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معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت:

بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
متوقف شود

2

آنا
س: 

عک

کرونا روند تصویب طرح تفصیلی 
عنبرآباد   را   طوالنی کرد

*راه و شهرسازی جنوب: ایراد روند طوالنی تصویب طرح های جامع و تفصیلی به راه و شهرسازی وارد نیست
* اسما درینی، رئیس اداره طرح های توسعه شهری اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان: شهرستان عنبرآباد طرح جامع 

شهری و طرح تفصیلی مصوب شده دارد و شهرداری می تواند بر اساس طرح های مصوب قبلی، کار را انجام دهد  

پایان انحصار طلبی 
در معادن شن و ماسه جیرفت

بیماران سرطانی نیاز به پالکت دارند
برای اهدای خون شتاب کنید

مدیرکل انتقال خون استان کرمان با اشاره به 
مصرف باالی فرآورده ی پالکت در استان خصوصا 

توسط بیماران سرطانی، گفت: تمامی اهداکنندگانی که تمایل دارند اهدای پالکت داشته  باشد 
می توانند با مراجعه به پایگاه مرکزی واقع در بلوار ۲۲ بهمن شهر کرمان و نیز پایگاه رفسنجان 
نسبت به اهدای پالکت به روش فرسیس اقدام کنند. وی اظهار کرد:  با توجه به در پیش رو 
بودن ایام ماه محرم، اهداکنندگان خون که نذر خون دارند می توانند با برنامه ریزی مناسب در 
طول ایام ماه های محرم و صفر مبادرت به اهدای خون و نذر خون کنند و اهدای خون را صرفا به 

مناسبت های خاص مثل تاسوعا و عاشورا به دلیل ازدحام جمعیت موکول نکنند.

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، 51 نفر در سطح 
استان در بیمارستان بستری شدند وهمچنین تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید 1۹ در ۲۴ 
ساعت گذشته: 10 مورد شامل:6 مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان- 1 مورد دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان و۲مورد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و1 مورد دانشگاه علوم پزشکی بم 

است و مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به کووید 1۹ از ابتدا تاکنون 6۲۳ نفر رسید.

فرماندار جیرفت از آغاز فعالیت سرمایه گذاران جدید در حوزه شن 
و ماسه در مکان جدید خبر داد.ابوذر عطاپور وزیری  انحصار طلبی 

را در حوزه شن و ماســه علت افزایش قیمت های بی رویه عنوان کرد و گفت: با توجه به 
مشکل قانونی، اعطای مجوز جدید در مکان فعلی وجود ندارد و طبق تصمیم کارشناسی 
همه مدیران متولی متعهد شدند ظرف مدت یک هفته موانع را برای حضور متقاضیان و 

سرمایه گذاران برطرف کنند.

حضور  ادامه دار کرونا     در    استان
  افزایش شمار قربانیان

رنا
س: ای
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صفحه 2 را 
بخوانید
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ادامه مطلب را در صفحه3 بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه2 بخوانید 
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان )سهامی خاص( در نظر دارد انواع کابل فشارضعیف خودنگهدار مورد نیاز خود را از طريق مناقصه عمومي دو 

مرحله اي و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به شرح جدول پائین و از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صالحیت خریداری نماید.

1-پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
2-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از 

طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 8:00صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/05/26 میباشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه به تاریخ 1399/06/01
5-  آخرین مهلت بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار: حداکثر تا  ساعت 9:00صبح روز چهارشنبه  مورخ 1399/06/12

6- شركت توزیع نیروی برق شمال استان كرمان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد .
7-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائی بالمانع میباشد .

8- مناقصات به صورت دو مرحله ای می باشد و سایر اطالعات و جزئیات و شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  
  9- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مناقصه : كرمان- خیابان خواجوی کرمانی - خیابان توانیر - شركت توزیع نیروی برق شمال استان 

کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تداركات و قرادادها  -  تلفن -03432520003               
10- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد .اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در 

سایت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.
ضمنا این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس میباشد.

شماره فراخوان در سامانه ستادمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرايند ارجاع کار  )لاير(واحدتعدادموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-63

600کابل خودنگهدار70+70+25+25*3

8،850،000،0002099005630000021کیلومتر
85کابل خودنگهدار50+50+25+25*3

10کابل خودنگهدار 35+35+16+25*1

5کابل خودنگهدار 25+25+16*1

سایت اینترنتی این شركت به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR می باشد 
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دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 خریداران سکه 
از بانک مرکزی ابالغ شد

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان ، از ابالغ 
دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال 
1۳۹8 خریداران سکه از بانک مرکزی خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل امور 
مالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی اظهار 
داشت: مطابق دستورالعمل صادره ی رئیس 
کل سازمان امور مالیاتی کشور ، با توجه به 
مفاد مواد )1( و )۹۳( قانون مالیات های 
مستقیم اصالحی مصوب1۳۹۴/۴/۳1 و 
بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده )100( 
قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و 
تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1۳۹8 
دریافت کنندگان سکه تمام بهار آزادی 
از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

مقرر می دارد:
1( مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف 

آن ها
1-1( تمامی اشخاص حقیقی خریدار 
سکه از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران که در سال 1۳۹8 به دریافت 
حداکثر )185( قطعه سکه اقدام نموده 
مشمول مالیات مقطوع موضوع این 

دستور العمل می باشند.
این گروه از خریداران سکه از نگهداری 

اسناد و مدارک موضوع قانون صدراالشاره 
و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشد. 
بدیهی است با استناد قسمت اخیر تبصره 
ماده )100( قانون مالیات های مستقیم 
اصالحیه1۳۹۴/۴/۳1 مالیات اشخاص 
موضوع این بند که اظهار نامه مالیاتی خود 
را در موعد مقرر تسلیم نمایند بر اساس 
رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده 

تعیین خواهد شد.
مالیات  پرداخت  مهلت   )1-۲
موضوع این دستورالعمل حداکثر تا 
پایان مردادماه سال1۳۹۹می باشد 
خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به 
سامانه عملیات الکترونیکی مودیان 
مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور به 
نشانی http://tax.gov.ir  نسبت به 
پرداخت مطالبات متعلق به شرح بند )۲( این 
دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات 
بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق 
جریمه دیرکرد موضوع ماده 1۹0 قانون 

مالیات های مستقیم خواهد شد.
۲( میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت 
اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه 
براساس تعداد سکه تحویلی طی سال 

1۳۹8
1-۲( تا )10( قطعه سکه مشمول مالیات 

نمی باشد.
۲-۲( نسبت به مازاد )10( قطعه سکه 
تا )۳0( سکه به ازای هر قطعه سکه 

۴.000.000 ریال مالیات مقطوع.
۳-۲( نسبت به مازاد )۳0( قطعه سکه تا 
)50( عدد سکه به ازای هر قطعه سکه 

5.۲00.000 ریال مالیات مقطوع.
۴-۲( نسبت به مازاد )50( قطعه سکه 
تا )185( عدد سکه به ازای هر قطعه 

سکه6.500.000 ریال مالیات مقطوع.
۳( سایر موارد

1-۳( در خصوص اشخاصی که امکان 
پرداخت مالیات مقطوع موضوع این 
دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان 
مردادماه سال 1۳۹۹ ندارند، مالیات 
مقطوع تعیین شده حداکثر چهار ماه به 

صورت مساوی تقسیط می شود.
۲-۳( اشخاصی که در سال 1۳۹8 نسبت 
به دریافت بیش از )185( قطعه سکه 
از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین 
صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده 
با مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط 

به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه 
اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل 
نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر 

پایان مردادماه 1۳۹۹ می باشند.
۳-۳( از آنجا که مطابق حکم تبصره 
ماده )100( قانون مالیات های مستقیم 
اصالحی مصوب1۳۹۴/۴/۳1 مالیات 
مقطوع تعیین شده مطابق بند )۲( این 
دستورالعمل در صورت عدم تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی 
و وفق مقررات قابل وصول می باشد، لذا 
اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع 
بند )1( این دستورالعمل، یک ماه پس 
از سررسید پرداخت مالیات صادر و به 

مودیان ذیربط ابالغ خواهد شد.
این  مشمولین  از  دسته  آن   )۳-۴
دستورالعمل که به مالیات قطعی شده 
اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها 
برابر مقررات در هیأت حل اختالف 
مالیاتی موضوع تبصره یک ماده )۲16( 
اصالحی  مستقیم  مالیاتهای  قانون 
رسیدگی  قابل  مصوب1۳۹۴/۴/۳1 

خواهد بود.

سالمت شهروندان در اولویت قرار دارد

بانوان بمی کاپ قهرمانی لیگ برتر فوتبال را به خانه بردند

 انشعابات غیرمجاز منطقه کوهپایه جمع آوری می شود

 شهردار کرمان گفت: در شرایط فعلی و 
شیوع ویروس کرونا، سالمت شهروندان 

در اولویت قرار دارد.
به گزارش کرمان آنالین، سیدمهران 
عالم زاده بیست وششم مردادماه در 
نشست عمومی شورای اسالمی شهر 
کرمان ضمن گرامی داشت سالگرد ورود 
آزادگان به میهن گفت: آزادگان سرافراز 
سال ها برای دفاع از میهن جنگیدند و ما 
امنیت و سالمت امروز خود را مدیون 
آن ها هستیم.وی افزود: در شرایط کنونی 
و با شیوع کرونا جبهۀ دیگری برای دفاع 
از سالمت هم میهنان ایجاد شده که 
پرستاران، پزشکان و کادر درمان در خط 
مقدم آن، جان خود را برای حفظ سالمت 

مردم به خطر انداخته اند.
شهردار کرمان با بیان اینکه شهرداری در 
شرایط شیوع کرونا، سالمت شهروندان 
را در اولویت خود قرار داده، افزود: سعی 
کرده ایم تا جایی که در توان داریم از 
کادر درمان پشتیبانی کنیم و برگزاری 
نخستین اجرای ارکستر خواجو و تقدیم 
آن به کادر درمان در همین راستا انجام 
شد.عالم زاده ادامه داد: می خواستیم 

کنسرت خواجوی کرمانی با حضور 
تعدادی از کادر درمان کرمان برگزار شود 
که به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 
به صورت مجازی اکران شد و خوشبختانه 
مورد توجه ویژۀ کادر درمان قرار گرفت.

 تقدیر نمایندۀ وزارت بهداشت از 
شهرداری کرمان به خاطر اقدامات 

مقابله با کرونا
وی درخصوص صحبت های ابوالفضل 
صلواتی زاده، مسئول کمیتۀ سامان دهی 
خیران و داوطلبان ستاد بحران کرونا در 
وزارت بهداشت و تقدیر وی از اقدامات 
ارزشمند شهرداری کرمان درخصوص 
اقدامات فرهنگی و اجتماعی جهت 
جلوگیری از شیوع کرونا گفت: دیدن 
نتایج مؤثر این اقدامات، ما را در ادامۀ 
مسیر پشتیبانی از کادر درمان مصمم تر 

کرد.
شهردار کرمان با اشاره به دیدار امشب 
تیم فوتبال مس کرمان با تیم شهرداری 
تبریز گفت: این قول را می دهیم که 
در صورت صعود تیم مس به لیگ برتر 

ارزشمندی  هدایای  کشور  فوتبال 
ازسوی شهرداری و شورای اسالمی 
شهر کرمان به بازیکنان اهدا شود.
عالم زاده خاطرنشان کرد: فرداشب در 
ادامۀ پویش افتتاح شهرداری، بوستان 
»استاد شهریار« در محلۀ پانصد دستگاه 
که نوسازی و تجهیز شده، افتتاح خواهد 

شد.
 تندیس سردار سلیمانی

 ساخته می شود
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان 
نیز در این نشست درخصوص برنامۀ 
شهرداری برای ساخت اِلمان های در خور 
شأن برای سردار شهید قاسم سلیمانی 
تندیس شهید  برای ساخت  گفت: 
سلیمانی فراخوان دادیم که آثاری ارائه و 
در کمیسیون فرهنگی شورا بررسی شد.

درنهایت  افزود:  محمد جهانشاهی 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری، طرحی را معرفی کرد که 
توسط هنرمندی مشهدی طراحی شده 

و ضمن طراحی دقیق و ظریف، ابعاد 
مختلف شخصیت سردار سلیمانی را 
نشان می دهد.وی بیان کرد: این طرح 
در کمیسیون فرهنگی شورا تصویب 
شده و در صورت تصویب اعضای شورای 
اسالمی شهر کرمان هرچه سریع تر 
درخصوص جانمایی آن تصمیم گیری 
خواهد شد.عماد محسنی تکلو نیز در 
رابطه با نحوه اعالم فراخوان و انتخاب 
تندیس سپهبد شهید سلیمانی و طراحی 
تندیس این شهید بزرگوار از ابتدای 
شهادت ایشان تاکنون، توضیحاتی ارایه 
کردوی افزود: در خصوص جانمایی 
تندیس سردار سلیمانی در شهر کرمان 
حساسیت ویژه ای وجود دارد که در 
این رابطه از نظر تمام صاحب نظران 
استفاده می کنیم.الزم به ذکر است؛ 
در این نشست مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان، از خدمات و همراهی 
شهرداری و شورای اسالمی شهر کرمان 
در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
و همچنین اجرای ارکستر خواجوی 
کرمانی که به کادر بهداشت و درمان 

تقدیم شد، تقدیر کردند.

