شـهرک هـا برعکس عمل شـده اسـت، ابتدا 
بایـد شـبکه آب و بـرق تامین می شـد و زیرسـاخت 
ها مهیـا می شـد و بعد زمیـن هـا را به مـردم واگذار 
مـی کردند کـه خانه بسـازند کـه این رونـد برعکس 
اتفاق افتـاده و این چنین بـرای مردم مشـکل ایجاد 
کـرده اسـت. مدیـر امـور آب و فاضالب شهرسـتان 
جیرفـت ادامـه داد: بـرای کمـک رسـانی بـه مـردم 
مـی توانیم  تـا وقتی که مشـکل انشـعاب حل شـود 
بـرای آب رسـانی به این شـهرک یـک مخـزن ثابت 
تحویل شـهرک بدهیم  که با تانکر ها سـیار پرشـود.

مشـایخی اعالم کـرد: جاهایی که ما انشـعاب نداریم 
، خریـد آب بـرای  تانکـر ثابـت و یا سـیار، بـه عهده 
مـردم اسـت امـا در جایـی کـه مـا انشـعاب داشـته 
باشـیم و نتوانیـم آب را تامین کنیم، وظیفه ما اسـت 
کـه آب را خریـداری کنیـم. مدیـر آب و فاضـالب 
شهرسـتان جیرفت یادآوری کرد:   در زمان فرماندار 
قبـل، جلسـه ای گرفتـه شـد و کارهـای انتقـال آب 
تقسـیم و قـرار بـر ایـن شـد، آب از شـهرک صنعتی 
تامیـن شـود و لوله گـذاری اش به عهـده ما باشـد و 
اتصـاالت را هم قـرار شـد بنیـاد مسـکن  و پمپ هم 
بخشـداری بخـرد،  لوله گـذاری را کـه انجـام دادیم 

بنیاد مسـکن گفت: شـما تجهیـزات اتصـاالت را هم 
بخریـد مـا هزینه هایـش را مـی دهیـم، ۱۳ میلیون 
اتصـاالت را هم مـا خریدیم ولـی بنیاد مسـکن پولی 
به ما نـداد باالخره آب از شـهرک صنعتی وصل شـد 
اما چون پمپ را هـم نخریده بودند ، فشـار آن خوب 
نبود اگـر تعهـدات را به درسـتی انجـام  مـی دادند، 
مشـکل تامیـن آب این شـهرک هـا حل شـده بود.

 شهرک ها، روستا می شوند
 تا خدمات بگیرند

عطاپور وزیـری فرمانـدار جیرفت در مورد مشـکالت 
شـهرک طبیعـت و عدالـت این شهرسـتان بـه کاغذ 
وطن گفت:۲ شـهرک طبیعت و عدالت قبـال در قالب 
یک روسـتای بـه نام روسـتای تلـه سـیاه، اراضی اش 
توسـط بنیاد مسـکن واگذار شـده اسـت، در سـنوات 
گذشـته کد روسـتای  این منطقه حذف شـده و عمال 
بنیـاد مسـکن  دیگر نمـی توانسـت خدمـات بدهد و 
خدمات رسـانی ای انجـام نشـد.عطاپور  تاکیـد کرد: 
بـا توجـه بـه مسـائل و مشـکالتی اهالی این شـهرک 
ها،  مـا این موضوع را در شـورای تامین اسـتان مطرح 
کردیم، و آنجا مصوب شـد که کد روسـتا دوبـاره احیا 
شـود، وقتی که کـد روسـتا احیا شـود  بنیاد مسـکن 

