 13تا 23

 12تا 23

آب و هوا

بهار از درز قرنطینه
پیدا شد

جیرفت

کهنوج

خدیشی
سرمقاله

ما را در تلگرام دنبال کنید

«گمـان مبـر کـه بـه پایـان رسـید کار مغان-هـزار بادهٔ
ناخـورده در رگ تـاک اسـت ».باالخـره تمـام  ۹۸تمام

شـد .تـه مانده روزهـای بدش به  ۹۹هم سـرایت کرده

اسـت .سـالی که با سـیل شروع شـد ،با زلزله ،تحریم،

@kaghazevatan
ســال ســوم
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قیمــت  500تومــان

اعتـراض ،بنزین ،ترور ،خطای انسـانی ادامـه پیدا کرد
و بـه کرونـا ختـم شـد .اگـر بنا به سـخت جانی باشـد
مـا صـدر جدول هسـتیم .بـه قـول معروف «شـبهای
هجـر را گذراندیـم و زندهایم-مـا را بـه سـخت جانـی

خـود این گمـان نبود»

خانههـای تقویـم  ۹۸را کـه مـرور میکنـم ،کمتـر رنگ

خوشـحالی میبینـم .چـه عزیزانـی کـه در روزهـای

گذشـته بـرای همیشـه جـا ماندنـد .البـهالی روزهـای
سـیاه سـال شـوم .اگـر نیت بر نـام بردن از سـختیها

باشـد مثنـوی هفتـاد مـن .اما بـا همه لطمـهای که به

امید زده شـد« ،امید » اسـت که حـس زندگی راحتی
در روزهـای قرنطینـه را زنـده نگه داشـته اسـت.

نوروز امسـال به رنگ هر سـال نیسـت .کرونا در شـهر

جـوالن میدهـد .مـا در خانـه به قرنطینه نشسـتهایم.
کرونـا آنقـدر همهگیـر شـده اسـت کـه کسـی گرانـی،
بنزیـن و دالر را بـه یـاد نـدارد .ایـن هـم از نعمتهـای

ویروس اسـت .اما پنجره رو به آسـمان باز اسـت .دل

کـه قرنطینـه نمیشناسـد .پـرواز میکنـد .بـا بالهای
امیـد و قلبـی کـه هنوز بـرای زندگـی میتپد.

نـوروز بـدون سـبزه و ماهی هم کار خـودش را میکند.

کرونـا هـم حریـف عمـو نـوروز نمیشـود .غنچههـا
بـرای شـکفتن منتظر خبـر سـازمان بهداشـت جهانی

و امثالهـم نمیماننـد .آنها خبـر از آمدن بهـار میدهند.
بهـار هـم میآیـد و بسـاط زمسـتان را جمـع میکنـد.

در آسـتانه نـوروز باسـتانی بـا همدلـی بیـش از پیش

برای  ۹۹نقشـه میکشـیم .روزهای خوب در صفحات

تقویم به انتظار نشسـتهاند که ما آنها را بسـازیم .حتی
از پسـتوی قرنطینـه «.بيا که در رگ تـاک تو خون تازه
دویـد -دگر مگـوی که آن باده مغانه کجاسـت»

عکس :محمدحسین قنبری
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عرضه بذرپیاز
به قیمت جان مردم!
ایسـنا -مدیـر جهـاد کشـاورزی جیرفـت از بـی توجهـی

زنجیـره انتقـال کرونـا ویـروس انتقـاد کرد.

"علی سـاالری" در گفتوگو با ایسـنا در پاسـخ به چرایی

تجمعـات اخیـر متقاضیـان درب فروشـگاه هـای عرضه
بـذر پیـاز در این شهرسـتان گفـت :علیرغم همـه توصیه

پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

سـال  98بـا همـه اتفـاق هـای عجیب و غریبش گذشـت ،سـالی که پـربـود ازحوادثی که شـاید ایـن اندازه
اش را فقـط مـی توانسـتیم درفیلـم هـای هالیوودی تصورکنیـم اما هرچه بـود ،حاال صدای نفـس های به

شـماره افتاده اش را می توان شـنید ،اکنون قصد داریم ،درسـت درلحظه ای که تا رسـیدن سـال  99نفسـی
بیشـترفاصله نیسـت ،سـال  98که شـاید یکی ازعجیب ترین سـال های ایران باشـد را مرورمی کنیم ،مرور

مـی کنیـم بـه امید اینکـه به خود یـادآوری کنیم که همه چیزگذرا اسـت و همـان طورکه خوشـی نمی ماند،
غـم هـم ماندنـی نیسـت و این معجـزه زندگی اسـت و تنها با امید اسـت که می تـوان زندگی کـرد ،امید برای

سـالی نـو هوایـی نـو و آرامشـی نو  ،آرامشـی که حق همه مـردم این جهان اسـت  ،سـال  99انتظارتـو را می
کشـیم درحالـی کـه پریـم ازخاطـره های تلخ و شـیرین سـال  ،98اینجا هنوزسـال  98هشـت اسـت و ما

امیدوارانتظار سـال نو را می کشـیم .سـال  98که این چنین گذشـت.

های بهداشـتی متأسـفانه متقاضیـان بذر پیـاز به صورت

نجمه سعیدی

ک ه حتی حضور کارشناسـان مرکز بهداشـت شهرسـتان و

دبیر تحریریه/کاغذ وطن

دسـتجمعی بـه فروشـگاه های مدنظـر مراجعه کـرده اند
نیروهـای یـگان بی تاثیـر بود.

وی بـا ابـراز تاسـف از ایـن موضـوع افزود :بـه متقاضیان
بـذر پیاز پیشـنهاد دادیم ضمن پرهیـز از مراجعه گروهی،
یـک نفر بـه نمایندگی از آنهـا برای دریافـت بذر مراجعه

جیرفـت خبـرداد و اظهـار کـرد :امـکان عرضـه در محلـی
خـارج از شـهر وجـود ندارد و تنهـا راه جلوگیـری از تجمع

درب فروشـگاه هـا همـکاری متقاضیان اسـت.

ن جیرفـت از متقاضیـان
مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتا 

بـذر پیـاز در خواسـت کـرد بـا رعایـت نـکات بهداشـتی و

بـه خاطر حفظ سلامت خـود وجامعه با عرضـه کنندگان
همـکاری کنند.

ممنوعیت ورود به محدوده
جنگل قائم و گلزار شهدای

کرمان در روزهای پنجشنبه

خرســـان شـــمالی درگیـــر ســـیل شـــده انـــد ،ســـیلی کـــه

ای ــن ان ــدازه اش را فق ــط م ــی توانس ــتیم در فیل ــم ه ــای
هالی ــوودی تص ــور کنی ــم ام ــا ه ــر چ ــه ب ــود ،ح ــاال ص ــدای
نفـــس هـــای بـــه شـــماره افتـــاده اش را مـــی تـــوان
شـــنید ،اکنـــون قصـــد داریـــم ،درســـت در لحظـــه ای کـــه
تـــا رســـیدن ســـال  99نفســـی بیشـــتر فاصلـــه نیســـت،
س ــال  98ک ــه ش ــاید یک ــی از عجی ــب تری ــن س ــال ه ــای
ای ــران باش ــد را م ــرور م ــی کنی ــم ،م ــرور م ــی کنی ــم ب ــه
امیـــد اینکـــه بـــه خـــود یـــادآوری کنیـــم کـــه همـــه چیـــز
گـــذرا اســـت و همـــان طـــور کـــه خوشـــی نمـــی مانـــد،
غ ــم ه ــم ماندن ــی نیس ــت و ای ــن معج ــزه زندگ ــی اس ــت
و تنهـــا بـــا امیـــد اســـت کـــه مـــی تـــوان زندگـــی کـــرد،

از خاط ــره ه ــای تل ــخ و ش ــیرین س ــال  ،98اینج ــا هن ــوز
ســـال  98هشـــت اســـت و مـــا امیدوارانتظـــار ســـال نـــو

ایسـنا/کرمان رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی

سیل فروردین ،نوروز را به کام هم وطنانمان

مـــی باریـــد خیلـــی از اســـتان هـــای کشـــور بـــاران را

و جنـگل پردیسـان و هفـت بـاغ ممنوع بـوده و از ورود کلیه
موتورسـیکلت هـا و سـایر وسـایل نقیلـه به محـدوده طرح

جلوگیـری بـه عمـل خواهد آمـد ،افزود :همچنیـن عالوه بر
جلوگیـری پلیـس از ورود مـردم به محدوده جنـگل قائم و

گلزار شـهداء در روز پنجشـنبه ،روز جمعه بعد از تحویل سال

نیـز ایـن محدودیـت اعمـال می شـود و مسـیرها مسـدود

خواهـد بود.