تیم فوتبال بانوان شهرداری بم برای هفتمین 
بار در جایگاه قهرمانی لیگ برتر فوتبال کشور 
ایستاد.به گزارش» کرمان نو« سرپرست 
فدراسیون فوتبال کشور با اشاره به اینکه 

لیگ برتر بانوان در حد لیگ برتر آقایان نیست 
گفت: این لیگ کمتر از لیگ یک نیست و در 
حال جا افتادن در کشور است.حیدر بهاروند 
سطح برگزاری لیگ برتر بانوان را خوب عنوان 

و افزود: اگر این لیگ ادامه پیدا می کرد تیم بم 
در جایگاه نخست می ایستاد.وی ادامه داد: 
هم اکنون اکثر باشگاه های بزرگ به سرمایه 
گذاری در زمینه راه اندازی تیم های بانوان 

عالقه مند شده اند و با این شرایط لیگ سال 
آینده خیلی بهتر از حاال برگزار می شود.وی 
تصریح کرد: تیم شهرداری بم و تیم های دیگر 
ریشه ای کار کردند و اکنون بار هفتم است 
که این تیم در جایگاه قهرمانی می ایستد و از 

جایگاه خوبی در کشور برخوردار است.

مدیر امور آبفا شهرستان کرمان گفت: در 
راستای حفظ حقوق مشترکین مجاز و 

حفظ منابع آبی به عنوان سرمایه های 
ملی شناسایی و جمع آوری انشعابات 

روستای  و  کوهپایه  منطقه  مجاز  غیر 
 وامق آباد در دستور کار قرار گرفت.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان 
کرمان، حمید صمدانی با اشاره به برگزاری 
جلسه ای با  حضور دهیار وامق آباد، اعضای 
شورا و رئیس آبفای منطقه کوهپایه با بیان 
اینکه انشعاب غیرمجاز و اسراف آب شرب در 
روستاها موجب افت فشار و قطعی های مکرر 
در این مناطق می شود اظهارداشت: در همین 
راستا موضوع جمع آوری انشعابات غیرمجاز 
مطرح و بر همکاری دهیاری وامق آباد با 
 اداره آبفا کوهپایه در این زمینه تأکید شد. 

وی از شهروندان در شهرها و روستاها 
گونه  هر  مشاهده  صورت  در  خواست 
تخلف در حوزه مصرف آب و انشعابات 
غیرمجاز با تماس با سامانه 1۲۲ موارد 
را به اطالع شرکت آب و فاضالب برسانند 
تا مأموران در کوتاهترین زمان نسبت به 
 برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنند. 
صمدانی افزود: همچنین در این جلسه 
مشکالت آب آشامیدنی منطقه بررسی 
و تصمیمات الزم درخصوص جا به جایی 
زهکش فعلی و انتقال آن به محل مناسب 
تر، طراحی و اجرای زهکش جدید به منظور 
تأمین آب شرب پایدار و مطلوب تر برای اهالی 

روستا اتخاذ شد. 

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

ایکهدستتمیرسد
کاریبکن

نجمه سعیدی

سردبیر

ــدر  ــتان، آنق ــوب اس ــای جن ــت ه محرومی
ــوان  ــی ت ــان را م ــه صدایش ــت ک ــاد اس زی
ــانۀ  ــی در رس ــنید، وقت ــم ش ــت ه از پایتخ
ملــی، ســامانه های کمک رســانی بــرای 
جازموریــان معرفــی مــی شــود، یعنــی 
ــد شــده اســت  ــا بلن ــت ه صــدای محرومی
ــدی  ــوی امی ــانی ، کورس ــاری رس ــن ی و ای
ــد  ــر جدی ــدۀ عص ــۀ پربینن ــت. در برنام اس
ــد، از  ــی گوین ــان م ــه جازموری ــک ب از کم
جازموریــان کــه در بســیاری از دقایــق، هــم 
تنها وهــم بســیار محــروم اســت، حتــی اگر 
کســانی مثــل ســروش صلواتیان باشــند که 
تمــام زندگــی خــود را وقــف ایــن کنــد کــه 
ذره ای از محرومیــت و تنهایــی ایــن منطقــه 
را کــم کننــد، بــاز هــم حجــم ایــن نداشــتن 
ــی  ــاور کردن ــه ب ــت ک ــاد اس ــدر زی ــا آنق ه
نیســت، به قــول یکــی از فرمانــداران جنوب 
کرمــان، آنقــدر در جنــوب ، محرومیــت 
ــالش  ــدر ت ــر چق ــه ه ــد ک ــی کن ــداد م بی
ــم. این  ــان دردی را دوا نکرده ای ــم، آنچن کنی
تصویــر از محرومیــت هــای جنــوب اســتان 
شــاید درســت باشــد امــا قطعــا حتــی اگــر 
ــک  ــری، ی ــش بخ ــودک کف ــک ک ــرای ی ب
بیمار کپرنشــین را به بیمارســتان برســانی، 
فرصــت تحصیــل را حتــی بــرای یــک نفــر 
محیــا کنــی، همیــن حداقــل هــا، مرهمــی 
ــوب  ــر از زخــم جن ــن پ ــر ت ــود ب ــی ب خواه
ــه ی  ــوز دغدغ ــه هن ــه ای ک ــتان. خط اس
مردمانــش آب آشــامیدنی اســت، خطــه ای 
ــش از عقــرب گزیدگــی  ــوز  کودکان کــه هن
مــی میرنــد، جایی کــه صبــر، همــۀ زندگی 
ــد  ــه نیازمن ــی ک ــت ، مردم ــش اس مردمان
ــد، توجهــی کــه شــاید در  توجــه بیشــتر ان
ــرای  ــد، ب ــروم ان ــع از آن مح ــیاری مواق بس
دردهــای جنــوب بایــد گفــت: »ای کــه 

ــن« ــد کاری بک ــتت میرس دس

خرمای جنوب کرمان 
راهی بازار های کابل و دهلی می شود
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تولید محتوای درسی برای 
کودکان استثنایی در کرمان

صفوی ، رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان گفت: 
تولید محتوای الکترونیکی در شرایط اپیدمی کرونا را آغاز کردیم و با 
توجه به تقسیم بندی انجام شده از سوی سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی کشور تولید محتوای بیش از سی عنوان کتاب درسی به 
استان کرمان واگذار شده و در حال حاضر ما در حال انجام کار های 
اجرایی تصویربرداری و تدوین این فیلم ها و محتوا های آموزشــی 

هستیم.
او افزود:در ۷ گروه کودکان با نیاز های ویژه از کم توان ذهنی و حرکتی، 
ناشنوا، نابینا، طیف اوتیسم ، دیر آموز و مشکالت ویژه یادگیری تولید 
محتوا به گونه ای طراحی شده که هم در شبکه اجتماعی شاد قابلیت 
بارگذاری داشته باشند هم قابلیت پخش از صدا و سیما ی جمهوری 
اسالمی ایران  و هم بر روی لوح فشرده بین دانش آموزان توزیع شود.

صفوی تصریح کرد: بسته ها ی آموزشی نیز برای دانش آموزانی که 
امکان استفاده از هیچ کدام از این امکانات راندارند طراحی شده که در 

منازل بین آن ها توزیع می شود تا از درس عقب نمانند.
او گفت: برآورد اعتباری ما برای تولید این محتوا ها بالغ بر یک میلیارد 
ریال است که در حال حاضر از کمک خیرین و همکاران برای آماده 

کردن این محتوا ها بصورت خود جوش بهره می بریم.

و  برنامه ریــزی  معــاون 
ســازمان صمت ســرمایه گذاری 

صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان کرمــان گفــت: طــی چهــار ماهــه 
امســال از محــل درآمــد معــادن و صنایــع 
معدنــی ایــن اســتان یکهــزار میلیــارد تومــان 
حقــوق دولتــی بــه خزانــه دولــت واریــز شــده 
اســت.به گــزارش ایرنــا ، ناهیــد کالنتــری 
شــامگاه یکشــنبه در نشســت کارگــروه 
شــورای دســتگاه های هــم خانــواده وزارت 
ــان  صنعــت، معــدن و تحــارت در اســتان کرم
ــادن  ــروش مع ــک درصــد ف ــزود: از محــل ی اف
ــزان 1۲.5  ــال ۹۷ می ــرای نخســتین بار در س ب
میلیــارد تومــان و 80.8 میلیــارد تومــان در 
ســال ۹8 و امســال 100 میلیــارد تومــان برای 
ایــن اســتان اعتبــار تخصیــص و پیــش بینــی 
شد.براســاس مــاده 1۴ قانــون معــادن اصــالح 
شــده در ســال 1۳۹0، حقــوق دولتــی 
درصــدی از بهــای مــاده معدنــی موضــوع 
پروانــه بهــره بــرداری اســت کــه توســط دولت 
ــاده،  ــن م ــه در ای ــررات مربوط ــاس مق و براس
ــان  ــی هم ــه اجرای ــن نام ــا 6۲ آیی ــواد 60 ت م
ــع  ــون رف ــاده ۳5 قان ــف« م ــد »ال ــون، بن قان
ــام  ــای نظ ــر و ارتق ــت پذی ــد رقاب ــع تولی موان
مالــی کشــور و دیگــر ضوابــط مرتبــط از بهــره 
بــردار معــدن اخــذ مــی شــود.کالنتری اضافــه 
ــد  ــادن 15 درص ــون مع ــاس قان ــر اس ــرد: ب ک
ــه  ــروش ب ــد ف ــک درص ــی و ی ــوق دولت حق
اســتان برمی گــردد و ۲0 درصــد مالیــات را 
ــت  ــط زیس ــت در محی ــا فعالی ــم ب ــی توانی م
معافیــت دهیــم.وی افــزود: از محــل 15 درصد 
حقــوق دولتــی کــه بایــد بــه اســتان برگــردد، 
طــی ســنوات گذشــته ایــن عــدد کمتــر از یک 
دهــم درصــد بــوده کــه در ســال ۹۷ بــه میزان 
1۴ میلیــارد تومــان و ســال ۹8 اعتبــار ۲1 
میلیــارد تومــان افزایــش یافــت و برای امســال 
۲0 میلیــارد تومــان پیــش بینــی شــده اســت.
ــت ۲0 درصــد  ــان داشــت: معافی ــری بی کالنت
ــال ۹8  ــان در س ــارد توم ــی 1۷0 میلی مالیات
ــان پیــش  ــارد توم جــذب و امســال ۲00 میلی
ــن  ــری ای ــا از پیگی ــدف م ــه ه ــده ک ــی ش بین
ــتان  ــای اس ــاخت ه ــه زیرس ــک ب ــوزه کم ح
ــی  ــهیالت نقش ــرد: تس ــح ک ــت.وی تصری اس
بــزرگ در واحدهــا و طرح هــای نیمه تمــام 
اســتان کرمــان دارد و برنامه ریــزی بــرای 

ــان در  ــارد توم ــزار میلی ــزار ه ــال ۹۹ یکه س
ــود  ــذب می ش ــردش ج ــرمایه در گ ــوزه س ح
ــای  ــه واحده ــان آن ب ــارد توم ــه 500 میلی ک
صنفــی پرداخــت مــی شــود.به گفتــه 
کالنتــری ســهم اســتان کرمــان از واحدهــای 
آســیب دیــده از کرونــا یکهــزار و 150 
میلیاردتومــان تســهیالت اســت کــه بر اســاس 
شــرایط، افــراد اندکــی می تواننــد از ایــن 

اعتبارات استفاده کنند.
25 درصد واحدهای تولیدی راکد 

کرمان قابلیت فعالیت دارند
 معــاون برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری 
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــا ۲5 درصــد از  ــت: تنه ــن گف ــان همچنی کرم
۳۴۷ واحــد تولیــدی راکد ایــن اســتان قابلیت 
ــذاری  ــاس هدف گ ــر اس ــه ب ــد ک ــا دارن احی
ــد  ــوع 8۴ واح ــد از مجم ــده 50 واح ــام ش انج
ــل فعال ســازی هســتند و در ســال جهــش  قاب
تولیــد بــه چرخــه تولیــد بازمی گردند.بــه 
گفتــه کالنتــری از مجمــوع ۳۴۷ واحــد 
غیرفعــال ایــن اســتان ۲6۳ واحــد غیــر 
ــا بیــان اینکــه ایــن  ــل احیــا هســتند.وی ب قاب
واحدهــا به علــت رفــع نشــدن مشــکالت 
و ناامیــدی تولیــد کننــده، ماشــین آالت و 
دســتگاه ها را از محــل خــارج کــرده و تمایلــی 

ــرمایه  ــد س ــه داد: بای ــد ادام ــد ندارن ــه تولی ب
گذار جدیــد به ایــن واحدهــا وارد شــود.معاون 
برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری ســازمان 
ــان  ــتان کرم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
ــد  ــی 18 واح ــود نقدینگ ــکل کمب ــت: مش گف
ــن  ــده و ای ــع ش ــان رف ــتان کرم ــدی اس تولی
مشــکالت بــا پیگیــری ســال گذشــته در 
مرحلــه راه انــدازی قــرار گرفتنــد و 18 درصــد 

واحدهــای تولیــدی تمایــل بــه مشــارکت 
ــر  ــد درگی ــت درص ــد و هش ــذاری دارن و واگ
مشــکل کمبــود مــواد اولیــه، بازســازی، 
ــتاندارد و مشــکالت  ــر خــط، مشــکل اس تغیی
مدیریتــی شــده اند.وی بیــان داشــت: از 
مجمــوع 8۴ واحــد تولیــدی قابــل راه انــدازی 
ــه  ــم ک ــد را داری ــوالد زرن ــای ف اســتان طرح ه
غیــر از فعال ســازی واحدهــای راکــد، افزایــش 