می توانـد خدمـات دهـد و ارگان های خدمات رسـان 
مثل آب و برق هـم می توانـد به این منطقـه خدمات 
بدهـد، منتهی  تـا زمانی که ایـن کد احیا نشـود عمال 
هیچ خدماتی  دریافـت نمی کنند. فرمانـدار جیرفت 
ضمـن تاکیـد بـر پیگیـری رفـع ایـن مشـکل گفت: 
نهایتـا تا یـک هفته دیگـر  کد  روسـتا  احیا می شـود 
و کـد کـه احیـا شـود همـه ی مشـکالت این روسـتا 
برطرف شـده و آن موقـع همه ی ارگان هـای خدمات 
رسـان موظف بـه ارائـه خدمت می شـوند ولـی تا آن 
زمـان عمـال نمـی شـود هیـچ کاری کـرد. بـه گفتـه 
عطاپور ایـن منطقه چون کد روسـتایش حذف شـده 
اسـت نه جز شـهر و نه روسـتا اسـت و وقتی کد  فعال 
شـود  دیگـر در آن نقطـه شـهرک طبیعـت و عدالت 
نداریم بلکـه  یک روسـتا به نام تله سـیاه داریـم که از 
ارگان هـای مختلف خدمـات مـی گیـرد. اول باید به 
این نقطـه، جمعیتی  یک هویتی داده شـود تـا بتواند 
از خدمـات اسـتفاده کند.عطاپور یـادآوری کرد:  خط 
انتقـال آب تقریبا انجام و تـا ورودی شـهرک ها آورده 
شـده اسـت و باید اعتبار تامین شود که شـبکه داخل 
شـهرک ها هم اجـرا شـود و بعد انشـعاب را بـه مردم 

بفروشـند.

بی آبی امان اهالی شهرک های طبیعت و عدالت را برید
*عطاپور وزیری فرماندار جیرفت: در شورای تامین استان مصوب شد که کد روستایی ۲شهرک عدالت و طبیعت دوباره احیا شود تا خدمات  دریافت کنند

*  به گفته مشایخی مدیر امور آب و فاضالب جیرفت، تا زمانی که انشعابی در منطقه ای فروخته نشود، آب و فاضالب تعهدی برای خدمات ندارد

  نجمه سعیدی
سردبیر

معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگسـتری کل دادگستری

اسـتان کرمان از اجرای طرح 
اورژانـس قضائـی در این اسـتان خبـر داد و 
گفت: تـالش می شـود در قالب ایـن طرح و 
از طریق مشـاوره و مددکاری موضوع را حل 
و فصـل کـرده و منجـر بـه صلـح و سـازش 
شـود.به گزارش ایرنا، سـید مهـدی قویدل 
روز یکشـنبه در جلسـه شـورای قضائـی 
اسـتان کرمـان افـزود: در قالـب ایـن طرح 
پرونده های دارای ماهیت اجتماعی، قبل از 
رود به دسـتگاه قضائی توسـط تیـم هایی از 
اورژانـس اجتماعـی، مصلحین، شـوراهای 
حـل اختـالف، دانشـگاه علـوم پزشـکی و 
بهزیسـتی بررسـی مـی شـود وبسـیاری از 
پرونـده هـای مطروحـه در دادگسـتری و 
نیروی انتظامی ماهیت اجتماعـی دارند و با 
مداخـالت مناسـب و کارشناسـی نهادهای 
مربوطـه منجر بـه صلـح و سـازش خواهند 
شـد.وی در ادامه بـا اشـاره به برگـزاری ۱۵ 
شـورای پیشـگیری از وقوع جرم در سـطح 
اسـتان کرمـان طـی سـال جـاری، عنـوان 
کرد: سـه شـورا در مرکز اسـتان و ۱۲ شـورا 
در شهرسـتان ها برگزار شـده اسـت.معاون 
اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگستری کل اسـتان کرمان به شناسایی 
۲۵۰ سـمن و نهاد مردمی نیز اشـاره و بیان 
کرد: جلسـاتی با سـمن ها، نخبـگان و افراد 
تاثیرگـذار در حـوزه پیشـگیری به ویـژه در 
حـوزه فضای مجازی و سـاماندهی حاشـیه 
شـهر کرمـان داشـته ایم و ایـن طـرح ها به 

صـورت جدی در سـطح اسـتان دنبـال می 
شود.قویدل اظهارداشت: معاونت اجتماعی 
و پیشـگیری از وقـوع جرم دادگسـتری کل 
اسـتان کرمان در سـال جـاری تفاهـم نامه 
هایـی را بـا بهزیسـتی، نیـروی انتظامـی، 
دانشـگاه علوم پزشـکی و معاونت اجتماعی 
سـپاه ثاراهلل به منظور هـم افزایـی ظرفیت 
های موجـود در مسـیر پیشـگیری از وقوع 
جـرم منعقـد کـرده و امیـد مـی رود کـه 
براسـاس برنامه ریزی هـای انجام شـده در 
این راسـتا، در آینـده نزدیک شـاهد کاهش 
جرایم و کاهـش ورودی به دسـتگاه قضائی 
باشـیم.وی گفت: ۵ هزار نفر از مصلحین در 
سال های ۹7 و ۹۸ در استان کرمان آموزش 
دیـده انـد و در صـدد هسـتیم کـه تیمهای 
مصلحین با حضـور در کالنتری هـا، پرونده 
های دارای ماهیت اجتماعی را بررسی کرده 
و بـر مبنـای صلح و سـازش، مشـکالت این 
پرونده هـا را رفـع کنند.معـاون اجتماعی و 

پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری کل 
اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: معتقدیـم با 
برنامه و اقـدام در حوزه پیشـگیری در آینده 
شـاهد کاهـش ورودی بـه دسـتگاه قضائی 
خواهیـم بود.قویـدل به ثبـت نام بیـش از6 
هزار نفر در سـامانه جامع ارتباطات مردمی 
قـوه قضائیه)سـجام(، تصریح کـرد: تاکنون 
بالـغ بـر یـک هـزار و ۲۰۰ گـزارش در ایـن 
سـامانه دریافـت شـده اسـت و این سـامانه 
زمینه بسـیار خوبی برای مشـارکت مردم و 
خروج از بـی تفاوتـی اسـت.وی بیـان کرد: 
تشـکیل کارگروه های تخصصـی نخبگان و 
سـازمان های مردم نهاد، سـند تقسـیم کار 
نهادهـا و دسـتگاه هـای دولتی در شـورای 
پیشـگیری اسـتان و سـاماندهی و پیگیری 
مراکز مشـاوره خانواده در سـطح استان نیز 
و  اجتماعـی  معاونـت  کار  دسـتور  در 
پیشـگیری از وقوع جرم دادگستری استان 

کرمان قرار دارد و در حال پیگیری هستند.

رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه ای آموزش 
و پرورش اســتان کرمان با بیان اینکه توســعه 
کارآفرینی زمینه ســاز توســعه پایدار است، از 
راه اندازی ۲۰ هنرســتان کارآفریــن با رویکرد 

تخصصی دراین استان خبر داد.
رضا اشــرفیان، رئیس اداره آموزش های فنی و 
حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش اســتان 
کرمان با اشــاره به 6 برنامه کارگاهی که الزمه 
فعالیت در هنرستان ها است، گفت: ساماندهی، 
نظم و ترتیب، پاکیزه ســازی، استاندارد سازی، 
انضباط و نگهداری و ایمنی بایــد حین کار در 

کارگاه ها مورد توجه قرار بگیرد.
او افزود: تعداد هنرجویان اســتان از ۲6 هزار و 
۱۴7 نفر در سال تحصیلی ۹6-۹۵ به ۴۲ هزار و 
۵۸۳ نفر در سال ۹۹-۹۸ رسیده است که درصد 
توسعه ۳۸ و نیم را برای هر سه پایه در استان رقم 
زده و این در حالی اســت که عدد توسعه کشور 
۳۵ و ۲ دهم درصد است که از میانگین کشوری 

باالتر هستیم.
اشــرفیان با بیان اینکــه توســعه کارآفرینی 
زمینه ساز توســعه پایدار اســت، از راه اندازی 
۲۰ هنرســتان کارآفرین با رویکرد تخصصی در 

استان خبر داد.
او همچنیــن از تدوین برنامه عملیاتی توســعه 
آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش آموزش 

و پرورش استان کرمان خبر داد.
اشرفیان توســعه و تجهیز هنرستان ها بر اساس 

منابع اســتاندارد و متناســب با نیاز های بومی 
شهرستان ها و مناطق، ایجاد شبکه کارآفرین در 
هنرستان ها با رویکرد توسعه فرهنگ کارآفرینی 
و هنرستان های کارآفرین، توانمند سازی و دانش 
افزایی نیروی انسانی متناسب با تغییرات فناوری 
روز، ساماندهی بهینه نیروی انسانی و استاندارد 
سازی تراکم کالســی، برنامه ارتباط با صنعت و 
توسعه هنرستان های جوار کارخانه و شهرک های 
صنعتی و تقویت هنرستان های کشاورزی را از 
جمله برنامه های عملیاتــی اداره آموزش های 
فنی حرفه ای و کاردانش در راستای تحقق سند 