نجفـی در ادامـه بیـان کـرد :طـرح ترافیکـی زوج و فـرد در
محـدوده بـازار کرمـان ،چهـارراه کاظمـی تـا میدان شـهداء،

خیابـان میرزا رضـای کرمانی و میـدان ارگ(توحیـد) از روز

شـنبه هفتـه جـاری در حال اجراسـت.

رییـس پلیـس راهور اسـتان کرمان گفت :طـرح زوج و فرد

بعدازظهرها از سـاعت  ۱۶تا  ۲۰که پیک ترافیک اسـت ،اجرا

می شـود و در روزهای زوج خودروهای دارای شـماره پالک
زوج و در روزهـای فـرد خودروهـای دارای پلاک فـرد مـی
تواننـد در این محدوده تردد داشـته باشـد.

وی افـزود :هـدف این اسـت تجمـع در این مسـیرها کمتر
شـود و اجـرای طـرح بـرای حفـظ سلامتی مردم اسـت و
از آنهـا درخواسـت داریـم رعایـت کننـد و پلیس نیـز در کنار
سـایر دسـتگاه هـا تلاش می کنـد تـا کرونا مهار شـود.

نجفـی در بخـش دیگـری از سـخنانش اظهـار کـرد :طـرح

ترافیکـی نـوروز  ۹۹از فـردا  ۲۸اسـفندماه در کرمـان و همـه

محورهـای اسـتان آغاز می شـود که هـدف آن جلوگیری از
حـوادث رانندگـی و تلفات اسـت.

ایـن مقـام انتظامی گفـت :از مردم درخواسـت می کنیم به

استاندار

 ۱۶روز سـه شـنبه ورود کلیه وسـایل نقلیه به محدوده گلزار

اسـتفاده از تلفـن همراه ،نبسـتن کمربند ایمنی و نداشـتن
کاله ایمنـی برای موتورسـواران اسـت.

جدید درجنوب

حسـین سلامی دادسـتان عمومـی وانقلاب شهرسـتان

جیرفـت گفـت :پس از اطلاع مامورین اطالعـات ناحیه
مقاومـت بسـیج سـپاه شهرسـتان جیرفـت ،از بارگیـری

را در پـی داشـت کـه در جریـان آن

از دسـت دادند.

یک روز از سال گذشته و جبهه بارشی هنوز در

وج ــود نداش ــت از ب ــاغ وحش ــی در انگلس ــتان ب ــه ای ــران
بازگشـــت و اکنـــون در بـــاغ وحـــش ارم تهـــران اســـت .

کشور بود و کمی بعد تر 5 ،فروردین استان

خ ــرداد ،م ــاه پ ــر اتفاق ــی ب ــود از رفت ــن ک ــی روش مرب ــی

شدند راه های بسیاری از روستاها بسته و جان

نجفی شهردار اسبق تهران مرتکب قتل شد

فارس ،خوزستان و کرمانشاه هم اسیرسیل

تیـــم ملـــی فوتبـــال بعـــد از  8ســـال تـــا ســـاقط شـــدن
پهب ــاد جاسوس ــی آمریکای ــی در هرم ــزگان .در می ــان ای ــن
حج ــم اتفاق ــات خ ــرداد ،اعت ــراف نجف ــی ش ــهردار اس ــبق
تهـــران ،بـــه قتـــل همســـرش یکـــی از عجیـــب تریـــن
بـــود 10 ،ســـاعت بعـــد از قتـــل همســـر نجفـــی ،او بـــه
قت ــل اعت ــراف ک ــرده و خ ــود را تحوی ــل نی ــروی انتظام ــی
داد و هنـــوز تکلیـــف حکـــم ایـــن پرونـــده مشـــخص
نشـــده اســـت .در همیـــن مـــاه نخســـت وزیـــر ژاپـــن
اولی ــن س ــفر ی ــک نخس ــت وزی ــر ژاپن ــی ب ــه ای ــران ب ــود.

قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران

تابســـتان ایـــران پـــر از خبرهـــای خـــوب بـــود قهرمانـــی

تی ــم والیب ــال جوان ــان ای ــران در جه ــان ،نتیج ــه ای ب ــی
ســـابقه ای کـــه دل ایرانیـــان را گـــرم کـــرد 6 ،مـــرداد،
در  30شـــهریور بازهـــم قهرمانـــی تیـــم والیبـــال در قـــاره

پـــر هـــراس منتشـــر شـــده از ماشـــین هایـــی کـــه آب
آنهـــا را مـــی بـــرد ،هیـــچ وقـــت از حافظـــه پـــاک نمـــی

هم در این سیل جان باختند اما انگار باران

هنوز قرار باریدن داشت 11 ،فروردین لرستان و

همدان و جان باختن  21هم وطن دیگر ،انگار

نوروز و بهار ، 98سیاه پوشیده بودند برای عزا

امید به روزهای بهتر

بـــه ایـــران ســـفر کـــرد ،بعـــد از انقـــاب اســـامی ایـــن

ایـــن قهرمانـــی مهمـــان دل ایرانیـــان بـــود و بعـــد از آن

ســـیل آن قـــدر شـــدید بـــود کـــه بـــه گفتـــه کارشناســـان

تعداد زیادی از مردم به خطر افتاد و  23نفر

آســـیا بـــا پیـــروزی بـــر اســـترالیا را تجربـــه کردیـــم.

پاییز با ورود زنان به ورزشگاه ها آمد

 18مه ــر  ، 98زن ــان باالخ ــره موف ــق ش ــدند دوب ــاره ب ــرای
تماش ــای ب ــازی فوتب ــال ب ــه ورزش ــگاه ه ــا برون ــد ،ب ــازی

ایـــران کامبـــوج و در ایـــن بـــازی 14 ،گل ایـــران خاطـــره

از اتفاقـــات مهـــم و تاثیـــر گـــذار ایـــران در ایـــن ســـال

ای شـــیرین مضاعفـــی را بـــرای زنـــان و همـــه ایـــران

بـــود ،ایـــن افزایـــش قیمـــت اعتراضـــات و اغتشاشـــاتی

رق ــم زد .گران ــی بنزی ــن در آب ــان م ــاه و افزای ــش قیم ــت

را در پـــی داشـــت کـــه در جریـــان آن تعـــدادی از

هـــر لیتـــر بنزیـــن بـــه ســـه هـــزار تومـــان یکـــی دیگـــری

هـــم وطنـــان مـــا جـــان خـــود را از دســـت دادنـــد.

افزایش تولید گوشت و شیر
دراستان کرمان

انتقاد ازعملکرد مجلس درزمینه
بررسی بودجه  ۹۹فراررو به جلو است
نایـب رئیـس کمیسـیون قضایی

داشـته که امـری قابل تامل اسـت در حالی که

برخـی انتقـادات از مجلـس

شـده اسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکـه حـرف

در جنـوب شـرق کشـور در گفتوگو

کرونـا در کرمان و هشـت ایسـتگاه در اسـتان

اســتان کرمــان گفــت :افزایــش

بـا خبرنگار تسـنیم در کرمـان اظهار

سیسـتان و بلوچسـتان راهاندازی شـده اسـت.

تولیــد گوشــت و شــیر در

بــرای بــاال بــردن تعــداد دام و احــداث

داشـت :مقـام معظـم رهبـری در  22اسـفند

وی با بیان اینکه با مراجعه به این ایسـتگاهها

واحــد ســطح نتیجــه برنامــه هــای اجــرا

دامــداری هــای جدیــد شــده اســت.او

امسـال فرمانـی را بـه فرماندهـی سـتاد ارتـش

وضعیـت افـراد بررسـی شـده و در صورتـی که

شــده در اســتان کرمــان در ســال رونــق

افــزود :بــا اجــرای طــرح هویــت گــذاری

جمهـوری اسلامی ابلاغ کردنـد تـا ارتـش هـم

مشـکلی نداشـته باشـند توصیههای آموزشی

تولیــد اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار

دام ســبک و ســنگین ضمــن شناســایی

عمـل کردند.یحیـی کمالـی پـور در گفتوگـو بـا

بـرای مقابلـه بـا کرونـا در کشـور فعـال شـده و

بـه آنهـا ارائـه میشـود ادامـه داد :در صورتـی

گــروه اســتانهای باشــگاه خبرنــگاران

دامهــا و اســتفاده و بــرای کارهــای اصــاح

برخـی انتقادات از مجلس در زمینه رسـیدگی و

همـکاری خـود را آغـاز کند.

کـه مراجعان در مراحـل مقدماتی این بیماری

جــوان از کرمــان  ،علــی باقــری ،معــاون

نــژادی بــه دلیــل کنتــرل ورود و خــروج

وی ادامـه داد :در ایـن راسـتا فرماندهـی قرارگاه

باشـند قرنطینه و در صورتی که مشـکل حادی

بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد

باعــث کاهــش بیمــاری در دامداریهــا

منطقـهای جنـوب شـرق ارتـش  25اسـفندماه

داشـته باشـند به بیمارسـتان هدایت میشوند.

کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت :در

شــده اســت و ایــن امــر دلگرمــی بیشــتر

مـاه مقدمـات ایـن رزمایـش را در منطقه فراهم

فدائـی افـزود :بـه مـردم توصیـه میشـود بـه

راســتای رونــق تولیدطــی امســال و بــا

دامــداران در جهــت تولیــد بیشــترایجاد

کـرده و مـا امـروز شـاهد آغاز رزمایـش لبیک یا

این ایسـتگاهها مراجعه کـرده و وضعیت خود

توجــه بــه برنامــه ریــزی در خصــوص

کنند.باقــری تصریــح کــرد  :توزیــع اســپرم

خامنـهای ارتـش درجنوب شـرقکشـورهسـتیم.

را بررسـی کنند تا این بیماری که در اسـتان به

ترکیــب نــژادی گوســفند و بــز ،نــژاد هــای

از نــژاد هــای چنــد منظــوره گاو ســیمنتال

نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلس

اسـتاندار کرمـان بـا تشـکر از اقدامـات انجـام

طور نسـبی کنترل شـده با همراهی و همکاری

پــر بهــره و خارجــی از طریــق تلقیــح

در سیســتمهای روســتایی منجــر بــه بهبــود

نگهبـان طـی چنـد مـاه اخیـر واکنـش هـای

شـده توسـط ایـن قـرارگاه در منطقـه عنـوان

مردم ریشـهکن شـود.

مصنوعــی و یــا دام نــر در سیســتمهای

وضعیــت گلــه هــا شــده اســت.

و حقوقـی مجلـس اعتقـاد دارد
در زمینـه رسـیدگی و تصویـب

الیحـه بودجـه سـال  ،۹۹فـرار روبـه جلـو اسـت
زیـرا منتخبـان ملـت بـه وظایـف قانونـی خـود

خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت ،بـا اشـاره بـه
تصویـب الیحـه بودجه سـال  ،99گفـت :به نظر

مـی رسـد انتقـادات اخیـر بـه منتخبـان ملـت،
فـرار رو بـه جلـوی برخـی مسـئوالن اسـت زیرا
جلسـات علنـی قـوه مقننـه بـر اسـاس مصوبه

قانونـی و مصلحـت کالن کشـوری تعطیـل شـد.
دهـم اظهار کرد :متاسـفانه سـخنگوی شـورای

انتقـادی زیـادی نیسـت بـه مجلـس دهـم

مشـروعیت کاری وی بـا رای نمایندگان حاصل
ایشـان در این شـرایط مناسـب نیسـت زیرا در

شـرایط بحرانـی همـه وظیفـه کمـک دارنـد تـا

بحـران برطـرف شـود ،ادامـه داد :بنابراین باید
اذعـان کـرد انداختـن تـوپ در زمیـن همدیگر

اقـدام درسـتی نیسـت.این نماینـده مـردم
در مجلـس دهـم بـا بیـان اینکـه طبـق اصـول

قانـون اساسـی از زمانـی کـه الیحـه بودجـه
سـال  99بـه قـوه مقننـه ارائـه شـد ،نمایندگان

روال قانونـی را بـرای بررسـی ایـن مهـم انجام

دادنـد ،تصریـح کـرد :در واقع طبـق قانون زمان
بـرای ارائـه پیشـنهادات نماینـدگان مجلـس،

بررسـی ایـن پیشـنهادات در کمیسـیون هـای
تخصصـی ،بررسـی مـوارد دیگـر در کمیسـیون

تلفیـق و غیـره انجـام شـد امـا مسـئله شـیوع
کرونـا سـبب تعطیلـی جلسـات شـد.

ایرنا  -سرپرسـت معاونت پیشـگیری از وقوع

اسـتان کرمـان گفـت :طبـق مـاده  ۶۸۸قانـون

آسـیبهای اجتماعـی و ارتقـا حفـظ حقـوق

بـرای تهدیدکنندگان بهداشـت عمومـی در نظر

گرفته شـده است.

سراسر ایران

پاییـــز نیـــز بـــا همـــه تلخـــی هایـــش گذشـــت امـــا

سـجاد شـهابی رئیـس اداره فنی و

بار جیرفت میشـوند توسـط کارواش برقی نصب

شـده در درب ورودی پایانه بار و توسـط نیروهای

فنـی ضـد عفونی میشـوند.

او افـزود :بـا توجـه بـه افزایـش حجـم ورود و

خـروج روزانـه کامیونها بـرای دریافـت بارنامه به
پایانـه بـار جیرفـت و اسـتفاده از خدمـات پایانـه

بـار تشـدید عملیـات ضد عفونی در سـه شـیفت
انجـام میشود.شـهابی از تشـکیل تیمهـای ضد

عفونـی کننـده دسـتی پیـاده ،خودرویـی و ثابـت
بـرای ضـد عفونـی محوطـه داخلـی پایانـه بـار،

سـرویسها و شـرکتها خبـر داد و افـزود :در
زمینـه ضـد عفونی داخـل و بیـرون کامیونها هم

کـه میخواهنـد در ایـن حرکـت جهـادی

مشـارکت داشـته باشـند بـه سـازمان صنعـت،
معـدن و تجـارت و مرکـز بهداشـت شهرسـتان

نسـبت بـه تاییـد مـکان و نظـارت بـر مراحـل

شـهروندی امیـدوار شـد.

تولیـد مراجعـه کننـد.وی ادامـه داد :در ایـن

ایـن مقـام قضایـی تصریـح کـرد :در موقعیت

امـر خیـر ،سـپاه پاسـداران ،سـازمان صنعـت،

کنونـی و فضـای حال حاضر کشـور هـم مردم

معـدن و تجـارت ،شـورای اصنـاف ،حوزههـای

بـر حفـظ حقـوق دیگـران و سلامت افـراد در

زنانـه ،بیمارسـتانها ،مجمـع خیـران دانشـگاه

وی ادامـه داد :بـه دلیـل عـدم رعایـت برخـی

عمومـی و تعـدادی از خیـران و موسسـات

بـه گـزارش روز سـه شـنبه ایرنـا ،سـید مهدی

و تـک تـک افـراد جامعه وظیفه داریم نسـبت

علمیـه ،اتحادیـه صنـف خیاطـان مردانـه و

آگاهـی از بیمـاری کرونـا در سـطح جامعـه

جامعـه اهتمام ویژه داشـته باشـیم.

علـوم پزشـکی ،معاونـت دانشـجویی ،روابـط

قویـدل اظهـار داشـت :اگـر فـردی بـا علـم و
تـردد کنـد و ناقـل شـود مـی توانـد مشـمول

ایـن مجـازات باشـد.این مقـام قضایـی اظهار

داشـت :توسـعه پایدار و متـوازن در هر جامعه
اگـر همزمـان با بهبـود ابعـاد گوناگـون کیفیت

زندگـی باشـد بـه رشـد منتهـی مـی شـود.

افـراد ما همیشـه شـاهد نقض حقـوق دیگران

بـوده ایـم در شـرایط کنونـی که ویـروس کرونا

نیـز فراگیـر شـده اسـت انتظـار مـی رود همه
مـردم و مجموعـه هـا و اصنـاف همـکاری و

وی ادامـه داد :افزایـش آسـیب هـا اجتماعـی

مراعـات کنند.قویـدل بیـان کرد:شـعار کادر

بلکـه مانـع ایجاد جامعـه متعادل خواهد شـد

بهتـر از درمـان اسـت در نظـام هـای مختلـف

نـه تنهـا مانعی برای توسـعه همه جانبه اسـت
و از دیـدگاه جامعـه شناسـان اگـر جامعـه و
در ایـن حلقـه آسـیب آفرین گرفتار میشـوند.

پیشـگیرانه و اصالحـی زمانـی بـه موفقیـت

میرسـد کـه جامعـه و محیـط بـا آن شـرایط
سـازگاری پیـدا کنـد لـذا ارتقـاء فرهنـگ یـک

سلامی تاکید کـرد :در این ایامی که احتمـال آلودگی مردم

آسـیب هـا تأثیـر فراوانـی دارد.ایـن مقـام

بـه دلیـل وجود ویروس کرونا وجود دارد و جان مردم شـهر

در جامعـه بایـد نسـبت بـه حقوق خـود اطالع

وجـود دارد کـه ایـن قدر جسـورانه در حال قاچـاق یا احتکار

خـود تکالیفـی را نیـز در بـرار جامعـه جامعـه

داشـته باشـند گفت :شـهروندان در کنار حقوق

درمـان همیشـه ایـن بـوده کـه پیشـگیری

حقوقـی؛ جامعهشناسـی و روانشناسـی هـم

همه معتقدند پیشـگیری بهتریـن و کم هزینه

تریـن و موثرتریـن راه کاهـش آسـیب اسـت.