تولیــدات در ایــن واحــد نیــز دنبــال مــی 
ــع  ــرای رف شــود و 1۴ واحــد اســتان کرمــان ب
مشــکالت مالــی اعــالم آمادگــی بــرای ورود به 

ــد. ــرمایه کردن ــازار س ب
ظرفیت های تحقق جهش تولید 

در کرمان
ــات  ــکیل جلس ــه تش ــان اینک ــا بی ــری ب کالنت

ــت  ــواده وزارت صم ــورای هم خان ــروه ش کارگ
در اســتان کرمــان موجــب هــم افزایــی و 
تســریع در برنامه هــا مــی شــود عنــوان کــرد: 
ــص  ــد ناخال ــد تولی ــان ۳.۴ درص ــتان کرم اس
داخلــی کشــور را دارد.وی افــزود: بخــش 
هــای صنعــت، معــدن و تجــارت ۳۷.۷ درصــد 
ــود  ــه خ ــتان را ب ــل اس ــص داخ ــد ناخال تولی
ــه ششــم  ــان برنام ــا پای ــه ت اختصــاص داده ک
ــال  ــای در ح ــه پروژه ه ــه ب ــا توج ــعه ب توس
اجــرای اســتان ایــن آمــار بــه ۴8 درصــد 
مــی رســد و طبــق آخریــن گــزارش ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان 
18.6 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان 
ــدن و  ــد مع ــت، 11.۳ درص ــه صنع ــوط ب مرب
ــق  ــرد: طب ــد ک ــت.وی تاکی ــارت اس ۷.8 تج
ــان  ــتان کرم ــال ۹5 اس ــزارش س ــن گ آخری
۴۳.1 از معــادن غیرنفتــی کشــور را در اختیــار 
ــعه  ــزی توس ــرای برنامه ری ــه ب ــن نکت دارد و ای
ایــن اســتان بســیار حائــز اهمیت اســت.معاون 
برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری ســازمان 
ــان  ــتان کرم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
گفــت: نــرخ رشــد 8.5 درصــدی بــرای اســتان 
کرمــان در برنامــه ششــم توســعه در نظــر 
گرفتــه شــده کــه ســهم حــوزه صنعــت، معدن 
و تجــارت بیــش از ســایر حــوزه هــا اســت.وی 
ادامــه داد: در ایــن زمینــه معــدن 11.۴ درصد 
ــه  ــد ک ــد رشــد کن و صنعــت 10.6 درصــد بای
۷.۷ درصــد از رشــد معــدن و 6.۷ درصــد از 
رشــد صنعــت ناشــی از ســرمایه گــذاری 

ــود. ــد ب ــره وری خواه ــد و به جدی

خدادادی درباره وضعیت رعایت 
حمل و

بهداشتی توسط نقل پروتکل های 
تاکسی ها در شهر کرمان گفت: با 
توجه به شیوع ویروس کرونا و احتمال باالی 
انتقال ویروس در وسایل حمل و نقل عمومی، 
یکسری پروتکل های بهداشتی تدوین و ابالغ شد 
که بر این اساس همه تاکسی های سطح شهر 
موظف هستند این پروتکل های بهداشتی را 

رعایت کنند.
وی با اشاره به حذف یک نفر مسافر از تاکسی ها 
اظهار کرد: براساس پروتکل های تعیین شده، 
باید یک نفر مسافر از تاکسی ها حذف شود 
ضمن آنکه موضوع افزایش نرخ نامه تاکسی ها در 
شهر کرمان هنوز نهایی نشده است و هیچ بحث 

سرشکنی قیمت ها با حذف یک نفر مسافر هنوز 
مطرح نیست.سرپرست سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری کرمان گفت: هنوز 
در شورای شهر جمع بندی در بحث نرخنامه ها 
صورت نگرفته و افزایش دوباره نرخ تاکسی ها 

تصویب نشده است
وی اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ۳0 درصد 
افزایش نرخ تاکسی ها را داشتیم اما با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و از سوی دیگر افزایش 
قیمت های سایر کاالها پیشنهاد افزایش دوباره 
نرخ تاکسی ها را به شورای شهر ارائه داده ایم که 

هنوز به جمع بندی در این زمینه نرسیده ایم.
هیچ تاکسی حق افزایش کرایه را ندارد

ینکه هیچ تاکسی نه حق  وی با تاکید بر ا

افزایش نرخ کرایه و نه حق سوار کردن ۴ 
مسافر را دارد افزود: با توجه به اینکه گشت 
هایی در سطح شهر داریم، از مردم درخواست 
داریم اگر تخلفی هم در بحث نرخنامه و هم 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
رانندگان تاکسی دیدند، می توانند بالفاصله 
شماره پالک تاکسی متخلف را به شماره 
10001۷۹8 پیامک کرده و در کوتاه ترین 
زمان ممکن با راننده متخلف برخورد خواهیم 
کرد.سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری کرمان با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته برای رعایت پروتکل 
های بهداشتی در تاکسی ها نیز گفت: روزانه 
دو نوبت تمامی تاکسی های شهر کرمان 

نندگان  ضدعفونی می شوند ضمن آنکه را
تاکسی موظف هستنند در طول مسیر از 
ماسک استفاده کنند و مسافران نیز باید 

ماسک بزنند.
وی با اشاره به انعقاد تفاهنامه ای میان این 
سازمان و صندوق کارافرینی امید برای راه 
اندازی سیستم سیار پرداخت غیرنقدی کرایه 
ز هفته گذشته تقریبا بحث  تاکسی گفت: ا
یم تا هم  ز تاکسی ها حذف کرده ا پول را ا
شهروندان و هم رانندگان از ناحیه آلودگی 

انتقال پول آسوده خاطر شوند
خدادادی با تاکید بر اینکه در طول روز نیز 
تاکسی داران موظف هستند که تاکسی های 
خود را ضدعفونی کنند افزود: به دنبال آن 
هستیم که مشکل نرخنامه را اساسی حل 
کنیم اما در حال حاضر افزایش نرخ تاکسی 
مجاز نیست و منتظر نظر نهایی شورای شهر 

و تایید فرمانداری هستیم.

هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان به خزانه واریز شد

هیچ تاکسی حق سوار کردن ۴ مسافر  را  ندارد

گزارش
ایرنا

میدان بسیج کرمان به میدان جهانی 
شهید سلیمانی تبدیل می شود

فرمانده سپاه استان کرمان از تبدیل میدان بسیج کرمان به میدان 
جهانی شهید سلیمانی خبر داد و گفت: ترویج مکتب سلیمانی باعث 
تحول فرهنگی می شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سردار 
حسین معروفی ظهر در ستاد هماهنگی برنامه ها و ترویج مکتب شهید 
سلیمانی با حضور حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، فدائی استاندار کرمان 
و سردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان برگزار شد با بیان اینکه 
نگاه ما به مکتب حاج قاسم، مکتب عاشورا و امامین انقالب است اظهار 
داشت: حاج قاسم مکتب عاشورا و امامین انقالب را عملیاتی کرد.وی 
با بیان اینکه مکتب حاج قاسم از استان کرمان سرچشمه گرفته است 
گفت: مکتب حاج قاسم دست یافتنی است و اجازه نخواهیم داد که این 
مکتب به خاطره گویی خالصه شود و ترویج مکتب سلیمانی باعث تحول 
فرهنگی در استان و کشور می شود و بسیار اثرگذار است.فرمانده سپاه 
ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اینکه امروز نگاه کشور و دنیا به استان 
کرمان نگاه به جایی است که مزار مطهر این شهید واالمقام قرار دارد 
گفت: ستاد هماهنگی برنامه ها و ترویج مکتب شهید سلیمانی در استان 
با حضور مسئوالن ارشد استان تشکیل شده است.وی با بیان اینکه 
نقشه راه تهیه و هیئت اندیشه ورزی دیده شده است افزود: راهیان نور 
حاج قاسم در کشور ثبت شده و در گام اول مدت یک سال از 10 استان 
همجوار راهیان نور به کرمان اعزام می شوند.معروفی با اشاره به اینکه 
زیرساخت های الزم برای حضور دانش آموزان و دانشجویان در استان 
در حال فراهم شدن است گفت: مدیر گلزار شهدای کرمان معرفی و 
وظایف آن مشخص شده است.وی با بیان اینکه محل روایتگری برای 
راهیان نور بیت الزهرای حاج قاسم انتخاب شده و روایتگران نیز مشخص 
شده اند افزود: موزه ویژه شهید سلیمانی در کرمان ساخته می شود و 
قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( سپاه برای ساخت این موزه اعالم آمادگی 
کرده است.فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اینکه لشکر 
پیشکسوتان شهید سلیمانی در استان راه اندازی شده و حدود چهار 
هزار نفر عضویت آن را خواهند داشت گفت: یکی از ماموریت های ویژه 
این لشکر از هشت ماموریت تعیین شده ترویج مکتب شهید سلیمانی 
است.وی با بیان اینکه میدان بسیج کرمان به میدان جهانی شهید 
سلیمانی تبدیل می شود افزود: طرح این میدان در حال طراحی بوده و 
تاکنون چندین طرح رسیده و در حال بررسی است.معروفی با اشاره به 
اینکه پیشنهاد می دهیم میدان بسیج تا عاشورا به داالن شهید سلیمانی 
تبدیل شود گفت: نمادسازی در میدان آزادی کرمان که محل تشییع 

شهید سلیمانی است باید انجام شود.

فرماندار جیرفت از آغاز فعالیت سرمایه گذاران جدید در حوزه 
شن و ماسه در مکان جدید خبر داد. ابوذر عطاپور وزیری در گفت 
گو با ایسنا با اشاره به افزایش قیمت شن و ماسه در این شهرستان 
گفت: پس از اطالع از موضوع، جلسه ای با حضور مدیران و 
صاحبان معادن شن و ماسه برگزار کردیم و طبق قانون مقرر شد 
سازمان صمت جنوب قیمت شن و ماسه را اعالم کند. وی بر لزوم 
تبعیت همه معادن شن و ماسه از قیمت اعالم شده توسط سازمان 
صمت جنوب کرمان تاکید کرد و افزود: همه معادن ملزم به عرضه 
شن و ماسه بر اساس نرخ اعالم شده خواهند بود. عطاپور وزیری 
انحصار طلبی را در حوزه شن و ماسه علت افزایش قیمت های بی 
رویه عنوان کرد و گفت: با توجه به مشکل قانونی، اعطای مجوز 
جدید در مکان فعلی وجود ندارد و طبق تصمیم کارشناسی همه 
مدیران متولی متعهد شدند ظرف مدت یک هفته موانع را برای 
حضور متقاضیان و سرمایه گذاران برطرف کنند. فرماندار جیرفت 
از صدور مجوز برای فعالیت معادن جدید شن و ماسه در محل 
جدید بعد از پل رودخانه شور این شهرستان خبر داد و افزود: 
سازمان صمت جنوب نسبت به صدور مجوز برای آغاز فعالیت 
سرمایه گذاران در محل جدید اقدام کرده است. فرماندار جیرفت 
مرجع تعیین قیمت شن و ماسه را سازمان صمت جنوب دانست و 
گفت: با توجه به اعالم نرخ جدید شن و ماسه هیچ افزایش قیمتی 

صورت نخواهد گرفت.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان با اشاره به مصرف باالی 
فرآورده ی پالکت در استان خصوصا توسط بیماران سرطانی، 
گفت: »تمامی اهداکنندگانی که تمایل دارند اهدای پالکت داشته  
باشد می توانند با مراجعه به پایگاه مرکزی واقع در بلوار ۲۲ بهمن 
شهر کرمان و نیز پایگاه رفسنجان نسبت به اهدای پالکت به روش 
فرسیس اقدام کنند«.به گفته ی وی در روش فرسیس فقط پالکت 
از اهداکننده گرفته می شود و سایر اجزای خون مثل گلبول قرمز 
جداسازی نمی شود.به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا کرمان، 
روح اهلل میرزایی با اشاره به وضعیت ذخایر خونی استان، بیان کرد: »با 
توجه به کاهش مراجعه ی اهداکنندگان به پایگاه های انتقال خون 
سراسر استان به دلیل بحران ویروس کرونا، ذخایر خونی در سطح 
استان کاهش یافته است.وی ادامه داد: »برای تامین خون بیماران 
نیازمند به خون، مثل بیماران تحت عمل جراحی، سرطانی ها، 
مادران و نوزادان، بیماران تصادفی و به خصوص بیماران تاالسمی 
و سایر بیماران نیازمند، از همه ی اهداکنندگان و هم استانی ها 
می خواهیم با مراجعه به پایگاه های انتقال خون سراسر استان در امر 
خداپسندانه و خیرخواهانه ی اهدای خون مشارکت کنند«.میرزایی 
با اشاره به این که انتظار می رود مردم در شرایط بحران نیز به فکر 
نیازمندان به خون و فرآورده های خونی باشند، اظهار کرد: »با توجه 
به مصرف باالی فرآورده پالکت در استان خصوصا توسط بیماران 
سرطانی، از تمامی اهداکنندگانی که تمایل دارند اهدای پالکت 
داشته  باشد می خواهیم با مراجعه به پایگاه مرکزی واقع در بلوار 
۲۲ بهمن شهر کرمان و نیز پایگاه رفسنجان نسبت به اهدای پالکت 
به روش فرسیس اقدام کنند.«وی با اشاره به این که اهداکنندگان 
می توانند در پایگاه های انتقال خون استان جهت اهدای سلول 
بنیادی که برای درمان بیماران سرطانی کاربرد دارد نام نویسی کنند 
اظهار کرد: »با توجه به در پیش رو بودن ایام ماه محرم، اهداکنندگان 
خون که نذر خون دارند می توانند با برنامه ریزی مناسب در طول 
ایام ماه های محرم و صفر مبادرت به اهدای خون و نذر خون کنند 
و اهدای خون را صرفا به مناسبت های خاص مثل تاسوعا و عاشورا 
به دلیل ازدحام جمعیت موکول نکنند ضمن آن که اهداکنندگان 
 nobatdehi.ibto.ir می توانند از طریق نوبت دهی اینترنتی به آدرس
روز و ساعتی که تمایل به اهدای خون دارند را مشخص و با برنامه ی 