توسعه سنواتی هنرستان ها عنوان کرد.
او با بیان اینکه بیش از 7۰ درصد قبولی کنکور 
برای هنرجویان استان داشته ایم، گفت: کسب 
۴6 رتبه کشوری، ۲ رتبه آسیایی و ۹ رتبه بین 
المللی از دیگر افتخارات به دســت آمده توسط 

هنرجویان استان طی دو سال گذشته است.
اشرفیان  تاسیس رشته های جدید، متناسب با 
نیاز های شهرستان ها و مناطق استان از جمله، 
حمل و نقل، آتش نشــانی، تولیــد برنامه های 
تلویزیونی، ســراجی کیف را در راستای ایجاد 
شــغل، رونق تولیــد و تحقق اهــداف اقتصاد 
مقاومتی عنوان کرد و گفــت: راه اندازی مرکز 
توســعه همکاری های شــرکت های صنعتی و 
آموزش و پرورش، اجرای برنامه آموزش همراه 
با تولید با رویکرد تولید تجهیزات هنرســتانی 
PLC، خانه هوشمند، سلول خورشیدی، انجام 
فعالیت های پژوهش محور و دانش بنیان، تولید 
ماسک، گان و تجهیزات بهداشــتی، ارائه ۱۰۰ 
طرح دانش بنیــان مبتنی بر نیاز کشــور و ... از 
دیگر اقدامات اداره آموزش های فنی و حرفه ای 

و کاردانش است.

راه اندازی 20 هنرستان کارآفرین 
در استان کرمان

طرح اورژانس قضائی در استان کرمان 
اجرایی می  شود

ــاز دارد  ــک نی ــزار ماس ــه ۴۰۰ ه ــان ب ــه کرم ــرایطی ک در ش
ــول  ــئوالن ق ــده و مس ــن ش ــاز تامی ــن نی ــی از ای ــا نیم تنه
ــد. ــری تولیــد ماســک اســتان کرمــان را دادن افزایــش دو براب
ــتانی  ــتاد اس ــان، س ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــی  ــا حضــور فدائ ــان ب ــتان کرم ــا اس ــاری کرون ــت بیم مدیری
اســتاندار کرمــان و تعــدادی از مســئوالن اســتان برگــزار 
ــا  ــن جلســه ب ــان در ای ــی اســتاندار کرم شــد.محمدجواد فدائ
ــه  ــان اینکــه ظرفیــت تولیــد ماســک اســتان کرمــان روزان بی
ــوم  ــگاه عل ــت: دانش ــار داش ــت اظه ــک اس ــزار ماس ۲۰۰ ه
پزشــکی اســتان نیــاز روزانــه ماســک اســتان را بررســی 
ــه اینکــه اســتان کرمــان روزانــه  ــا اشــاره ب کــرده اســت.وی ب
بــه ۴۰۰ هــزار ماســک نیازمنــد اســت گفــت: تعــداد ماســکی 
کــه بــه صــورت روزانــه در اســتان تولیــد می شــود بــه انــدازه 
نیــاز اســتان نیست.اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه تمهیــدات 
اندیشــیده شــده در اســتان بــرای تامیــن نیــاز اســتان در ایــن 
حــوزه بیــان کــرد: نیــاز اســتان کرمــان تــا حــدود ســه هفتــه 
ــد  ــزار ماســک خواه ــه ۳۵۰ ه ــزار ماســک ب ــده از ۲۰۰ ه آین
رســید.در ایــن جلســه مهــدی حســینی نژاد مدیــرکل 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
روزانــه ۲۰۰ هــزار ماســک در اســتان کرمــان تولیــد می شــود 
ــوم پزشــکی نیــاز اســتان را ۴۰۰  اظهــار داشــت: دانشــگاه عل
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرده اســت.وی ب ــوان ک ــزار ماســک عن ه
امــکان افزایــش تولیــد ماســک در اســتان وجــود دارد و 
ــد  ــت تولی ــزود: ظرفی ــت اف ــای کار اس ــم پ ــرمایه گذار ه س
ــه ۴۰۰ هــزار  ماســک اســتان کرمــان ظــرف ۱۰ روز آینــده ب
ماســک می رســد.مدیرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
ــرای تولیــد ماســک  ــا بیــان اینکــه تامیــن پارچــه ب کرمــان ب
چالــش اســتان کرمــان اســت و بــا پیگیری هــای انجــام 
شــده امیدواریــم تــا روزهــای آینــده ایــن نیــاز برطــرف شــود 
ــه  ــاف تهی ــن پارچــه توســط بســیج اصن ــزار ت گفــت: ۳7۰ ه