وی با اشـاره به اینکه در عدالت ترمیمی اصل
بر اقدامات پیشـگیرانه اسـت؛افزود:در عدالت
کیفـری نیز هم بـرای افرادی کـه رعایت نکنند
و بـه حقـوق دیگـران تعـرض کننـد و قانـون را

نقـض کنند؛قانون گذار مجـازات هایی را در نظر

گرفته اسـتاین مقـام قضایی هشـدار داد:طبق
مـاده  ۶۸۸قانـون مجـازات اسلامی تـا یـک
سـال مجـازات حبـس بـرای تهدیـد کننـدگان

بهداشـت عمومـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت

یعنـی اگـر فـردی بـا علـم و آگاهـی از بیماری

کرونـا در سـطح جامعـه تردد کند و ناقل شـود

چهارشـنبه پایـان سـال دقت کنند مشـکلی را

قویـدل بـا اشـاره بـه اینکـه قانـون گـذار

کرد:طبـق قانون اقداماتی کـه موجب اخالل در

را برعهـده وزارت بهداشـت و مراکـز بهداشـتی

در قانـون مجـازات اسلامی جرم انگاری شـده

مـی توانـد مشـمول این مجازات باشـد.

تشـخیص تهدیـد علیـه بهداشـت عمومـی
گذاشـته اسـت اعلام کـرد :در حـال حاضـر
نیـز کادر بهداشـت و درمـان کشـور بـه صـورت
مسـتمر اعلام می کننـد حضور شـهروندان در

مجامـع عمومی تهدید علیه بهداشـت اسـت و
بایـد مـردم دقـت و رعایـت کننـد.وی بـا بیان

اینکه ترس همیشـه بد نیسـت؛گفت :از منظر
روانشناسـی تـرس خـوب بـر حفـظ جـان مـا

کمـک میکنـد و مـا را در برابـر بـا خطـر آماده

می سـازد و بـر خالف باور رایج ترس همیشـه
نشانه ضعف نیسـت.وی هشـدار داد:درشرایط

فعلـی کـه همـه بیمارسـتانها و مراکـز درمانـی
و کادر پزشـکی و پرسـتاری درگیـر ویـروس

کرونا هسـتند؛مردم و به ویـژه جوانان عزیز در

بر مشـکالت جامعه اضافـه نکنند.قویدل اعالم
نظـم؛ آسـایش و آرامش عمومی جامعه شـود

و مجـازات هایـی از قبیـل سـه مـاه تـا یـک
سـال حبـس و تـا  ۷۴ضربـه شلاق را در پـی

خواهد داشـت

خیریـه همـکاری دارند.رییـس دانشـگاه علوم

پزشـکی جیرفـت گفـت :گروههـای جهـادی
ایرنـا  -کمبود لوازم بهداشـتی همچون ماسـک

و روپـوش ،ایـن روزهـا باعـث شـده خیاطهای
جیرفتـی در جنـوب کرمـان بـه صـورت

خودجـوش و داوطلبانـه راهـی میدان مبـارزه با

ویـروس شـوند .درسـت زمانـی که در بسـیاری

از کشـورها افـراد برای به دسـت آوردن ماسـک
بـا هـم دعـوا میکننـد در ایران و جنوب اسـتان
کرمـان مردم بـرای مشـارکت در تولید ماسـک

رقابـت میکننـد تـا جهادگـران کادر درمانـی در

وی در پایـان گفـت :سـامانه سـجام توسـط

نبـرد بـا کرونـا پیـروز شـوند.افزایش هـر روزه

قـوه قضاییـه و در راسـتای اسـتفاده از ظرفیت

تجلـی اقتصـاد مقاومتـی در تولیـد ایـن کاالی

معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقوع جرم

کارگاههـای تولیـد ماسـک در جنـوب کرمـان

عظیم مردم از امر پیشـگیری از وقوع جرائم و

ضـروری اسـت.

آسـیب های اجتماعی و شـرکت دادن آنان در
ارسـال اخبار مختلف و همچنین بهره مندی از

طرح ها ،نظرات و پیشـنهادات عالمانه آنان راه
اندازی شـده اسـت و شـهروندان می توانند با
مراجعه بـه درگاه الکترونیـک http://sajam.
/adliran.ir

اقـدام بـه ثبـت نـام نمایند.

بـا شـیوع ویـروس کرونـا تقاضـای مـردم برای

خریـد ماسـک چندیـن برابـر شـده که بـا توجه
بـه میـزان تولید معمـول این کاال ،شـاهد کمبود

آن در داروخانههـا شـدهایم بـه طـوری کـه در

ورودی بیشـتر داروخانههـا بـا ایـن نوشـته
مواجـه میشـویم ،ماسـک موجـود نیسـت،
امـا مردمـان خونگـرم جنـوب کرمـان در ایـن

شـرایط بیـکار ننشسـته و بـا ایجـاد کارگاههـای

تولیـد ماسـک ،دوشـادوش سـربازان سلامت
بـه جنـگ بـا ویـروس کرونـا رفتـه و بـا تولیـد

ماسـک همچـون دوران جنـگ فعالیتهـای

پشـتیبانی را آغـاز کردنـد.

شـاید بتوان گفـت ،مردم به عنوان یـار دوازدهم
تیـم سلامت بـه میـدان آمدهنـد ،ایـن روزهـا

فقیـر و غنـی در کنـار هم با همدلـی و همکاری
یکـی بـا کار کـردن ،یکـی بـا اهـدای چـرخ

خیاطـی و یکـی با تامیـن پارچه و یکـی با پول
در زمینـه تولیـد ماسـک همـکاری میکننـد و
نتیجـه ایـن کار جمعـی ،تولیـد ماسـک بـرای
پرسـتاران و پزشـکان خـط مقـدم جنـگ بـا

ویـروس اسـت.

فعالیت  ۷۰خیاط در جیرفت برای تولید ماسک

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت

گفـت ۷۰ :خیـاط ایـن شهرسـتان در قالـب

 ۹کارگاه ،لـوازم حفاظـت فـردی همچـون

ماسـک ،دسـتکش و لبـاس تولیـد میکننـد.

وی از مشـارکت خیـران در زمینـه تولیـد لـوازم

بـا هماهنگـی ایـن دانشـگاه شـروع بـه تولیـد

ماسـک پارچـهای کردهانـد کـه حداقـل نیـاز
پرسـنل بیمارسـتانها کـه در خط مقـدم مبارزه
بـا کرونـا هسـتند ،تامیـن شـود.وی تصریـح

کـرد :قبـل از شـیوع ایـن ویـروس نیاز کشـور

بـه ماسـک بسـیار کـم بـود و تولیدکنندههـا
نیـز بـر اسـاس نیـاز بـازار تولیـد خـود را انجام

میدادنـد امـا یـک باره کـه ویروس ظاهر شـد
نیـاز مـردم بـه ماسـک و سـایر مواد بهداشـتی
چندیـن برابـر افزایـش یافـت و ایـن موضـوع

باعـث کمبـود ماسـک در کشـور شـد.مکارم

گفـت :در پـی شـیوع ویـروس کرونـا و سـیل
تقاضـا بـرای ایـن اقلام و همچنیـن لـزوم

تهیـه ماسـک ،بـه همـت معاونـت فرهنگـی
دانشـجویی و خیـران سلامت دانشـگاه کارگاه

تولید ماسـک با ظرفیت تولید  ۳۰۰عدد در روز
در نمازخانـه ایـن معاونـت راهانـدازی شـد.وی
افـزود :ایـن کارگاه بـه صـورت خودجـوش بـا

حضـور  ۲۵نفـر از کارکنـان و خیـران آغاز به کار

کـرد و ماسـکهای تولید شـده در اختیار کادر

بعض ــی گل ــوی ای ــران را م ــی فش ــرد ک ــه وص ــف ش ــدنی
هم ــه آم ــده بودن ــد ت ــا ب ــا او ب ــا آن ی ــار همیش ــگی وداع
کننـــد و ایـــن وداع تلـــخ تـــر شـــد وقتـــی کـــه در کرمـــان
بـــه دلیـــل کاهلـــی مســـووالن شـــهری ،بـــا انتخـــاب
مسیراشـــتباه بـــرای تشـــییع ،بیـــش از  50نفـــراز هـــم
ش ــهری ه ــای کرمان ــی ف ــوت ش ــدند و کرم ــان را ع ــزادار
تـــر از همیشـــه کردنـــد .امـــا انـــگار ایـــن تلخـــی ادامـــه
دار بـــود ،ســـقوط پـــرواز  752اوکرایـــن در  18دی غـــم
تـــازه ای بـــود ،در ایـــن حادثـــه کـــه یکـــی از هولنـــاک
تری ــن ح ــوادث تاری ــخ هواپیمای ــی ای ــران ب ــود 176 ،نف ــر
از هموطنـــان مـــا از دســـت رفتنـــد.درد هـــای زمســـتان
 98دامـــن حیوانـــات را هـــم گرفـــت ،مـــرگ هـــزاران
پرنـــده مهاجـــر در تـــاالب میانکالـــه ،دل هـــر انســـانی را
بـــه درد مـــی آورد ،بهمـــن مـــاه بـــود و فالمینگـــو هـــای
مهاجـــر دســـته دســـته در تـــاالب مـــی مردنـــد ،مرگـــی
کـــه دلیـــل آن را مســـمومیت بـــا ســـم بوتولیســـم اعـــام
شـــد ،ظاهـــرا وجـــود ایـــن ســـم بـــه دلیـــل وارد نشـــدن
آب ب ــاال دس ــت ب ــه ت ــاالب ب ــود .زمس ــتان  98ان ــگار ق ــرار