قبلی که خودشان تعیین کردند، اهدای خون داشته باشند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
خواستار توقف برپایی هرگونه تجمعات و بازگشایی حضوری مدارس 
و دانشگاه ها در شرایط فعلی کشور شد و گفت: »در صورتی که این 
تجمع ها و بازگشایی ها اجرا شود شاهد شیوع نگران کننده ی کرونا 
در فصل پاییز خواهیم بود«به گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا 
سراسری، رضا ملک زاده اظهار کرد: »با شیوع مجدد آنفلوآنزا در فصل 
پاییز شاهد افزایش بیشتر بیماری کرونا خواهیم بود و با برگزاری 
تجمعات و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، این روند سرعت بیشتری 
گرفته و بیماری شیوع بسیار نگران کننده خواهد داشت«وی 
خاطرنشان کرد: »مدارس و دانشگاه ها باید به صورت مجازی 
بازگشایی شوند و از حضور فیزیکی دانش آموزان و دانشجویان به 
شدت خودداری شود.«معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال 
که آیا برپایی تجمعات در فضای باز هم می تواند عامل انتشار بیماری 
کرونا شود، گفت: »هرچند سرعت انتشار ویروس در تجمعات 
فضای بسته بسیار بیشتر است اما تجمعات حتی در فضای باز هم 
سبب انتشار بیشتر بیماری می شود.«وی ادامه داد: »نگرانی اصلی ما 
برگزاری تجمعات عزاداری در ماه محرم و بعد از آن بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها است، مجموعه ی این موارد می تواند بحران جدی در 
مورد شیوع کرونا در کشور ایجاد کند.«ملک زاده به مردم توصیه 
کرد عزاداری را از طریق فضای مجازی یا به صورت خانگی برگزار و 
از برپایی تجمعات عزاداری در فضاهای بسته یا حتی باز خودداری 
کنند که این کار می تواند سبب انتشار بیشتر بیماری کرونا شود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت همچنین از مردم خواست 
در ایام محرم به عزاداری خانگی توجه بیشتری کنند و در تجمعی 
حضور پیدا نکنند، مخلصین امام حسین )ع( با حضور در تجمعات 
عزاداری در فضاهای بسته یا باز، هم خودشان و هم خانواده ی خود 
را در خطر بیماری قرار می دهند.وی در مورد پخش نذورات هم 
توصیه کرد که نذورات در ماه محرم به صورتی توزیع شود تا زمینه ی 
ازدحام و تجمع مردم  به هیچ وجه فراهم نشود و یکی از راهکارها در 
این زمینه، توزیع نذورات بین مستمندان است.ملک زاده ادامه داد: 
»معضل بزرگ کشور شیوع بیماری کرونا در فصول پاییز و زمستان 
است که باید برنامه ریزی های الزم برای مدیریت آن انجام شود تا از 

این فصول با کمترین آسیب و عوارض عبور کنیم«

بیماران سرطانی نیاز به پالکت دارند
برای اهدای خون شتاب کنید

بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها متوقف شود

پایان انحصار طلبی در معادن 
شن و ماسه جیرفت

خبر

 معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: از محل ۱۵ درصد 
حقوق دولتی که باید به استان برگردد، طی سنوات گذشته این عدد کمتر از یک دهم درصد بوده که در 
سال ۹۷ به میزان ۱۴ میلیارد تومان و ســال ۹۸ اعتبار 2۱ میلیارد تومان افزایش یافت و برای امسال 2۰ 
میلیارد تومان پیش بینی شده است.کالنتری بیان داشت: معافیت 2۰ درصد مالیاتی ۱۷۰ میلیارد تومان 
در سال ۹۸ جذب و امسال 2۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که هدف ما از پیگیری این حوزه کمک به 
زیرساخت های استان است.وی تصریح کرد: تسهیالت نقشــی بزرگ در واحدها و طرح های نیمه تمام 
استان کرمان دارد و برنامه ریزی برای ســال ۹۹ یکهزار هزار میلیارد تومان در حوزه سرمایه در گردش 
جذب می شود که ۵۰۰ میلیارد تومان آن به واحدهای صنفی پرداخت می شود.به گفته کالنتری سهم استان 
کرمان از واحدهای آسیب دیده از کرونا یکهزار و ۱۵۰ میلیاردتومان تسهیالت است که بر اساس شرایط، 

افراد اندکی می توانند از این اعتبارات استفاده کنند.

رنا
 ای

س:
عک

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139960319079000106-1399/03/17هیات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم توران خانـه زرفرزند محمد بشـماره 
شناسـنامه 594صـادره ازدریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 309/27متر 
مربـع پـالک 1583فرعـی از188- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
188- اصلـی واقـع در رودبـار جنـوب –شـهرک رزمندگان .کوچه شـماره 
5 بخش46کرمـان خریـداری از مالکین رسـمی آقایان عبدالحسـین و 
محمدمهـدی وخانـم مهسـا همگی مهیمـی وخانم فاطمه بیـگ مرادی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف: 952 تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/5/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/5/28
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت 
محمـد  فرزنـد  کهـن  یـادگاری  سـمیه  خانـم 
دادخوسـت  شناسنامه777بشـرح  دارای 
شـماره9909983888100368مورخ 99/5/12توضیح 
سـیاه  فرزنـد  یـادگاری کهـن   اسـحق  اقـای  شـادروان  داده 
تاریـخ  1399/4/14 در شـهر قلعـه گنـج  بشناسـنامه 246 در 
-زرفـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ 

از:  عبارتسـت 
1- کیانـا یـادگاری کهـن بـه شـماره ملـی 6980296711)فرزنـد 

متوفـی( 
2- امیرعلـی یادگاری کهن به شـماره ملـی 6980177438)فرزند 

متوفی( 
3-امیرحسـین  یادگاری کهن به شماره ملی 6980099256)فرزند 

متوفی(
4-سیاه یادگاری کهن به شماره ملی 3160511022)پدرمتوفی(

5-نازی یادگاری کهن به شماره ملی 3160504492)مادرمتوفی(
ملـی  شـماره  بـه  کهـن  یـادگاری  6-سـمیه 

) فی متو همسـر (3 1 6 1 2 4 9 1 5 1
لـذا مراتب یـک نوبـت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی 
می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد و وصیت 
نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابراز شـود از 

درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج .علیرضا مومنی

آگهی حصر وراثت 
یوسـف   فرزنـد  سـنجری   عیسـی  اقـای 
دادخوسـت  شناسنامه599بشـرح  دارای 

شماره9909983888100394مورخ 
99/5/15توضیـح داده شـادروان اقای یوسـف سـنجری  فرزند 
رضـا  بشناسـنامه 224 در تاریـخ  1382/11/27 در شـهر قلعـه 
گنـج –گجـک فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/ 
1-جواد سنجری به شماره ملی 3160557723)فرزند متوفی( 

2- زهرا سنجری به شماره ملی 3160331016)فرزند متوفی(
3-دختـر بس سـنجری بـه شـماره ملـی 3160557707)فرزند 

متوفی(
بـه شـماره ملـی 3160559432)فرزنـد  4-عیسـی سـنجری 

متوفـی(
3160558878)فرزنـد  ملـی  شـماره  بـه  سـنجری  5-نبـات 

متوفـی(
6-زیاده سنجری به شماره ملی 3160557715)فرزند متوفی(

7-صفا بازگیر به شماره ملی 6980047744)همسرمتوفی(
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی 
آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ای 
از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی 
به شـورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد 
و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از این موعـد ابراز 

شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج .علیرضا مومنی

آگهی حصر وراثت 
خصـوص  در  احترامـا 
تقدیمـی  دادخواسـت 
خدامـراد  خواهـان 
محمـد  فرزنـد  زاده   صادقـی 
3160073473بـه  ملـی  ش  بـه 
داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته 
زاده  صادقـی  محمدرضـا  شـادروان 
ملـی  شـماره   بـه  خدامـراد  فرزنـد 
تاریـخ1395/6/3  در   5360240849
فـوق  حیـن  ووارث  نمـوده  فـوت 
سـنجری  افریـده   -1: از  عبارتنـد 
ملـی  ش  بـه  خـداداد  پورفرزنـد 
 -2  ) 3160192342)مادرمتوفـی 
خدامـراد صادقی زاده  فرزند محمد به 
ش ملـی 3160073473)پدرمتوفی( 
لـذا مراتب یک نوبـت در روزنامه کثیر 
االنتشـار محلی آگهی میشود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه 
ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه 
از نشـر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واال 

شـد. خواهـد  صـادر  گواهـی 
 رئیس شوراحل اختالف –حسین 
کوهستانی –م الف :988

آگهی فقدان سند مالکیت 
چـون اقـای ابراهیـم متصـدی  مالـک 
ششـدانگ پـالک 2199فرعـی از 574-

اصلـی واقـع در بخش45کرمـان بـا ارائه 
دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعالم 
نمـوده اصل سـند مالکیت پـالک اخیرالذکـر که قبال 
ذیـل ثبت2009صفحـه 381 دفتر12محلـی جیرفـت 
صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود 
گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت 
المثنـی پـالک فـوق را نمـوده لـذا بنـا به درخواسـت 
نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آیین 
نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی 
میگـردد تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی 
انجـام معامله نسـبت به ملک مرقوم ویـا وجود اصل 
سـند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ 
انتشـار آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظرف مـدت 10روز 
مراتـب را بـا ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله 
کتبـا به اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت 
اعـالم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلت 
مقـرر در آگهی )10روز(هیچگونـه ادعایی از هیچکس 
اداره وفـق ضوابـط و  وایـن  بـود  نخواهـد  مسـموع 
مقـررات نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی بنام 

مالـک اقـدام خواهد نمـود .
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.
م الف :179

آگهی تحدید حدود عمومی بخش 13 کرمان حوزه ثبتی شهرستان زرند 
در تعقیب آگهی شماره 172_1349/1/16 و در اجرای ماده 14 قانون ثبت اسناد 
و امالک تحدید حدود ملک زیر واقع در بخش 13 کرمان حوزه ثبتی شهرستان 

زرند در تاریخ تعیین شده در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
پالک 2 فرعی از 7548 اصلی خانم فاطمه یزدان پناه فدائی احد از ورثه مرحوم محمود 
یزدان پناه فدائی طبق گواهی انحصار وراثت شماره 465_1371/11/21  دادگاه حقوقی یک 
زرند، شش دانگ یک قطعه زمین تازه احداثی مشتمل بر ساختمان و باغچه بمساحت 
تقریبی 120 قصب واقع در اراضی ریحان زرند )طبق اظهارنامه پیوست پرونده( که در روز 

شنبه مورخه 99/6/22 بعمل خواهد آمد.
 لذا به موجب ماده 14 ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند به صاحبان امالک و مجاورین 
پالک فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می شود که در روز و ساعت در محل حضور 
بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شد و چنانچه کس یا کسانی بر حدود ارتفاقی اعتراض داشته باشند 
باید اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه از تنظیم صورت مجلس تحدید حدود کتبا و 
مستقیما به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارند و نیز ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره دادخواست الزم به مراجع ذیصالح قضائی تسلیم نمایند و در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی او می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره تسلیم نمایند و اداره ثبت اسناد بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد و پس از گذشت مهلتهای یاد 
شده اقدام و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود و کلیه پالکهای تحدیدی مندرج در این 
آگهی در روزهای تعیین شده از ساعت 8 صبح به ترتیب شماره پالک و بخش شروع به 
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حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

متن آگهی مزایده 
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 

  9702039
نظـر بـه اینکـه شـرکت دارو گسـتر رازی و پیـروز شـیخ 
رضائـی بدهـکار نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلـت مقـرر 
اقـدام ننمـوده انـد لذا در اجـرای مقررات مـاده واحده قانـون اصالح 
مـاده 34 اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب 1386 و بنا به در خواسـت 
بسـتانکار ششـدانگ پـالک شـماره 362 فرعـی از 17 اصلی بخش 
4 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت ا... هاشـمی ، نرسـیده به 
روسـتای سـعادت آبـاد ، سـمت راسـت بلـوار تکیـه ابوالفضـل )ع( 
سـمت راسـت شـرکت دارو گسـتر رازی ، کـه سـند مالکیـت اصلی 
پشـماره چاپـی 202996 سـری ب سـال 90 کـه در صفحـه 310دفتر 
امـالک جلـد 91 ذیـل شـماره 21070ثبـت و صـادر شـده اسـت 
بمسـاحت 3337/04 متـر مربع با حدود اربعه: شـماال دیواریسـت 
بطول )89/29 ( هشـتاد و نه متروبیسـت ونه سانتيمتر به قطعه دو 
تفکیکی شـماره سـیصد و شـصت و یک فرعی از هفده اصلی شرقا 
دیواریسـت بطول )36/70( سـی و شـش متر و هفتاد سانتيمتر به 
شـماره شـصت و نـه فرعـی از هفده اصلـی جنوبا دیواریسـت بطول 
)87/12( هشـتاد و هفـت متـرو دوازده سـانتيمتر بـه هفـده اصلی 
غربـا دیواریسـت بطـول )39/10( سـی و نـه متـر و ده سـانتيمتر به 

هفـده اصلی تعریـف گردیده اسـت. 