ــت. ــده اس ش

گزارش
باشگاه خبرنگاران

تولید فعلی ماسک در استان 
پاسخگوی نیمی از نیاز استان است

جشن ازدواج آسان ۸ زوج 
جوان در کهنوج

شهرک های طبیعت و عدالت دوباره روستا می شوند
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اطالعیه پرداخت تسهیالت حمایتی 
دولت جهت صاحبان کسب و کارهای 

مشمول آسیب دیده از کرونا

صمت
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اتفاق

عزاداری محرم صرفا در فضای باز انجام می شود.
isna.newsاز صفحه

واگذاری خانه تاریخی به موزه مطبوعات کرمان
mlatifkar از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

اجرای برنامه سازمان بهزیستی برای آماده سازی شغلی رتبه نخست ایران در خاورمیانه با ۱۱ بانک شیر
زنان سرپرست خانوار

افزایش شمار شاغالن با اجرای طرح »یارانه دستمزد«

مدیرعامـل شـرکت پخـش فرآورده هـای 
نفتـی در کرمان با اشـاره بـه اجرایی شـدن 
طـرح توزیـع گاز مایـع  از ۲۰ مـرداد گفـت: 
متقاضیـان بـرای ثبـت نـام بایـد از طریـق 
سـامانه درخواسـت فـرآورده هـای نفتی به 
آدرس newtejaratasan.niopdc.ir   اقـدام 

کننـد.
ســید باقــر نورالدینــی مدیــر عامــل 
شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ــع  ــتای توزی ــت: در راس ــان گف در کرم
عادالنــه و رفــع نواقــص توزیــع گاز مایع 
ــول  ــی از فص ــه در بعض ــکالتی ک و مش
ســرد ســال وجــود داشــت، و بــرای 
ــه از  ــی ک ــان خانواده های ــتیابی آس دس
دریافــت گاز طبیعــی محــروم هســتند، 
ــع را  ــی گاز مای ــع الکترونیک ــرح توزی ط
در اســتان کرمــان راه انــدازی شــده 

اســت.
بــه گفتــه وی طــرح توزیــع الکترونیکــی 
گاز مایــع ابتــدا از ۲ اســتان کلیــد 
خــورده اســت و پــس از آن در دیگــر 
اســتان ها به صــورت پلــه ای اجــرا 

می شــود کــه بعــد از اجرایــی شــدن 
ایــن طــرح در اســتان هــا، مشــکالت آن 

ــت.  ــده اس ــع ش رف
یــن طــرح  فــزود: متقاضیــان ا و ا ا
می تواننــد بــا ثبــت نــام در ســامانه 
درخواســت فــرآورده هــای نفتــی و 
ــود، گاز  ــی خ ــماره کارت بانک ــت ش ثب
ــا کارت  ــع را در بســتر الکترونیکــی ب مای

بانکــی دریافــت کننــد.
پخــش  ملــی  شــرکت  مدیــر 
فراورده هــای نفتــی منطقــه کرمــان 
گفــت: هــدف از اجــرای ایــن طــرح 
ــریعتر و  ــوخت س ــت س ــع و دریاف توزی
آســانتر بیــن خانــوار و جلوگیــری از 

عرضــه خــارج از شــبکه اســت.
ــن  ــرای ای ــرد: اج ــح ک ــی تصری نورالدین
طــرح بــه نظــام منــدی توزیــع گاز مایــع 
بــا قیمــت مصــوب کشــوری کمــک 

ــد. ــی کن م
وی افــزود: برخــی از اهالــی اســتان 
ــه  ــرای تهی ــرما ب ــل س ــان در فص کرم
کپســول گاز مایــع دچــار مشــکل 

می شــدند لــذا شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتــی ســامانه نیوتجــارت 
آســان را بــرای تمــام مصــرف کننــدگان 
ــر بســتر الکترونیک  گاز مایــع کپســول ب