کـــرد و تـــا لحظـــه تنظیـــم گـــزارش در کشـــور  16هـــزار
کـــه هنـــوز هیـــچ درمانـــی بـــرای آن نیســـت و سراســـر
دنی ــا را در گی ــر خ ــود ک ــرده اس ــت.در گی ــر و دار کرون ــا و
التهـــاب و تـــرس از آن ،حضـــور کادر درمانـــی در سراســـر

دی در یـــک حملـــه تروریســـتی بـــه دســـتور رییـــس
جمهـــور آمریـــکا ،سردارســـلیمانی بـــه شـــهادت رســـید

جوانـان تشـکلهای مـردم نهـاد با مجموعـه این

کشـــور بـــه دل هـــا امیـــد مـــی دهـــد ،مـــردان و زنـــان
متخصصـــی کـــه بـــا حداقـــل امکانـــات در کنـــار بیمـــاران
حضـــور داشـــته و بـــه آنهـــا امیـــد مـــی دهنـــد و بـــی
ش ــک ای ــران ب ــا ای ــن امی ــد همیش ــه زن ــده م ــی مان ــد.

کرونا بیش از ۹۰درصد فعاالن صنعت
گردشگری کرمان را خانهنشین کرد

ایرنـا  -مدیـرکل میـراث فرهنگی،

گردشـگری و صنایع دستی استان

قابل تقدیر و تحسـین اسـت.او با اشـاره به وجود

کرمـان از خانه نشـینی بیش از ۹۰

اسـتان کرمـان بیـان داشـت :با توجه به اسـتفاده

گردشـگری این اسـتان خبر داد و گفت :شـیوع

راننـدگان و مسـافران از خدمات این مجتمعها به

درصـد فعـاالن و کارکنـان صنعـت

ایـن ویـروس در ایـام نـوروز و فصـل پرمخاطب

عنـوان مهمـان ناخوانـده موجـب شـد تمـام

شـهابی از رصـد و بازرسـی مجتمعهـای خدماتی

پیشـگیرانه بـرای جلوگیـری از شـیوع ویـروس

دسـتی اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه با شـیوع

شـرایط موجـود و انتقـال این ویـروس هیچ گونه

داشـتیم در ایـام نـوروز  ۱۳۹۹میزبـان خوبـی

دسـتها بـا مایـع دسـت شـویی اقـدام کننـد.

در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه اقدامـات

کرونـا در اسـتان کرمـان ،افـزود :تصمیـم
بـرای مسـافران نوروزی باشـیم ،بطوریکه سـتاد

مجتمعهـای بیـن راهـی قابل پذیرش نیسـت و

خدمات سـفر این اسـتان از آذرماه سـال جاری

بـه جریمـه و قطع خدمـات این مجتمعهـا اقدام

هـای آن نیـز ایجـاد شـد.

درمانـی قـرار خواهـد گرفـت.

چگونگی نظارت بر فعالیت کارگاههای تولید

ماسک

رییـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ویـروس کرونـا یـه
چـون اقـای مهـدی هـروی مالـک ششـدانگ پلاک  5176فرعـی از -574اصلـی

واقـع در بخش45کرمـان بـا ارائـه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا واعالم

هفـت شهرسـتان جنوبـی کرماننظـارت میکند.

مسـلم مروجـی افـزود :ایـن کارگاههـا بـرای
تولیـد ماسـکهای بهداشـتی ،تحـت نظـارت
سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت جنـوب

کرمـان و دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت

چنانچـه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک مرقوم ویا وجود اصل سـند
مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خود مـی باشـند از تاریخ انتشـار آگهی (یـک نوبت اسـت )ظرف مدت

10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک

شهرسـتان جیرفـت اعلام نماینـد بدیهی اسـت پـس از انقضـای مهلت مقـرر در آگهـی (10روز)
هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهد بود وایـن اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت به
صـدور سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک اقـدام خواهـد نمود ./

جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت .م الف 724:

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر بـاغ بمسـاحت 8501متـر مربـع تحت

پلاک 90فرعـی از -412اصلـی مفروز ومجـزا از  -51فرعـی از -412اصلی واقع در قطعه

3بخـش 34کرمـان واقـع در مردهـک جبالبارز جنوبـی روسـتای روداب-عنبرابـاد  .آدرس :عنبر اباد

–روسـتای روداب جبالبـارز جنوبی

مـورد تقاضـای :اقـای خـداداد قاعـدی فرد فرزند علیـداد با سـتناد رای هیات محتـرم حل اختالف
ثبـت جیرفـت بشـماره 139860319091001246مورخـه 1398/05/05در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفته

وموضـوع مـاده  3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضی ثبتی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
ومـاده - 13آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفته ونیـاز به

فعالیـت میکنند تا شـاهد تولید ماسـک آلوده
وی ادامـه داد :بـا توجـه بـه شـیوع بـاالی

8صبـح روزدوشـنبه مـورخ 1399/01/18در محـل شـروع وبعمل خواهد آمد لذا بـه مالک و مجاورین

ویـروس کرونـا ،نظـارت بهداشـتی زیـادی بـر

کارگاههـای تولیـد ماسـک میشـود.

رییـس سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت
جنـوب کرمـان از آمادگـی اتحادیـه خیاطـان در
هفت شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمان خبر داد

اگهی تحدید حدود ان باسـتناد تبصره ما ده 13قانون مزبور منتشـر وعملیات تحدید آن از سـاعت

رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعد مقـرر در محل وقوع ملک حاضـر و در صـورت عدم مراجعه

مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی از مجاوریـن بر حدود وحقوق

ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده  86اصالحی پـس از تنظیم

صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روزدادخواسـت بـه مراجـع ذیصالح

قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت مربوطـه را به ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد
شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهـد بود .

مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبراباد .م الف 2428:

و گفـت :ایـن خیاطـان بـرای دوخت ماسـک و

لبـاس آمادگـی کامـل دارند.

وی اظهـار داشـت :تـا کنـون طبـق گـزارش

آگهی اخطاریه ابالغ بازداشتنامه اموال منقول نزد شخص ثالث

بدینوسـیله به آقای علیرضا میرزائی  ،نام پدر حسـن ،شـماره شناسـنامه  ،۵۳۹۹شماره

ملی 3090216795که ابالغ واقعی به شـما میسـر نگریده متن بازداشـت نامه از طریق

اتحادیـه خیاطـان  ۲۰هـزار ماسـک در جنـوب

روزنامـه ابالغ میگردد:

مروجـی با بیان اینکه ماسـکهای تولید شـده

میرزائـی  ،نام پدر حسـن ،شـماره شناسـنامه  ،۵۳۹۹شـماره ملـی  ،3090216795متولـد1351/12/10 :

کرمـان طـی یـک هفتـه تولیـد شـده اسـت.

سرپرسـت محتـرم بانـک تجـارت کرمـان بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق آقـای علیرضـا
مبلـغ  15/563/705/000بـه خانـم نرگس گنجـی زادگان به اضافه  778/185/250ریال نیم عشـر

بـرای فروش نیسـت ،اظهار داشـت :ماسـکها

اجرائـی بدهـکار اسـت و بسـتانکار اسـتیفای طلب خـود را بازداشـت موجودی حسـاب بدهکار که

در اختیـار معاونـت درمـان دانشـگاه علـوم

مبلـغ فـوق از مـال بدهـکار بموجب این برگ در نزد شـما توقیف می شـود که طبق مـاده  76آئین

بـرای امـور خیرخواهانـه تولیـد و برای اسـتریل

در آن بانـک صاحـب سـپرده میباشـد اعلام نموده که بدینوسـیله به شـما ابالغ میشـود که معادل

پزشـکی قـرار میگیرنـد.