کـه بـر طبـق نظریـه کارشـناس رسـمی ملـک مزبـور دارای سـند 
مالکیت رسـمی اسـت و لیکن سـند مالکیـت ارائه نگردیـد ، حدود 
اربعـه فعلـی ملـک با مشـخصات ثبتـی منـدرج در مکاتبـات واحد 
ثبتـی امـالک منطقه یـک انطباق نـدارد ) از نظر ابعادی انطبـاق دارد 
ولـی در پیـش نویـس سـند ، ضلع غربـی به هفده اصلـی محمدود 
شـده در صورتیکـه در واقعیـت ضلع غربـی به معبر محـدود گردیده 

.) است 
 وضعیـت فعلـی ملـک به صـورت سـوله انبـار دارویی به مسـاحت 

عرصـه 3337 متـر مربـع می باشـد. 
بنا و مستحدثات : اعیانی به شرح زیر :

-سـاختمان اداری بـه مسـاحت 60 متـر مربـع ،دارای مشـخصات 
آجرنمـا 5 سـانت . کـف سـرامیک دیـوار گـچ و خـاک و رنـگ 

-سـوله فلزی به ارتفاع متوسـط حـدود 9/5 متر ، به متراژ متوسـط 
حـدود 960 متـر مربـع بـا 136 متـر مربـع کنسـول )آبچـک(، بـه 
مشـخصات سـقف تـوری و پشـم و شیشـه و ورق ایرانیـت فلـزی.

-بچه سـوله به متراژ حدود 242 متر مربع با 46 متر مربع کنسـول 
)آبچـک( و درب برقـی بـا مشـخصات تـوری و پشـم و شیشـه و 

ورق ایرانیـت فلزی
-اعیانی داخل بچه سوله شامل

 )الـف ( سـکوی بارگیـری حـدود 144 متـر مربـع ، کـف سـنگ، 
دیوارهـا تـا یـک متـر سـنگ و بـاالی آن گـچ و رنـگ

 )ب( انبـار انتهـای سـکوی بارگیـری حـدود 22متـر مربـع ،آجـری 
سـقف تیرآهـن، دیـوار گـچ و رنـگ و کـف سـنگ

- اعیانی داخل سوله بزرگ شامل 
)الـف (ورودی 12 متـر مربـع بـا نمـای آجر سـفال 5 سـانتی متر ، 

دیوارهـای داخـل گـچ و رنـگ و کف سـنگ
 )ب( طبقه همکف، مشـتمل بر قسـمت اول 360 متر مربع،اسکلت 
فلزی، سـرویس بهداشـتی،رختکن،انبار ، سـالن تولید ، کف سنگ، 
و سـرامیک دیوارهـا تـا ارتفاع 1/20متر سـنگ و مابقی گـچ و رنگ و 
کاشـی، پنجـره هـا یو پـی وی سـی و درب ورودی اهنی و قسـمت 

دوم سـالن تولیـد حـدود 600 متر مربع ،کف و دیوارها سـیمانی
 )ج( طبقـه اول 360 متـر مربـع )340 متـر مربع سـوییت و 20 متر 
مربـع پلـه های ورودی( اسـکلت فلـزی، دیوارها تا ارتفـاع 1/20 متر 
مربـع سـنگ و مابقـی کـچ و رنـگ، دیـوار سرویسـها کاشـی ،کـف 

سـنگ و سـرامیک ، پنجـره هـا یو پی وی سـی 
- محوطـه سـازی و باغچـه: حـدود 1806 متـر مربـع ،کـف محوطه 
سـیمان و باغچـه جـدول گـذاری شـده و ليكـن فاقـد خاکریـزی 

کشـاورزی و فضـای سـبز میباشـد.
 حصـار کشـی : دیـوار آجـری بـه متـراژ 252 متـر طـول، سـفال 5 
سـانتی متـر بـه ارتفـاع 2/6 متـر و نـرده فلزی حفـاظ دار بـه ارتفاع 

1/20 متـر بـا دو درب فلـزی کوچـک و بـزرگ. 
ملـک دارای ترانـس بـرق اختصاصـی، تابلـو بـرق و دکل مخابرات، 

سیسـتم انشـعاب آب و بـرق و امتیـاز گاز میباشـد.
-مشخصات ساختمان 

-نقشه بنا مطابق اصول فنی میباشد.
- بنا شرقی /غربی است.

- -عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت کامل است.
-عمر تقریبی بنا 15 سـال میباشـد. باقیمانده عمر مفید بنا 20 سال 

پیش بینی می شـود.
- سیستم گرمایشی و سرمایشی پکیج است.

- ملـک فاقـد امکانـات رفاهی شـامل اسـتخر ، جکوزی، سـونا و... 
است.

- ایـن ملـک قابلیـت اسـتفاده به صـورت مجتمع خدمـات دارویی 
اداری را دارد .

-ملک در اجاره نمیباشد.
- سـایر عواملـی کـه در ارزش ملک موثر میباشـد شـامل تجهیزات 
داخلـی و خارجـی )نمـای بیرونـی (ملک و سـایر مـوارد در ملک به 
شـرح ذیل اسـت: ایـن ملـک دارای ترانس بـرق اختصاصـی ،تابلو 
برق و دکل مخابرات، سیسـتم انشـعاب آب و امتیاز گاز و همچنین 

دارای سیسـتم گرمایشـی و سرمایشـی خاص است.
- نـوع آشـپزخانه معمولـی، نـوع کـف پـوش سـرامیک و دیوارهـا 

کاشـی میباشـد.
- ارزش ملـک : بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکـر به شـرح زیر 

تعییـن و اعالم میگـردد :
- عرصـه بـه متـراژ اخـذ شـده 3337 متـر مربـع بـه ارزش هر متر 

مربـع 4/800/000 ریـال جمعـا 16/017/600/000 ریـال 
-حصارکشـی با آجر سـفال 5 سـانتی متر و نرده فلزی حفاظ دار به 
ارتفـاع متوسـط 3/8 متر ،به متـراژ 252 متر طول بـه ارزش هر متر 

طـول 11/000/000 ریال جمعا 2/772/000/000 ریال 
-محوطـه سـازی به متـراژ متوسـط 1806 متر مربع بـه ازای هر متر 

مربـع 2/000/000 ریال جمعـا 3/612/000/000  ریال 
-سـاختمان اداری بـا زیـر بنـای 60 متـر مربـع، بـه ازای هـر متـر 

ریـال   1/200/000/000 جمعـا  ریـال  مربـع20/000/000 
-سـوله فلـزی بـه ارتفـاع متوسـط 9/5  متر بـا دیوارهـای پیرامونی 
سـفال 5سـانتی متر دو طرف نما به متراژ 960 متر مربع و پوشـش 
سـقف توری، پشـم و شیشـه و ورق ایرانیت فلزی به ارزش هر متر 
مربـع 18/000/000  ریـال و محاسـبه آبچـک هـا با لحاظ سـطح زیر 
بنـا بـه متـراژ 134 متر مربع بـه ارزش هر متر مربـع 9/000/000  ریال 

جمعـا 18/504/000/000  ریال
- بچـه سـوله بـه ارتفـاع 6 متـر بـا دیـوار هـای پیرامونـی سـفال 
5سـانتی متـر دو طـرف نمـا و پالسـتر سـقف بـه متـراز 242 متـر 
مربـع بـه ارزش هـر متر مربـع 13/500/000  و محاسـبه آبچک ها به 
متـراژ 46 متـر مربـع بـا لحاظ سـطح زیـر بنا بـه ازای هر متـر مربع 

6/750/000 ریـال جمعـا 3/577/500/000 ریـال

- انبـار انتهـای سـکوی بارگیـری داخـل بچه سـوله با زیر بنـای 22 
متـر بـه ارزش هـر متـر مربـع 5/500/000  ریـال جمعـا 121/000/000 

ریال 
-سـاختمان ورودی بـه سـوله بـزرگ بـا زیـر بنـای 12 متـر مربع به 

ارزش هـر متـر مربـع 15/000/000  ریـال جمعـا 180/000/000 ریـال 
-سـاختمان طبقـه همکف داخل سـوله بزرگ با زیر بنـای 360 متر 
مربـع بـه ازای هر متـر مربـع 13/000/000 ریال جمعـا 4/680/000/000 

ریال 
-سـاختمان طبقـه اول داخـل سـوله بـزرگ بـا زیـر بنـای 360 متر 
مربـع بـه ازای هر متر مربـع 15/000/000 ریـال جمعـا 5/400/000/000 

ریال
-نظـر هیـات ارزیابـی : ارزش ملک اعـم از عرصه و اعیـان با در نظر 
گرفتـن قیمـت روز ملـک با توجه بـه امکان فروش خـوب به میزان 
56/064/100/000  ریـال )پنجـاه و شـش میلیـارد و شـصت و چهـار 

میلیـون و یکصـد هزار ریـال(  تعیین و اعـالم میگردد.
 ملکی آقای شـرکت دارو گسـتر رازی می باشـد مزایده از سـاعت 
9 الـی 12 ظهـر روز شـنبه مورخـه 1399/6/15 اداره اجرای اسـتاد 
رسـمی کرمان واقع در ضلع شـمالی پارک نشـاط از طریق مزایده 
بفروش میرسـد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسـی56/064/100/000  
ریـال که قطعی گردیده اسـت شـروع و باالترین مبلغ پیشـنهادی 
فروختـه خواهـد شـد شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده 

درصـد از مبلـغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبـت و حضور 
خریـدار یـا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت برنده مزایده 
مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلغ فـروش را ظرف مـدت پنج روز 
از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب ثبـت تودیـع نمایـد و در صورتـی کـه 
ظـرف مهلـت مقرر مانـده فروش را به حسـاب سـپرده ثبت واریز 
نکنـد مبلـغ مذکـور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانـه واریز 
خواهـد شـد و مزایـده ابطـال و تجدیـد میگـردد پرداخـت بدهـی 
هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایده از ایـن بابت بدهی 
داشـته باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتی و عـوارض شـهرداری و 
غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقـم قطعی آن معلوم شـده 
یـا نشـده باشـد بعهـده برنـده مزایـده اسـت ضمـن آنکـه پس از 
انجـام مزایـده در صـورت وجود مـازاد وجوه پرداختـی بابت هزینه 
هـای فـوق از محـل مازاد بـه برنده مزایده مسـترد میگـردد ضمنا 
چنانچـه روزمزایده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعد 
از تعطیلـی مزایـده انجـام خواهـد شـد طالبيـن مـی توانند جهت 
کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبـت اسـناد 

مراجعـه نمایند.س
 تاریخ انتشار : 1399/5/28

علیرضا محمدی کیا 
 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- م الف 718
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سهشنبه  28 مرداد 1399 کاغذ جنوب

استاندار کرمان به پرونده درگیری رئیس بانک ملی کهنوج با فرزند شهید ورود کرد و قرار است این مساله 
در اسرع وقت رسیدگی و نتیجه اعالم شود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و 
امور ایثارگران شهرستان کهنوج، با اعالم خبر درگیری رئیس شعبه بانک ملی با فرزند شهید و ایجاد شائبه 
توهین به ساحت شهدا و خانواده معظم ایشان و ایجاد موجی از جریحه دار شدن احساسات عمومی مردم 
کهنوج و خانواده شهدا و ایثارگران؛ بنیاد شهید شهرستان کهنوج کارگروه ویژه ای را مأمور رسیدگی به 
پرونده فوق با قید فوریت کرد.در همین راستا با پیگیری های ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 
کهنوج، استاندار کرمان مأموریت رسیدگی به بررسی مسئله فوق را به جناب شفیعی مشاور ایثارگران 
استانداری محول کرد تا در اسرع وقت رسیدگی الزم صورت گرفته و مراتب جهت تصمیم گیری نهایی 
به استحضار استاندار رسانده شود.در همین راستا مقرر شده است جلسه رسیدگی اولیه به پرونده صبح 
امروز یکشنبه مورخ ۲6 مرداد ماه با حضور مشاور استاندار و نمایندگان بنیاد شهید و بانک ملی در محل 

سرپرستی بانک ملی کرمان برگزار شود.

ورود استاندار به پرونده درگیری رئیس بانک ملی 
کهنوج با فرزند شهید

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، 51 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:۳۷نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان:۷ نفر، حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی بم: ۲نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان : ۴ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت: ۲ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم: 1 نفر. تعداد موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در 
بیمارستان های استان کرمان ۲۷۹ نفر است و در نتیجه تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا 
در استان کرمان از ابتدا تاکنون به 51۷5 رسید. همچنین تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید 1۹ در 
۲۴ ساعت گذشته: 10 مورد شامل:6 مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان- 1 مورد دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان و۲مورد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و1 مورد دانشگاه علوم پزشکی بم است و مجموع 

جانباختگان ابتالی قطعی به کووید 1۹ از ابتدا تاکنون 6۲۳ نفر رسید.