و کارت بانکــی اجــرا می کنــد.
ــه از گاز  ــی ک ــرد: صنوف ــوان ک وی عن
مایــع اســتفاده می کننــد نیــز در 
ــزو  ــت و ج ــی را ثب ــامانه کارت بانک س

مشــموالن ایــن طــرح می شــوند.
او بــا اشــاره بــه وجــود ۸ مرکــز 
ــع در ســطح اســتان  تاسیســات گاز مای
و ۱۹ تاسیســات مردمــی در حوزه هــای 
جنــوب کرمــان، گفــت: این تاسیســات 
گاز مایــع را از پاالیشــگاه ها دریافــت 
و ســپس در کپســول هــای ذخیــره 
ــع  ــردم توزی ــن م ســازی و ســرانجام بی

 . می کننــد
وی در ادامــه گفــت: عامــالن توزیــع 
پوزهــای بانکــی را در اختیــار افــراد 
قــرار مــی دهنــد و تاکنــون ۳۰ درصــد 
ــود را  ــی خ ــوز بانک ــع پ ــالن توزی عام

دریافــت کرده انــد.

پخــش  شــرکت  مدیرعامــل 
فرآورده هــای نفتــی در کرمــان، اظهــار 
ــام در  داشــت: داوطلبــان پــس از ثبت ن
ســامانه و ثبــت ملیــت و متــراژ زیربنای 
منــزل، حتمــا شــماره کارت بانکــی 
ــرا  ــد چ ــتی وارد کنن ــه درس ــود را ب خ
ــای  ــع در کارت ه ــهمیه گاز مای ــه س ک
بانکــی آنــان ذخیــره می شــود و بــا 
کشــیدن کارت بانکــی طبــق مبلــغ 
ــی  ــل م مصــوب ســهمیه خــود را تحوی

گیرنــد.
ــد  ــاس ک ــر اس ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی او ب
ــود در  ــی ش ــخص م ــراد مش ــتی اف پس
محــدوده گاز طبیعــی هســتند یــا خیــر 
ــرای افــرادی کــه در محــدوده  گفــت: ب
ــول  ــه کپس ــاز ب ــوده و نی ــی ب گاز طبیع
داشــته باشــند نیــز گزینــه ای در 
ــت  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــامانه در نظ س
ــد. ــاب کنن ــد آن را انتخ ــی توانن ــه م ک

نورالدینــی توضیــح داد: ایــن طــرح 
ــق  ــود و طب ــم می ش ــاف ه ــامل اصن ش
ــبت  ــد نس ــی توانن ــل م ــن مراح همی
ــد و از  ــدام کنن ــود اق ــام خ ــت ن ــه ثب ب

ــوند. ــد ش ــای آن بهرمن مزای
یــن طــرح از  ینکــه ا و بــا بیــان ا ا
۲۰ مــرداد آغــاز مــی شــود، افــزود: 
متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه 
ــع  ــع ســهمیه گاز مای ــن توزی ــه عاملی ب
خــود بــه راحتــی بــه صــورت مرحله ای 

دریافــت کننــد.
ــن  ــور میانگی ــه ط ــت: ب ــان داش وی بی
میــزان ســهمیه بــرای خانــوار هــا 
تقریبــا ۳ کپســول در مــاه بــوده و در 
ــرات  ــا تغیی ــه نیازه ــه ب ــا توج ــه ب ادام

مــورد نیــاز اعمــال می شــود.
پخــش  شــرکت  مدیرعامــل 
ــزود:  ــان اف ــی در کرم ــای نفت فرآورده ه
تبــاع بیگانــه ای کــه داری کارت  ا
ــی  ــز م ــتند نی ــمی هس ــایی رس شناس
تواننــد در ایــن طــرح ثبــت نــام کــرده و 

ســهمیه خــود را دریافــت کننــد.
نورالدینــی گفــت: از اول تیــر مــاه توزیع 
نفــت ســفید هــم بــر بســتر الکترونیکــی 
انجــام شــده و تــا کنــون پیشــرفت 

ــت. ــته اس ــی داش خوب

ی
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فیلم مال او
سامانتا : قلب مثل جعبه نیست که پر بشه.

هرچی که بیشتر ابراز عشق کنی, گسترده تر میشه.
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