نامـه اجـرا از تحویـل آن بـه بدهـکار خـودداری واال مسـئول خسـارات وارده بـر متعهـد لـه خواهید

وی اظهـار داشـت :اتحادیـه خیاطهـا ایـن

آمادگـی را دارد کـه خیاطهـای خـردی کـه
قصـد فعالیـت خیرخواهانـه دارنـد را بـه صورت
یکپارچـه و بـا نظـارت مجموعه بهداشـتی برای
تولیـد ماسـک سـازماندهی کننـد.

بـود هـرگاه بدهـکار وجـه نقـد یا مالی نزد شـما ندارد یـا کمتر از میزان بازداشـت شـده دارد مطابق
مـاده  79أثيـن نامـه اجـرا بایـد ظـرف مـدت پنـج روز به شـعبه اجـرا اطلاع دهیـد واال اداره ثبت

آن را طبـق مقـررات از شـما خواهـد گرفـت ،ضمنـا وجـوه بازداشـتی را بـا توجه به شـماره حسـاب
سـیبای  4059013207640389اداره ثبت اسـناد و شماره شبای ir 590100004059013207640389

اداره ثبـت نـزد بانـک ملـی پس از اعالم مبلغ کسـر شـده شناسـه واریـز متعاقبا اعالم مـی گردد.

خواهشـمند اسـت شـماره شـبا بدهکار را میز به ایـن اداره اعلام نمائید.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان-علیرضا محمدی کیا -م الف1762

و در کنـار آن توزیـع اینترنتـی هـم برنامهریـزی شـده

خانـه)  kalabekhane.irمراجعـه یـا از کد دسـتوری

اسـت.او افـزود :قیمـت فـروش سـبدی هـر کیلوگرم

اسـتانی مقابلـه بـا ویـروس کرونـا مصوبـات
خوبـی نیـز برای جلوگیری از شـیوع این بیماری

اتخاذ شـد.

فراخوان

ایرنـا  -فرمانـده انتظامی جیرفـت از برخورد یک دسـتگاه
خودرو با موتورسـیکلت و فوت راکب موتورسـیکلت در یکی
از محورهای فرعی روسـتایی این شهرسـتان خبر داد.

بــه اطــاع کلیــه اعضــای شــرکت تعاونــی مــی

نوبــت اول ایــن تعاونــی در ســاعت  ۱۶روز چهارشــنبه
مــورخ  99/1/6درمحــل دفتــرشــرکت ،واقع درشــهرک
مطهــری بلــوار کرامــت شــمالی تشــکیل مــی گــردد.

از کلیــه اعضــا دعــوت مــی گــردد کــه راس ســاعت

مذكــور در جلســه مجمــع حضــور بهــم رســانند.

دســتور جلســه :تمدید مــدت فعالیــت شــرکت تعاونی

(طبــق مــاده  ۵اساســنامه شــرکت تعاونی)

هیات مدیره شرکت تعاونی

فراخوان نوبت اول

هـای پلیسـی  ۱۱۰مبنـی بـر وقـوع حادثـه رانندگـی در

جاده"میانچیـل" حوالـی سـه راهی عالء الدینـی ،مأموران
بـه محل اعزام شـدند و مشـاهده کردند برخوردی شـدید

بیـن یـک دسـتگاه سـواری پـژو پـارس و یک دسـتگاه

موتورسـیکلت روی داده اسـت.

وی اظهـار داشـت :در ایـن حادثـه راکـب  ۲۰سـاله

و ســهم آورده خــود بــه دفتــر شــرکت تعاونــی بــه
آدرس شــهرک مطهــری بلــوار کرامــت شــمالی جنب
تعاونــی غلــه مراجعــه نماییــد .بدیهــی اســت در

صــورت عــدم مراجعــه ،شــرکت تعاونــی هیچگونــه

مســئولیتی در قبــال اعضــا ،جهــت تخصیــص و

معرفــی بــه بانــک و واگــذاری واحدهــای پــروژه هــا

(فــاز اول و دوم ) نخواهــد داشــت.

هیات مدیره و ميرعامل شرکت تعاونی

علـت تامـه تصـادف را بی احتیاطـی و حرکت خالف جهت
فرمانـده انتظامی جیرفت در پایان از راکبین موتورسـیکلت

خواسـت هرگـز فرصـت کـم را بـا سـرعت زیـاد و حرکـت

خلاف جهـت عبور و مرور جبران نکننـد و با رعایت مقررات

راهنمایی و رانندگی و اسـتفاده از کاله ایمنی آرامش خاطر

را بـرای خـود و خانـواده خـود فراهم کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تشریح کرد:

تمهیدات حمایتی مالیاتی در راستای شیوع بیماری کرونا

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان تمهیـدات حمایتـی

اعتبـاری بـرای اعطـای تسـهیالت بـه اشـخاص حقیقی تا

هـای اقتصادی آسـیب دیـده از بیماری کرونا بـرای مودیان

ریـال نیـاز بـه اسـتعالم از ادارات امور مالیاتـی ندارند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان

هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا ،گفـت :طبـق تصمیمـات

مالیاتـی کشـور بـه منظـور پیشـگیری از گسـترش بیماری

مربوط به دوره چهارم سـال  ،1398از  15فروردین  1399به

دو میلیـارد ریـال و بـرای اشـخاص حقوقی تا پنـج میلیارد

سـازمان امور مالیاتی کشـور در راسـتای حمایت از فعالیت

وی همچنیـن در خصـوص مصوبـات شـورای عالـی

مالیاتـی را تشـریح کرد.

صـورت گرفته سررسـید پرداخـت مالیات بـر ارزش افزوده

کرمـان ،محمد سـلمانی درخصـوص اقدامات سـازمان امور

تاریـخ  31اردیبهشـت مـاه  1399تغییـر یافـت.

کرونـا و رعایـت حقـوق مودیان محتـرم مالیاتـی ،گفت :در

سـلمانی افـزود :درایـن طرح حمایتی مصوب شـد که کلیه

مرحلـه اول برخـی تمهیـدات با صدور بخشـنامه هـای الزم

عملیـات اجرایـی وصول مالیـات که در باب چهـارم از فصل
نهـم قانـون مالیـات هـای مسـتقیم ذکـر شـده اسـت ،تـا
پایـان اردیبهشـت  1399متوقف شـود.

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان خاطرنشـان کـرد:
باتوجـه بـه اینکـه صـدور یـا تجدیـد پروانـه کسـب و کار

اسـت.وی افـزود :در گام نخسـت بـه منظـور پیشـگیری از

اشـخاص حقیقـی از طـرف مراجـع صالحیـت دار منـوط به

گسـترش بیمـاری ،جلسـات هیـات هـای حـل اختلاف

ارائـه گواهـی از اداره امـور مالیاتی ذیربط می باشـد ،باتوجه

مالیاتی از  15اسـفندماه  1398تا پایان فروردین ماه 1399

بـه شـرایط اخیر کشـور صـدور یا تجدید پروانه کسـب و کار

لغـو شـد.مدیرکل امـور مالیاتی اسـتان کرمـان با اشـاره به

اشـخاص حقیقـی موضـوع مـاده  186قانون مالیـات های

اینکـه براسـاس مـاده  186قانـون مالیـات های مسـتقیم

مسـتقیم تـا پایـان شـهریورماه سـال  1399نیـاز بـه اخـذ

بانـک هـا مکلفنـد جهـت ارائـه تسـهیالت بـرای اشـخاص

گواهـی از اداره امـور مالیاتـی مبنـی بـر پرداخت یـا ترتیب

حقیقـی و حقوقـی از سـازمان امور مالیاتی اسـتعالم کنند،

پرداخـت بدهـی مالیاتـی نخواهد داشـت.

اظهارداشـت :با توجه به شـرایط اخیر بانک ها و موسسـات
شرکت مهندسین مشاورجبال بارز

بدهـکار خـودداری واال معـادل وجـه فـوق از شـما وصـول خواهـد شـد.