حضور ادامه دار کرونا در استان 
 افزایش شمار قربانیان

مراجعیــن محتــرم و نماینــدگان پیمانــکاران از این 
پس می تواننــد نامه هــا و درخواســتهای خــود را از 
طریــق پــور تــال اداره کل راه و شــهر ســازی جنوب 

کرمــان ثبــت کنند.بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــالع رســانی اداره کل راه و 
شــهر ســازی جنــوب کرمــان ، بــه منظــور تســریع در سیســتم اداری و تکریــم 
اربــاب رجــوع ، مراجعیــن محتــرم و نماینــدگان پیمانــکاران از ایــن پــس مــی 
تواننــد جهــت انجــام کارهــای اداری خــود ازطریــق پورتــال ایــن اداره کل بــه 
آدرس  jkerman.mrud.ir  بــه قســمت میــز خدمــت الکترونیکــی وبعد 

حــوزه امــور اداری وبعــد از آن ثبــت وارده نامــه اقــدام کننــد.

امکان ثبت در خواست های اداری برای ارباب 
رجوع در پورتال اداره کل 

راه و شهرسازی جنوب کرمان

خبرخبر

دبیـر سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی 
اسـتان کرمان بـا اشـاره به پژوهـش علمی 
عملکـرد معین هـای اقتصـادی اسـتان 
اقتصـادی  معین هـای  حضـور  گفـت: 
و برنامه هـای اجـرا شـده توسـط آنهـا بـه 
لحـاظ ارتقـاء شـاخص های اقتصـادی در 
ابعـاد مختلـف مثبـت ارزیابی شـده اسـت 
و از نظـر تاثیرگـذاری نیـز این معیـن های 
اقتصـادی بر برنامه هـای اجرایی اسـتان اثر 
معنادار و مشـهودی داشـته اند.دکتر جعفر 
رودری پیـش از ظهر امـروز ۲۷ مردادماه در 
هفتمین جلسـه سـتاد فرماندهـی اقتصاد 
مقاومتـی اسـتان کرمان گفـت: وزیـر نیرو 
از سـوی رییـس جمهـور بـه عنـوان معین 
اسـتان کرمـان انتخـاب شـده  و مباحـث 
اقتصاد مقاومتی اسـتان را دنبـال می کنند 
و احتماال هفتـه دوم شـهریورماه به منظور 
بررسـی پـروژه هـای اقتصـادی مقاومتـی 
بـه اسـتان کرمـان سـفر خواهند کـرد.وی 
بـا اشـاره بـه ارزیابـی معین هـای اقتصادی 
توسط دانشـگاه شـهید باهنر کرمان، اظهار 
کـرد: دبیرخانـه سـتاد اقتصادمقاومتـی با 
همـکاری بخـش اقتصاد دانشـگاه شـهید 
باهنـر کرمـان اقدام بـه انجام یـک پژوهش 
علمی بـا رویکرد اثـر معین هـای اقتصادی 
در اقتصـاد اسـتان، کـرده تـا جنبه هـای 
مثبت و منفی حضور این معین ها بررسـی 
و آسیب شناسـی علمـی از ایـن حضـور را 
داشـته باشـیم.رییس سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزی اسـتان کرمـان مطالعـه انجام 
شـده را کامال علمی و براساس شاخص های 
اقتصادمقاومتـی دانسـت و بیان کـرد: پس 
از جمع بنـدی کـه در دبیرخانـه سـتاد 
اقتصـاد مقاومتـی اسـتان کرمـان انجـام 
شـد ، معین هـای اقتصـادی براسـاس نـوع 
عملکردشـان به سـه دسته تقسـیم شدند 
کـه اولیـن جلسـه بـا معین هـای ضعیـف 
برگـزار شـد و باتوجه بـه عـدم ارایـه برنامه 
و عـدم تمایل برخـی از ایـن دسـتگاه ها به 
ادامه همـکاری، مقرر شـد کـه تعـدادی از 
ایـن معین هـا تعیین تکلیف شـوند کـه در 
این راسـتا تفاهمنامه با 5 معیـن اقتصادی 
لغـو و 5 معیـن جدیـد جایگزیـن آنهـا نیز 

انتخـاب شـدند.

خرمای جنوب کرمان 
راهی بازار های کابل 

و دهلی می شود
رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان گفت: کشاورزان منطقه در فروش 
محصول خرمای خود شتاب نکنند بزودی 
تجاری از کشور های هند و افغانستان برای 
خرید خرما به جنوب کرمان می آیند.سعید 
برخوری رییس سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان درگفت و گو با خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان ، گفت: پیگیری های زیادی 
برای فروش محصول خرما صورت گرفته 
کشاورزان عجله نکنند وبزودی محصول 
جنوب به خارج صادر می شود.او افزود: اما 
شرایط فعلی حاکم بر کشور به دلیل تاثیر 
بیماری کرونا در برداشت خرما ، میزان 
تقاضا برای مصرف مسائل و مشکالت 
موقتی که در بحث صادرات خرما به وجود 
آمده، باعث ایجاد نگرانی در بین کشاورزان 
منطقه شد که با ورود خریداران خارجی 
این مشکل حل خواهد شد.رییس سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت:با 
پیگیری های زیادی که صورت گرفته 
طی روز های آینده تجاری از کشور های 
افغانستان و هندوستان به منطقه می آیند.
او با اشاره به برگزاری میز خرما با حضور 
وزیر جهاد کشاورزی و عوامل تاثیرگذار 
در این زمینه طی روز های آینده، بیان کرد: 
راهکار های رفع موانع صادراتی مطرح و 
بحث های مربوط به صادرات، قیمت گذاری 
و بسته بندی در حال پیگیری است تا طی 
هفته های آینده خرما به قیمت واقعی 
برسد.برخوری با توصیه به کشاورزان 
در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی 
افزود: به دلیل آنکه خرما محصولی است 
که قابلیت نگهداری در سردخانه را دارد 
و خرمای شیره دار مناسب صادرات 
نیست، کشاورزان منطقه در برداشت 
محصول خرما عجله نکنند و از فروش 
خرما با قیمت پایین به دالالن و واسطه ها 
خودداری کنند.او با اشاره به شایعاتی 
مبنی بر اینکه قیمت خرما افت شدید 
خواهد داشت، افزود: گسترش اینگونه 
شایعات از سوی افراد سودجو و دالل 
است، اما در حال پیگیری هستیم که 
طی هفته های آینده خرما به قیمت 
واقعی خود می رسد.رییس سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: 
کشاورزان منطقه در فروش محصول 
عجله نکنند و محصول خودشان را با 
حوصله و تحت پروتکل های بهداشتی 

برداشت وبسته بندی کنند.

معاون  گذشت   که  ای  هفته  در 
برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی گزارش

فرمانداری عنبرآباد در جلسه شورای 
زمین و مسکن این شهر از فرآیند طوالنی شدن تهیه 
و تصویب طرح های جامع و تفصیلی شهرها از جمله 
نتقاد کرد و بیان داشت ،این چرخه   عنبرآباد ا
طوالنی باعث می شود ،در زمان ابالغ طرح برای اجرا 
،آمار و ارقام  وضع موجود و توسعه مطلوب  تغییر 
کرده و طرح اجرا نشده، باید وارد چرخه بازنگری  
شود .امید سمندری با مخاطب قرار دادن راه و 
شهرسازی  گفت:  هنوز شهرداران ما برای اجرا، طرح 
جامع مصوب را در اختیار ندارند و شهر عنبرآباد از  
بازآفرینی شهری  یک عنوان خالی را یدک می کشد 
و هیچ تغییر کالبدی در شهر عنبرآباد ایجاد نشده 

است.
 طرح تفصیلی چیست؟

بزار ساماندهی  طرح تفصیلی شهرها مهمترین ا
شهرها محسوب می شود، در حقیقت انجام اقدامات 
جزئی در مناطق، محالت شهری و طراحی  آنها 
بر اساس این طرح صورت می گیرد . در این طرح 
خدمات و فضاهای شهری با مشخص کردن جزئیات 
قابل اجرا، تعیین می شود .  براساس تعاریف راه و 
شهرسازی، طرح تفصیلي عبارت از طرحي  که بر 
اساس معیارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر تهیه 
شود. نحوه استفاده از زمین هاي شهري در سطح 
محالت ، موقعیت و مساحت دقیق زمین براي هر 
یک از آنها ، وضع دقیق و تفصیلي شبکه عبور و 
مرور، میزان تراکم جمعیت ،تراکم ساختماني در 
واحدهاي شهري و اولویت هاي مربوط به مناطق 
بهسازي و نوسازي ، توسعه و حل مشکالت شهري 

و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهري  بر اساس آن 
تعیین مي شود، البته نقشه ها و مشخصات مربوط 
به مالکیت بر اساس مدارک ثبتي تهیه و تنظیم 

مي گردد.
 طرح تفصیلی نیاز به نقشه 

پایه شهر دارد
 رضا آزادی، سرپرست معاونت معماری و شهرسازی 
اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان در خصوص 
صحبت های اخیر معاون  فرمانداری عنبرآباد به 
کاغذ وطن گفت : طرح تفصیلی عنبرآباد در  اوایل 
مهر ماه سال۹۷  با انعقاد قرارداد آغاز به کار کرد، در 
حین کار متوجه شدند که نقشه پایه وجود ندارد و 
برای بروز رسانی طرح تفصیلی، نقشه پایه ضروری 
است .آزادی ادامه داد: برای بروزرسانی طرح ، تهیه  
نقشه پایه شهر عنبرآباد الزم بود، که سرانجام 
در بهمن ماه ۹8با مشورت ،شورای اسالمی شهر 
عنبرآباد و انعقاد قرارداد  با مشاور برای تهیه نقشه 
پایه به توافق رسیدیم .سرپرست معاونت معماری و 
شهرسازی اداره کل راه  و شهرسازی جنوب کرمان  
اظهار داشت:  انعقاد قرارداد، تهیه نقشه ی پایه شهر 
عنبرآباد با شیوع کرونا هم زمان شد که سرانجام در 
پایان خرداد ماه سال جاری نقشه پایه تهیه و در 

اختیار شهرداری قرار گرفت .
 شهرداری عنبرآباد برای اجرا طرح 

مصوب دارد
 رییس اداره طرح های توسعه شهری اداره کل راه 
و شهرسازی جنوب کرمان  هم در رابطه با اظهارات 
معاون فرمانداری عنبرآباد  گفت : تهیه و بررسی  
تمام طرح های توسعه شهری در ایران به دلیل 
ماهیت آنها روند طوالنی دارد . اسما درینی با اشاره 
به گالیه سمندری از طوالنی شدن روند تصویب 
طرح جامع شهری و تفصیلی اظهار داشت :این روند 

شامل نقشه برداری، عکسبرداری هوایی از همه 
ی منازل و خانه ها است و چندین نقشه مختلف 
..تهیه  . از جزئیاتی مانند جنس مصالح، سازه و .
می شود و در تهیه این نوع نقشه مسایل مختلفی 
بررسی می شود و زمان بر بودن  تهیه این نقشه ها،  
ایراد کشوری است و فقط مربوط به جنوب کرمان 
نبوده است. درینی افزود: شهرستان عنبرآباد طرح 
جامع شهری و طرح تفصیلی  مصوب شده دارد و 
شهرداری می تواند براساس طرح های مصوب قبلی، 
کار را انجام دهد  و طرحی که  در حال انجام است 
طرح جامع بازنگری شدۀ همان طرح قبلی هست 
.رییس اداره طرح های توسعه شهری اداره کل راه و 
شهرسازی جنوب کرمان ادامه داد:  تا زمانی که طرح 
بازنگری به سرانجام برسد و مصوب شود شهرداری 

باید طرح مصوب قبلی را اجرا کند.  وی در خصوص 
طوالنی شدن زمان تهیه طرح بازنگری به کاغذ 
وطن گفت : نبود نقشۀ پایه از شهر عنبرآباد دلیل 
طوالنی شدن زمان تهیه این طرح بود ،سال های 
قبل سازمان نقشه برداری کشوری این نقشه را 
در اختیار راه و شهرسازی قرار می داد اما به دلیل  
کمبود اعتبارات و مسایل مالی،  این کار انجام نشد و 
اداره راه و شهرسازی  در این خصوص با انعقاد  تفاهم 
نامه با شهرداری  کار را به مشاور سپرده شد که به 
وسیله پهباد و عکس برداری هوایی  این نقشه  تهیه 
و در اختیار شهرداری قرار گرفت.درینی خاطر نشان 
کرد: این نقشه به دلیل شیوع کرونا با تاخیر حدود 
یک ماهه  تهیه شد و برای تایید در اختیار شهرداری 

قرار گرفت.