نظـر بـه مـاده  ۷۴آئیـن نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی

طبـق اجرائیـه کالسـه  ۹۸۰۲۰۶۳آقـای شـرکت مهندسـین

مشـاور جبـال بـارز کرمـان بشناسـه ملـی  ۱۰۶۳۰۱۱۷۸۷۰بـا نمایندگـی

آقایـان امیـد طیـاری بـه شـماره ملـی

0055165710و آقای مسـعود رشـید فرخی با شماره ملی ۲۹۹۱۹۸۸۲۳۱
مبلـغ 82/000/000ریـال بـه آقـای محمـد حسـن حسـینعلی پـور و مبلغ

 4/100/000ریـال حقـوق دولتی بدهکار اسـت و بسـتانکار به شـرح وارده
98018353

مـورخ  1398/12/20اعلام نمـوده وجـه نقـد از مـال مدیـون نـزد شـما

اسـت .لـذا بدیـن وسـیله بـه شـما ابلاغ مـی شـود کـه تـا سـقف مبلغ

 82/205/000ریـال از مـال بدهـکار بـه موجـب ایـن بـرگ در نـزد شـما

هـرگاه بدهـکار وجـه نقـد یـا مالـی نـزد شـما نـدارد یـا کمتـر از میـزان
بازداشـت شـده دارد ،ضمـن بازداشـت موجـودی مطابق مـاده  ۷۹آئین
نامـه اجـرا بایـد مراتـب را کتبـا ظـرف پنـج روز از تاریـخ ابلاغ بـه ایـن

اجـرا اطلاع دهیـد واال اداره ثبـت آن را طبـق مقـررات از شـما ماخـوذ
مـی دارد .ضمنـا دسـتور فرمائیـد مبالغ بازداشـتی را به حسـاب سـیبای
بشـماره شبای

 ir 590100004059013207640389اداره ثبـت اسـناد و املاک نـزد
بانـک ملـی واریـز و اصـل حوالـه را جهـت بهـره بـرداری بـه ایـن اداره

ارسـال نمائیـد و در صورت اسـتهالک مبالـغ فوق از بازداشـتنامه رفع اثر
نمائیـد .الزم بـه ذکر اسـت صرفأ حسـابهای مربـوط به حوزه ثبتی شـهر

کرمـان قابـل بازداشـت اسـت/ .س

م الف1763

توقیـف مـی شـود کـه طبـق مـاده  ۷۶آئین نامـه اجـرا از تحویـل آن به

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

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و

اگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف

139860319012003312هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت

قانـون

سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم حکیمه
نبـوی مکـی ابـادی فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه  4012صادره از سـیرجان

در ششـدانگ یـک قطعـه راهـرو جهـت الحـاق به ملـک مجاور به مسـاحت
 24/87مترمربـع پلاک 10فرعـی از 2313اصلی واقـع در بخش 35کرمان به
ادرس سـیرجان خیابان خواجو نظام الملک نرسـیده به پنج طبقه خریداری

از مالـک رسـمی خانـم رخسـاره عربـی مکـی ابـادی حـرز گردیده اسـت .لذا
بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵روز آگهی می شـود

در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک

مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم
نماینـد .بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد .م /الف 669
تاریخ انتشار نوبت اول1398/12/13 :

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای
شـماره98/02/10-139860319091000374هیات

اول

موضـوع

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه

بالمعـارض متقاضـی اقـای جـواد حمـزه فرزنـد خوبیاربشـماره شناسـنامه
33صـادره ازعنبرابـاد درششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل بر بـاغ نخیالتی

ومرکباتـی بـه مسـاحت 2605/32متـر مربع پلاک  -فرعـی از -33اصلی

مفـروز و مجـزی شـده از پلاک -33اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی
امیرابـاد کـت گـرگ بخـش 45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای
درویـش بیدشـکی محـرز گردیده اسـت .لذا به منظور اطلاع عموم مراتب

در دو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت

بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از

تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض 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 تقدیـم نماینـد  .بدیهـی
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف -2426:تاریخ انتشـار نوبت

تاریخ انتشار نوبت دوم1398/12/28 :

محمدآرمانپور -رئیس ثبت اسناد و امالک

اول – 98/12/14:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/12/28:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

فراخوان  -شماره / 98-15پ

و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۴۹۶۸

مــدارک پرونــده عضویــت و کنتــرل می ـزان واریــزی

بیمارسـتان فـوت شـد.

راکـب موتور سـیکلت اعلام کرده اسـت.

محمدرضایـی" افـزود :بـه دنبـال اعلام مرکـز فوریـت

کشوری شماره  ۲کرمان به شماره ثبت ۹۶۳۹

تعاونــی مــی رســاند ضروریســت جهــت تکمیــل

درمانـی انتقـال داده و بـه دلیـل شـدت جراحـات وارده در

بـه گـزارش روز سـه شـنبه ایرنـا ،سـرهنگ "رضـا

اعضا شرکت تعاونی مسکن مهربازنشستگان

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه اعضــای شــرکت

موتورسـیکلت مجروح و توسـط نیروهای امدادی به مراکز

ایـن مقـام انتظامـی تصریـح کـرد :کارشـناس پلیـس راه

به شناسه ملی  ۱۰۶۳۰۱۵۴۹۶۸استان کرمان
رســاند کــه جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده

 *۶۶۵۵*۱*۵۰۶۰۷۰۸۰#اسـتفاده کننـد.

جوان  ۲۰ساله جیرفتی در تصادف جان باخت

گردشـگری شـدند ،تصریـح کـرد :در سـتاد

صدورسـند مالکیـت المثنـی پلاک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبـرده وبرحسـب
دسـتورتبصره یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تا

اسـتان از امـروز ۲۷ ،اسـفند در بیـش از  ۲۰غرفـه آغاز

اینترنتـی میـوه فقـط کافی اسـت بـه سـایت (کاال به

پرتقـال طرح تنظیم بازار در شـهر کرمان همزمان با کل

میـوه خـود را اینترنتـی خریـداری کننـد .بـرای خریـد

برگـزاری هرگونه مراسـم یا تجمع در تاسیسـات

شرکت تعاونی مسکن مهرشماره  ۲بازنشستگان کشوری

محلـی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجـای مفقود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای

تجـارت اسـتان کرمـان گفـت :توزیـع سـیب درختی و

بـه رعایت پروتکلهای بهداشـتی و جلوگیری از

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

تحدیدی حدود دارد.لذا حسـب درخواسـت مورخه 1398/12/03 -98/11030/5500مالک بدینوسیله

نباشـیم.

ویـروس کرونـا در کشـور و اسـتان ،همـه مجبور

نمـوده اصـل سـند مالکیـت پلاک اخیرالذکر که قبلا ذیل ثبـت 1001صفحه 244دفتـر 66امالک

جنـوب کرمـان نیـز گفـت :ایـن مجموعـه بـر

فعالیـت تمامـی کارگاههـای تولیـد ماسـک در

بـه ریاسـت اسـتاندار کرمـان تشـکیل و کمیتـه

مدیـرکل میـراث فرهنگـی ،گردشـگری و صنایع

اضافـه خواهد شـد.

تجمـع جلـوی غرفههـای میـوه در خانـه بماننـد و

قرار گرفتیم و فعاالن صنعت گردشـگری اسـتان

مقابلـه بـا کرونـا فعالیـت هـای پیشـگیرانه را

ازای هـر کیلوگـرم  ۳۰۰تومـان بـه قیمتهـای اعالمـی

بـا شـیوع کرونـا بـه جـای حضـور در سـطح شـهر و

قـوا ارسـال شـد که تا کنون سـه بنـد آن به تصویب رسـیده

راسـتای اجـرای مصوبات سـتاد ملی و اسـتانی

تومـان اسـت که در صـورت تقاضا برای خریـد خرد ،به

بازرگانـی و توسـعه تجـارت سـازمان صنعـت ،معدن و

مقابلـه بـا ویـروس کرونـا در کنار دولـت و مردم

کرمـان نیـز ماننـد همیشـه پـای کار آمدنـد و در

سـبدی هـر کیلوگرم پرتقال بـرای مصرف کننـده ۶۵۰۰

خبرنگاران جوان از کرمان ،سـینا خسروی ،معاون امور

شـود ،افـزود :بعـد از تشـکیل سـتاد اسـتانی

بـه گـزارش ایرنـا ،فریدون فعالی روز سـه شـنبه

آگهی فقدان سند مالکیت

بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه

سـیب درختی برای مصرف کننده  ۶۰۰۰تومان و قیمت

خسـروی تصریـح کـرد :از همشـهریان تقاضـا داریـم

تهیه و برای تصویب به شـورای هماهنگی اقتصادی سـران

اجرایـی کردنـد.

خواهد شـد.

کرمـان خبر داد.

دوم بسـته حمایتی پیشنهادی سـازمان امور مالیاتی کشور

عفونی و ایجاد محیط مناسـب برای شستشـوی

اسـت نسـبت به نظافـت روزانـه ایـن مکانها ،ضد

فعـاالن ایـن صنعـت وارد کرده اسـت.