طرح ملی ابرار در وزارت راه و شهرسازی 
راه و 

و سازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای شهرسازی
با رویکرد توسعه راه های روستایی، گام 
بلند دولت و جهشی برای عبور از محرومیت های 
زیرساختی مناطق کم برخوردار به شمار می رود. جنوب 
استان کرمان یک سوِم پهناورترین استان کشور را به 
خود اختصاص داده و از حیث وسعت شاهد پراکندگی 
جمعیت و محرومیت های زیادی در بخش های مختلف 
به ویژه امکانات زیرساختی همچون جاده بوده که با 
وجود خدمات رسانی دولت های مختلف هنوز مصداق 
محرومیت است. بی شک نخستین اقدام برای رفع 
محرومیت و ارائه خدمت، وجود جاده و راه مناسب است 
که این مهم با تدبیر دولتمردان در قالب طرح ملی ابرار 
کلید خورد و بسیاری بر این باورند که اجرای این طرح 
نقش مهمی در خدمات رسانی به روستاها ایفا خواهد 
کرد.ورود دستگاه ها و ماشین آالت سنگین راهداری به 
روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته جنوب کرمان، امید 
به روزهای بهتر را در دل اهالی این مناطق زنده کرده 
است. صدای زنجیر چرخ های لودرها و گریدرهای 
راه سازی از طلوع آفتاب تا نیمه های شب حاکی از 
اراده ای محکم برای تکمیل زیرساخت های جاده ای 
مناطقی است که بازماندگانشان شاید تا دیروز از اینکه 
راه مهاجرت را پیش نگرفته اند احساس پشیمانی 
می کردند اما هم اکنون به خوبی دریافته اند پایان شب 
سیه، سفید است و اگرچه در منطقه ای دورافتاده زندگی 
می کنند ولی خادمانی دارند که هیچ گاه آن ها را فراموش 
نمی کنند و امروز با طرحی ملی به نام ابرار آمده اند تا 
مسیر شکوفایی دورترین مناطق کشور را هموار کنند.

جدای از مزایای توسعه ای و اقتصادی زیادی که با اجرای 
این طرح نصیب اهالی روستاهای دورافتاده منطقه 
می شود، دانش آموزان و دانشجویان ساکن این مناطق 
هم از این پس با لباس های بدون خاک و کفش های 

بدون ِگل به مدرسه و دانشگاه می رسند. یکی از 
دانشجویان ساکن همین روستاهای جنوب کرمان 
تعریف می کرد »برای اینکه از روستا به جاده آسفالت 
برسیم حدود ۴0 کیلومتر را با موتورسیکلت طی 
می کردیم بارها در شنی های راه، زمین می خوردیم و با 
دانشگاه  به  ِگل  و  خاک  از  پُر  لباس های 
می رسیدیم«حقیقتا همت راهداران جنوب کرمان در 
طرح ملی ابرار، بذر امید را در دل ساکنان مناطق کمتر 
توسعه یافته این منطقه پرورش داده است. آری، این گام 
بلند زمینه توسعه روستاهای مناطق محروم جنوب 
کرمان را فراهم کرده است. قرار است روستاهای هفت 
شهرستان این منطقه از مزایای طرح ابرار بهره مند 

شوند.
روستاها و دهستان های زیادی از بن بست 

خارج می شوند
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان 
از هدف گذاری برای احداث 5۹ کیلومتر راه روستایی 
در این منطقه خبر داد.مسعود جمیلی طرح ملی ابرار را 
اقدامی برای راه های اولویت دار روستایی توسط سازمان 
راهداری عنوان کرد و گفت: از ابتدای شروع این طرح در 
منطقه جنوب کرمان تا کنون بیش از ۲۲ کیلومتر راه 
روستایی زیرسازی، ۳۴ کیلومتر آسفالت و ۲0 کیلومتر 
تیغ زنی و آماده احداث شده است.وی هدف طرح ابرار 
در سطح کشور را ساخت و تکمیل ۲ هزار کیلومتر راه 
روستایی در مرحله نخست و در مرحله دوم نیز ساخت و 
تکمیل سه هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان دولت تدبیر 
و امید عنوان کرد و اولویت اقدامات را تکمیل طرح های 
نمیه کاره و تکمیل راه های روستایی باالی ۲0 و 50 خانوار 
بدون راه آسفالت برشمرد.مدیر کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای جنوب استان کرمان محل تامین اعتبار طرح 
ملی ابرار را اعتبارات ملی و استانی و استفاده از تیم های 
راه سازی سراسر کشور دانست.جمیلی از عزم جدی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان برای 
تکمیل هر چه سریعتر طرح ملی ابرار در این منطقه خبر 
داد و گفت: همه اکیپ های فعال با تمام توان در حال 

فعالیت برای پیشرفت طرح های راه هستند.
خروج ۱۵ روستای جنوب کرمان از بُن بست

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای جنوب استان کرمان از خروج 15 روستای این 
منطقه از بن بست با تکمیل طرح های ملی ابرار در این 
منطقه خبر داد.مسلم قادری اظهار داشت: با اجرای 
طرح ابرار در جنوب کرمان 15 روستا از بن بست خارج 
و ۴0 روستا و آبادی از راه مناسب بهره مند می شوند.وی 
به تشریح طرح های ملی ابرار در منطقه جنوب کرمان 
پرداخت و از تکمیل آسفالت محور سرخوئیه_انگر 
چاله خبرداد و گفت: با تکمیل این راه روستایی به طول 
هفت و نیم کیلومتر، یکهزار خانور از راه مناسب آسفالته 
بهره مند شدند.وی افزود: با توجه به اینکه این جاده 
روستایی در صورت ادامه احداث که ۲0 کیلومتر است 
از مسیر اسفندقه به شهرستان رابر وصل می شود.معاون 
فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
جنوب استان کرمان از اجرای ۲۲ کیلومتر راه روستایی 
در شهرستان رودبار جنوب در قالب راه روستایی چاه 
ابراهیم خبر داد و گفت: در این طرح که 100 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد، مردم 1۷ روستا و آبادی در طول 
مسیر با پنج هزار و ۴00 خانوار از راه مناسب روستایی 

بهره مند می شوند.

یازده میلیارد تومان اعتبار طرح های ابرار در 
جنوب کرمان

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای جنوب استان کرمان نیز از اختصاص یازده 
میلیارد تومان اعتبار برای طرح های ملی ابرار در 
این منطقه خبر داد.احسان شاهرخی افزود: برای 
صرفه جویی در هزینه ها چهار اکیپ با 15 دستگاه 
سنگین از مجموعه اداره کل و ادارات شهرستان ها 
فعال و راهی روستاها شده است.وی تصریح کرد: 
برار با هدف تکمیل و احداث راه های  طرح ملی ا
روستایی با پیشرفت فیزیکی 50 درصد به مرحله 
اجرا در آمده است.یادآوری می شود طرح ابرار عالوه 
بر یکهزار و 1۳0 کیلومتر راه روستایی جدیدی است 
که در دولت تدبیر و امید در جنوب کرمان احداث شده 
است.طرح ملی ابرار )کار نیک( با مشارکت وزارت 
راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای با هدف ساخت و تکمیل سه هزار کیلومتر راه 
روستایی در سطح کشور تا پایان دولت تدبیر و امید از 
محل اعتبارات ملی و استانی و استفاده از اکیپ های 
راه سازی سراسر کشور به مرحله اجرا درآمده است.

مرحله نخست این طرح که ساخت و تکمیل ۲ هزار 
کیلومتر راه روستایی بود در سال ۹8 به اتمام رسید.

کرونا روند تصویب طرح تفصیلی   عنبرآباد  را طوالنی کرد

خروج روستاهای جنوب کرمان از بن بست

*راه و شهرسازی جنوب: ایراد روند طوالنی تصویب طرح های جامع و تفصیلی به راه و شهرسازی وارد نیست
* اسما درینی، رئیس اداره طرح های توسعه شهری اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان: شهرستان عنبرآباد طرح جامع شهری و طرح تفصیلی مصوب شده 

دارد و شهرداری می تواند بر اساس طرح های مصوب قبلی، کار را انجام دهد  

طرح ملی ابرار با رویکرد توسعه راه های روستایی، در جنوب استان در حال اجرا است

سمیه خدیشی
خبرنگار/ کاغذ وطن

گزارش
ایرنا

اتمام پروژه های نیمه تمام اقتصاد مقاومتی در استان کرمان به 
81 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان کرمان گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام 
اقتصاد مقاومتی استان به 81 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، جعفر رودری در جلسه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با بیان اینکه 580 پروژه 
اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۹ به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی استان رسیده است اظهار داشت: از این تعداد ۲۴ پروژه 
جهش تولید داریم که تفاهم نامه آن برای انعقاد آماده است.وی 
با اشاره به اینکه ۳8 پروژه در سامانه نیپا ثبت شده که پروژه های 
بزرگی بوده و به تایید ملی هم رسیده اند گفت: ۳85 پروژه نیمه تمام 
هم در استان کرمان داریم که از سال های قبل شروع شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه 
در مجموع 81 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است تا این پروژه ها 
به اتمام برسد افزود: فعالیت معین های اقتصادی استان نسبت به 
گذشته بیشتر شده و پیشرفت فیزیکی پروژه های آنها 56 درصد 
است.دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با بیان 
اینکه پیش بینی اشتغال برای پروژه های اقتصاد مقاومتی استان 
کرمان بعد از تکمیل آنها حدود سی هزار نفر است گفت: تاکنون 
با عملیاتی کردن این پروژه ها برای چهار هزار نفر اشتغالزایی 
در استان ایجاد شده و پیش بینی می شود در حین اجرای این 
پروژه ها برای 18 هزار نفر نیز اشتغالزایی شود.مسعود ترک زاده 
رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان نیز در این جلسه اظهار 
داشت: از 55 شرکت دانش بنیان در کشور به بیش از 5 هزار و ۳00 
شرکت دانش بنیان در کشور رسیده ایم.وی با بیان اینکه وضعیت 
شرکت های دانش بنیان در استان ها از شاخص های توسعه یافتگی 
است گفت: چالش ها و مشکالت پیش روی اقتصاد دانش بنیان در 
استان کرمان احصا شده است.رئیس پارک علم و فناوری استان 
کرمان با اشاره به اینکه یکی از مشکالت اساسی نبود شبکه 
همکاری موثر بین موسسات پژوهشی است افزود: افزایش و تقویت 
مراکز رشد را از وظایف خود می دانیم و اشتغالزایی بیش از دو هزار 

نفر در شرکت های دانش بنیان را پیگیری می کنیم.

پروژه های اقتصاد مقاومتی استان 
نیازمند اعتبار ۸۱ هزار میلیارد تومانی

وزیر نیرو 
به استان کرمان می آید

شیوع کرونا یکی از دالیل کندی روند تصویب طرح تفصیلی عنبرآباد بود
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فرمانده انتظامی شهرستان کهنوج از دستگیری یک پدر و فرزندش که 
با اقدامات مجرمانه خود باعث اخالل در نظم و امنیت عمومی شهروندان 
شده بودند، خبر داد.سرهنگ شاهپور بهرامی افزود: از جمله اقدامات 
مجرمانه این پدر و پسر می توان به چندین مورد تیراندازی، حمل سالح 
غیر مجاز، سرقت مسلحانه، حمل و نگهداری موادمخدر، اخاذی و اخالل 
در نظم عمومی اشاره کرد که با نیت قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت 

انجام شده است.

ــهربابک  ــتان ش ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــس ش رئی
گفت: بــه منظــور ایجــاد اطمینــان از ســالمت ماهیان 
موجــود در ســطح فروشــگاه های عرضــه، الزم اســت 

ــد در نظــر داشــته باشــند. شــهروندان نکاتــی را هنــگام خری
ــهربابک  ــتان ش ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــس ش ــدی رئی ــد اس مجی
ــازه و  ــد ماهــی ت ــه اســتقبال شــهروندان از خری ــا توجــه ب گفــت: ب
منجمــد و عرضــه آن در بســیاری از مــرغ و ماهــی فروشــی ها و 
بــه منظــور ایجــاد اطمینــان از ســالمت ماهیــان موجــود در ســطح 
فروشــگاه های عرضــه، الزم اســت شــهروندان نکاتــی را در خرید آن 
ــوند. ــد ش ــالم تر بهره من ــه ای س ــا از تغذی ــند ت ــته باش ــر داش در نظ

او افــزود: ماهــی از جملــه فرآورده هــای آبــزی اســت کــه در صــورت 
ــادپذیری  ــی، فس ــر آلودگ ــکم، خط ــات ش ــدن محتوی ــه نش تخلی
ــه  ــا هم ــت ت ــردارد و الزم اس ــی را در ب ــمومیت غذای ــا مس و نهایت
مراحــل صیــد، حمــل و نقــل، عرضــه، فــرآوری و بســته بندی 
ــر نظــارت کارشناســان دامپزشــکی انجــام  ــز زی گوشــت ماهــی نی

ــود. ش
ــازه و  ــورت ت ــد بص ــی منجم ــه ماه ــرد: عرض ــح ک ــدی تصری اس
دیفراســت شــده )از انجمــاد خارج شــده( غیرمجــاز اســت و 
دامپزشــکی شــهربابک بــا ایــن موضــوع کــه یکــی از مصادیــق بــارز 

ــد. ــورد می کن ــت، برخ ــی اس ــت عموم ــه بهداش ــد علی تهدی
ــا ۴+ درجــه  ــر ت ــای صف ــد در دم ــازه بای ــی ت ــار داشــت: ماه او اظه
ــد در  ــی منجم ــخ و ماه ــودر ی ــا پ ــراه ب ــال هم ــانتیگراد در یخچ س
ــود و  ــه ش ــداری و عرض ــانتیگراد نگه ــه س ــای 18 درج ــای منه دم

ــوع اســت. ــز ممن ــن حیطــه نی ــارج از ای ــه عرضــه خ هرگون
رئیــس شــبکه دامپزشــکی شــهربابک بــا اشــاره بــه اینکــه 
شــهروندان ماهــی را از فروشــگاه های معتبــر تهیــه و از خریــد 
ماهــی از دستفروشــان و فروشــندگان بی هویــت بــه جد خــودداری 
ــت  ــز الزم اس ــده نی ــته بندی ش ــد بس ــی منجم ــزود: ماه ــد، اف کنن
ــد  ــه واح ــوط ب ــخصات مرب ــایر مش ــا و س ــد، انقض ــخ تولی ــا تاری ب

بســته بندی تولیــد و عرضــه شــود.
اســدی در مــورد مشــخصات ماهــی تــازه گفــت: ماهــی تــازه دارای 
پوســتی درخشــنده، شــفاف و براق بــوده و فلس هــا )پولــک( محکم 
بــه بــدن چســبیده و بــدن ســخت و قابــل ارتجــاع اســت و چشــم ها 
محــدب، قرنیه هایــی روشــن و برجســته ، مردمک هایــی زالل و 

شــفاف دارد و فاقــد هرگونــه بــوی تنــد و زننــده اســت.
او در پایــان از همشــهریان خواســت: در صــورت مشــاهده هــر گونــه 

تخلــف مــوارد را بــه شــماره تلفــن ۳۴11۲0۳۴ گــزارش کننــد.

پدر و پسر شرور در دام پلیس کهنوج

توصیه های دامپزشکی به خریداران 
ماهی تازه و منجمد

دامپزشکی
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یادداشت های یک دیوانه
مجموعه داستان هایی با طعم طنز، اما طنزی انتقادی است. 
داستان اول با عنوان کتاب است، داستان زندگی کارمندی 
است که رئیسش از او راضی نیست چون کارش را درست 
انجام نمی دهد. او  به زمین و زمان خرده می گیرد اما دردش 
این است که دلباخته دختر رئیس شده و ازآنجایی  که 
اختالف طبقاتی در آن  زمان به شدت رواج داشته، مشکالتی 
برایش ایجاد می شود. با دیدن دختر رئیس یادداشت های 
این مرد دیوانه آغاز می شود. یادداشت هایی که هیچ بویی 
از عقل و خرد نبرده اند.شاید هم شخصیت اصلی داستان 
انسان عاقلی است، اما زمانه با او خوب مدارا نکرده و نتیجه اش 
رفتارهای دیوانه واری است که از او سر می زند. در بخشی از 
کتاب صراحتاً به این اختالف طبقاتی اشاره می کند و معتقد 
است »همیشه اشراف زاده ها یا ژنرال ها از چیزهای خوب این 
دنیا بهره مند می شوند.« داستان تلخی است، اما لحن انتقادی 
گوگول که با چاشتی طنز درآمیخته از بار این تلخی می کاهد.
در فصل دوم از شریان حیاتی پترزبورگ، بلوار نیفسکی 
می نویسد. از اینکه آنجا برای مردمانش سمبل قدرت مطلق 
است و همه را شیفته خود کرده است. در واقع نیفسکی 
به سان شهر فرنگی است با تصاویر متنوع که هر روز به معرض 
نمایش گذاشته می شود؛ از بوی نان داغ و  مغازه هایش گرفته 

تا کارگران و دهاتی های روسی که در پی کارشان هستند.

فیلم تله
همه چی از دور قشــنگه حتی آدما … نزدیک که می شی بدجوری گندش 

در میاد!

دیالوگ
شوخی کردم…! مجموعه ای ویدئویی به کارگردانی مهران مدیری است که در قالب 
طنز آیتمی برای پخش در شبکه رسانه های تصویری آماده شد. پس از پایان پخش 
تمامی قسمت ها این برنامه با اصالحات و سانسورهای از شبکه 5 سیما نیز پخش گردید.

مجموعه تلویزیونی
لوبیا قرمز/ مقادیر باالی آنتی اکسیدان های موجود در لوبیا قرمز، احتمال پیری 
زودرس را کاهش داده و با کاهش چین و چروک به جوان سازی پوست صورت 

کمک می کنند.

عطار باشی

عاشقی چیست مگر؟
_حال استمراری...

سید علی میر افضلی

عکس: سینا شیری
متخصص بیماری های عفونی در کرمان:

افزایش قدرت سرایت کرونا 
رعایت نکات بهداشتی تنها راه پیشگیری است

مهر-پزشـک متخصص بیمـاری های عفونـی در کرمـان از افزایـش قدرت سـرایت کرونا 
نسـبت به اسـفندماه خبر داد و گفت: به منظـور قطع زنجیـره انتقال باید نکات بهداشـتی 
را رعایـت کنیم.میثـم یوسـفی در گفتگـو با خبرنـگار مهر با اشـاره بـه اینکـه کرمان طی 
دو ماه گذشـته وضعیت خوبـی در زمینه شـیوع کرونا نداشـته اسـت، اظهار کـرد: در این 
مدت روزها و شـب های بسـیار مخاطـره آمیزی را سـپری کرده ایـم و هر روز شـاهد وقوع 
اتفاقـات ناگـوار برای همشـهریان هسـتیم.وی با اشـاره بـه اینکه میزان سـرایت و شـیوع 
بیمـاری کووید 1۹ بسـیار باالسـت و تبعـات سـنگینی را از خود بـه جا می گـذارد، گفت: 
مردم توجه داشـته باشـند که هیـچ راهی جـز رعایت اصـول بهداشـتی برای پیشـگیری 

از ابتالء بـه کرونـا نداریم.
یوسـفی بیان کـرد: عـدم حضـور در تجمعـات غیرضـروری، شستشـوی مکرر دسـت ها، 
اسـتفاده از ماسـک و عدم حضور در مکان هایی که بیمار وجود دارد، از جمله نکاتی اسـت 

که بایـد رعایت شـود تا میـزان سـرایت و انتقـال ویروس کمتر شـود.
پزشـک متخصص بیماری های عفونی در کرمان با اشاره به ناشـناخته بودن رفتار ویروس 
کرونا اظهـار کرد: علیرغـم پیش بینی هـا ویروس کرونـا با فرا رسـیدن فصل گرم سـال نه 

تنها از بین نرفت بلکه قوی تر و شـدیدتر از گذشـته و بـا عالئم جدیـد کارش را ادامه داد.
وی در خصوص عالئـم جدید ویـروس کرونا گفـت: در حال حاضـر نه تنها عالئم تنفسـی 
کرونـا از بین نرفتـه بلکه یکسـری عالئم جدیـد به ویژه گوارشـی بـه قبلی ها اضافه شـده 

. ست ا
یوسـفی گفت: در حال حاضر بیمـاران مبتال به کرونا بـا عالئمی نظیر حالت تهوع، اسـهال 
و ضعف بدنی بسـیار شـدید به مراکـز درمانـی مراجعه می کننـد و همچنان عالئم سـرفه، 
تنگی نفـس، کوتاهی تنفـس، تب، سـردرد، کاهش سـطح هوشـیاری و عوارض پوسـتی 
را هم شـاهد هسـتیم. این بیمـاری می تواند همـه عالئم متنـوع ارگان هـای مختلف بدن 

را داشـته باشد.
پزشـک متخصص بیماری هـای عفونـی در کرمـان بیان کـرد: افراد توجه داشـته باشـند 
کـه ویروس هایـی کـه در سـال های قبـل در این فصـل عالئـم گوارشـی و تنفسـی ایجاد 
می کردنـد، هنـوز هم وجـود دارنـد. برخـی افـراد در این فصـل که زمان برداشـت پسـته 
و خرمـا اسـت، دچـار بیماری هـای آلرژیک می شـوند کـه عالئم ایـن بیماری ها شـباهت 
بسـیاری به کوویـد 1۹ دارد. اما پزشـک می تواند بـا توجه به برخـی نکات ایـن بیماری ها 

را از کرونـا افتـراق دهد.
وی بـا بیـان اینکـه در شـرایط کنونـی هیچکـس از رعایت زیـاد مسـائل بهداشـتی ضرر 
نخواهد کـرد، افـزود: بهتـر اسـت افـرادی دارای عالئـم به پزشـک مراجعـه کنند تـا نوع 
بیماری آنها مشـخص شـود.متخصص بیماری های عفونی در کرمان بیان کرد: در صورتی 
که بیمـاری مشـکوک به کرونـا باشـد حتمـاً برایش درخواسـت تسـت می کنیم کـه این 

مسـاله در خصـوص همـه افـراد دارای عالمت صـدق نمی کند.
هشدار در نفوذ کرونا به اجتماعات خانوادگی

وی در خصـوص تنگ شـدن دایـره ابتـالء بـه کرونـا و ورود زنجیـره انتقال بـه اجتماعات 
خانوادگی گفـت: این نگرانـی در خصـوص خانواده های دارای افراد مسـن بیشـتر اسـت، 
گاهی افراد بـا حضور در اجتماع ویـروس را به اجتماعـات خانوادگی می آورنـد و بقیه افراد 

را بیمـار می کنـد کـه تبعـات آن را در بیمارسـتان ها مشـاهده می کنیم.
یوسـفی با تاکید بر لزوم کاهـش تماس ها گفـت: باید کمتـر دیـدن عزیزانمـان را به اصاًل 
ندیدن یا بسـتری شـدن آنهـا ترجیح دهیـم، بنابرایـن بایـد دیـد و بازدیدها کمتر شـود.
وی رعایت اصول بهداشـتی مانند اسـتفاده از ماسـک و شستشوی مکرر دسـت ها و حفظ 
فاصله اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: میزان سـرایت ویروس بسـیار باالسـت 
و از اسـفندماه هم بیشـتر شـده اسـت در نتیجه با کوچک ترین سـهل انگاری ممکن است 
اطرافیانمـان را متضرر کنیم.یوسـفی ادامـه داد: در روزهای اخیـر بیماران زیـادی به ویژه 
از افراد مسـن داشـتیم که شـش تا هفت ماه مسـائل بهداشـتی را رعایـت کـرده و از خانه 
بیـرون نرفته بودند امـا با یک تمـاس کوتاه بـا همسـایه، فامیل یا فرزنـدان آلوده شـدند و 

کارشـان به بیمارسـتان کشیده شـده است.
آب اولین و مهم ترین مایع برای بیماران کرونایی

وی بیان کـرد: ابتالء بـه کرونـا می تواند باعـث بهم خـوردن تنظیم قنـد خون بـه ویژه در 
بیمـاران دیابتی شـود و میزان آن را بسـیار افزایـش دهد که این مسـاله کنتـرل ویروس و 
بیماری دیابت را مشـکل می کند بنابرایـن حفظ رژیم غذایـی این افـراد از اهمیت خاصی 
برخوردار اسـت.وی گفت: بهترین و اولین مایعی که بـه همه افراد به ویـژه بیماران دیابتی 
توصیه می شـود آب است.پزشـک متخصـص بیماری هـای عفونـی در کرمان بـا تاکید بر 
اینکـه کرونا واکسـن نـدارد و به ایـن زودی هـا واکسـن آن تولید نمی شـود، گفـت: حتی 

در صـورت تولید واکسـن، تـا 6 الی هفت مـاه بعـد از تولید به دسـت ما نخواهد رسـید.
متخصـص بیماری هـای عفونـی بـا اشـاره بـه در پیش بـودن فصل سـرد سـال و شـیوع 
آنفلوانزا، گفـت: افراد بایـد حتی المقـدور واکسـن آنفلوآنزا را تهیـه کـرده و رعایت اصول 

بهداشـتی را به صـورت ویـژه در دسـتور کار قـرار دهند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

مقبره میرحیدر )گورخانه( جیرفت
بنایی تاریخی متعلق به دوران صفویه است 
که گنبد دو پوشه و ایوان های رفیع در دو 

طبقه دارد. طرح این مقبره از داخل بنا به صورت یک چهارضلعی است که 
سازندگان آن را در بخش باالیی به صورت هشت ضلعی و هشت طاق نما، 

تبدیل کرده اند.

محصوالت دلفت، هلند
»دلفت ور« نام ظروف سفالی آبی و سفیدی 
است که از شهر دلفت هلند نشأت گرفته اند. 

قدمت این  سفالگری در هلند به قرن هفدهم بازمی گردد .

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن از 
طرح انتقال آب هلیل رود نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

برندگان بیستمین جشنواره جشن حافظ
khabaronlinee از صفحه

حقوق بازنشستگان از ابتدای مهرماه افزایش پیدا می کند.
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

نگاُرم  مثل  ماِه  آسمونِن

بلند باال و اِسپیت و َجوونن

ُدُرشتی چشمونی ُکونِگ َهلیلی

ُسُرنی  پرتَکاِل   ِدهَکُهِنن

شاعر : سعید سالمی

به ِدل خاو و خیالی بوده حاال!

َکدی  ِمثِل  ِچنالی  بوده   حاال!

ِدَگه  زادی  ُگِزر   بوده  بُُخونی!

نَباتُم   شیره زالی   بوده  حاال!

شاعر : عبدالرضاآهوزرین

َشو و رو بیخودی َسر بو نیهتی

نزیِک روز محشر بو نیهتی

ِگریوادم که دریا بو چشونم

ِچُشم کور  گوشونُم َکر بو نیهتی

شاعر : خدابخش دلیری

         در توییتر چه می گویند؟

وزیر راه: 6۳هزار زن سرپرســت خانوار در طرح مسکن 
ملی ثبت نام کردند.

خطر ابتــال به کرونــا در جوانان ســیگاری هفت برابر اختصاص اینترنت با تعرفه ویژه برای دانش آموزان
دیگران است.