در صورت رعایت نشـدن شـرایط بهداشتی نسبت

بـرای فـروش میوه شـب عید با قیمت تنظیم بـازار در

برنامهریزیهـای انجـام شـده بـا چالـش روبرو

مدیـران مجتمعهای خدماتی رفاهی تاکید شـده

توجیهی نسـبت به شـرایط بهداشتی نامطلوب در

معدن و تجارت اسـتان کرمان از فراهم شـدن شـرایط

از سـوی سـازمان امـور مالیاتـی صـورت گرفـت و در مرحله

گردشـگری ،ضررهـای جبـران ناپذیـری بـه

رفاهـی بیـن راهـی خبـر داد و گفـت :بـا توجه به

معاون امور بازرگانی و توسـعه تجارت سـازمان صنعت

بـــود ســـنگ تمـــام بگـــذارد ،درســـت یـــک مـــاه بعـــد از

و  169نفـــر را مبتـــا و  988نفـــر را کشـــت .ویروســـی

بـــرای کرمانـــی هـــا ،مـــاه دل کنـــدن و رفتـــن اســـت13 ،

خرید میوه شب عید به صورت اینترنتی

نبـــود انـــگار همـــه ایـــران او را مـــی شـــناختند ،انـــگار

شـــیوع ویـــروس کرونـــا در چیـــن ،اولیـــن مـــورد ابتـــا

زمس ــتان س ــردتر و تل ــخ ت ــر از راه رس ــید ،دی م ــاه ،ان ــگار
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بهـــت از دســـت دادن یـــک حامـــی همیشـــگی قـــرار داد،

حتـــی روز هـــای پایانـــی و انتظـــار نـــوروز هـــم تغییـــر

کرمـان گفت :با هـدف کاهش ورود

روزانـه کامیونهـای حمـل و نقـل کـه وارد پایانـه

بـــا جمعـــی از همراهانـــش شـــهید شـــد و ایـــران را در

را تغییـــر داد ،مـــدارس تعطیـــل ،اصنـــاف تعطیـــل و

 ۸مجتمـع خدماتـی رفاهـی در محورهای جنوب

ویـروس کرونـا بـه پایانـه بـار جیرفت بـه صورت

ســـردار حـــاج قاســـم ســـلیمانی ،ســـردارکرمان و ایـــران،

ایـــران شـــد ،ایـــن ویـــروس ســـبک همـــه زندگـــی هـــا

نظـارت اداره کل راهـداری و حمـل

و نقـل جـادهای جنـوب اسـتان

در ایـــن حملـــه کـــه در فـــرودگاه بغـــداد اتفـــاق افتـــاد،

در اســـتان قـــم مشـــاهده شـــده و ویـــروس کرونـــا وارد

اداره کل همـکاری دارنـد کـه ایـن دغدغـه مردمی

حفاظـت فـردی قدردانـی کرد و افـزود :افرادی

اسـت کـه اگر رعایت شـود میتـوان به کاهش

داری ایران.

ضد عفونی کامیونهای ورودی
به پایانه بار جیرفت

تولید ماسک برای سربازان سفیدپوش

تا یک سال حبس دارد
دارنـد کـه در منشـور حقـوق شـهروندی آمـده

شهادت سردار سلیمانی و سیاه پوش شدن

سهم خیاطهای جیرفت دربحران کرونا

بیتوجهی به توصیههای بهداشتی

قضایـی بـا اشـاره به اینکـه آحاد مـردم و افراد

اقالم مورد نیاز همشهریانشـان هستند.

و تاثیـر گذار ایـران در این سـال بود ،این

سلســـله قاچـــار بـــه دلیـــل شـــکار بـــی رویـــه در ایـــران

و نیــز ایجــاد انگیــزه بیشــتر در دامــداران

تعـداد  ۳۰عـدد کـود اوره کشـف و پس از هماهنگی بـا اداره

در خطـر اسـت ،متاسـفانه افراد فرصت طلـب و بی انصافی

هـزار تومـان یکی دیگـری از اتفاقات مهم

را می برد ،هیچ وقت از حافظه پاک نمی شود

رزمایـش لبیک یا خامنـهای ارتش

جامعـه و افزایـش آگاهی اجتماعی در کاهش

تعزیـرات ضبـط گردیدند.

و افزایـش قیمـت هـر لیتر بنزین به سـه

از 80ســـال یـــک قـــاده شـــیر ایرانـــی کـــه از زمـــان

پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

اداره كل نوسـازی مـدارس اسـتان كرمـان در اجـرای آییـن نامـه اجرایـی بنـد ج مـاده  12قانون برگـزاری مناقصات در نظـر دارد اجرای پـروژه های
بـه شـرح ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومی فشـرده یـک مرحله ای  ،به پیمانـکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبـر واگذار نماید .لـذا از واجدین
شـرایط دعوت میشـود از تاریخ چاپ فراخوان به مدت سـه روز به سـامانه سـتاد ایران جهت دریافت اسـناد و شـرکت در مناقصه مراجعه نمایند
روش ارزیابـی پـروژه هـا طبـق شـرایط مناقصـه و حد اقل امتیاز جهت گشـودن پاکتهای مناقصه  60می باشـد.حضور شـرکتهایی که سـهامداران
آن دارای سـهام یـا عضـو هیـات مدیره مشـترک با شـرکت های دیگر می باشـند ممنوع اسـت.
ردیف

بنـام (ا_آ) دسـتگیر و اتومبیـل وی توقیف گردید.

ایـران رقـم زد .گرانـی بنزیـن در آبان ماه

هراس منتشر شده از ماشین هایی که آب آنها

ارتش  9ایسـتگاه غربالگری و ارزیابی بیماران

سـپاه جیرفـت ایـن خـودرو توقیـف و پـس از بررسـی

ایـن مقـام قضایـی بیـان داشـت :همچنیـن در یـک انبـار

بازگشت شیر ایرانی به کشور

ســازمان جهــاد کشــاورزی

قویـدل افـزود :برنامـه هـای اجتماعـی

ضبـط گردیـد.او افـزود :درخصوص ایـن موضوع یک متهم

سیل آن قدر شدید بود که به گفته کارشناسان

در صد سال اخیر بی سابقه بود ،تصویرهای پر

تولیــد گوشــت و شــیر در واحــد ســطح

سـوخت قاچاق و حمـل آن به طرف شهرسـتان جیرفت،

میـزان  ۲۶۰۰لیتـر سـوخت قاچاق از این خودرو کشـف و

به ــار  ، 98س ــیاه پوش ــیده بودن ــد ب ــرای ع ــزا داری ای ــران.

محمدجـواد فدائـی در حاشـیه آغاز

محیـط ناسـالم و آسـیب زا باشـد همـه افـراد

طـی عملیاتـی توسـط نیروهـای ناحیـه مقاومت بسـیج

و جـــان باختـــن  21هـــم وطـــن دیگـــر ،انـــگار نـــوروز و

گرفت و خانواده هایی را سیاه پوش کرد این

عکس :ایرنا

دراستان  2/مورد ابتال

قـــرار باریـــدن داشـــت 11 ،فروردیـــن لرســـتان و همـــدان

فقط خسارت مالی نداشته و جان  17نفر را هم

عکس :ایرنا

 12نفرقربانی کرونا

ایـــن ســـیل جـــان باختنـــد امـــا انـــگار بـــاران هنـــوز

کـرد :به همت قـرارگاه منطقهای جنوب شـرق

مجازات اسلامی تا یک سـال مجازات حبس

تخلفـات حادثـه سـاز از جمله سـرعت و سـبقت غیرمجاز،

زیـــادی از مـــردم بـــه خطـــر افتـــاد و  23نفـــر هـــم در

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی

رییس پلیس راهور اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه شـعار
آرامش در سـفر" اسـت خاطر نشـان کرد :خط قرمز پلیس،

سین پهن بود که خبر آمد گلستان ،مازندران و

خرسان شمالی درگیرسیل شده اند ،سیلی که

مزرعــه ای و صنعتــی ،باعــث افزایــش

سـفر نروند و در صورت ضرورت انجام سـفر ،نهایت احتیاط

طـرح ترافیکـی پلیـس بـرای نـوروز " ۹۹پرهیـز از خطـر،

شـیرین مضاعفـی را بـرای زنـان و همـه

با همکاری مردم کرونا
را شکست میدهیم

جـرم و امـور فرهنگـی و اجتماعی دادگسـتری

و رعایت قوانین و مقررات را داشـته باشـند.

و در ایـن بـازی 14 ،گل ایـران خاطـره ای

خبر

شهرسـتان هـای سراسـر اسـتان جلوگیـری خواهـد کرد.

وی با اشـاره به اینکه در راسـتای اجرای این طرح از سـاعت

راه هـــای بســـیاری از روســـتاها بســـته و جـــان تعـــداد

خبر

شـهروندان ،پلیـس از تجمـع در آرامسـتان شـهر کرمـان و

شدیدترتجربه کردند ،هنوزسفره های هفت

راهداری

آمیـز اسـت و بـه همیـن دلیل و در راسـتای حفظ سلامت

ف ــارس ،خوزس ــتان و کرمانش ــاه ه ــم اس ــیر س ــیل ش ــدند

میراث فرهنگی

سرهنگ"یوسـف نجفـی" در گفـت و گـو بـا ایسـنا دربـاره

اجـرای طـرح ترافیکی در روزهای پایانـی هفته جاری اظهار
روز پنجشـنبه آخـر سـال در آرامسـتان هـا بسـیار مخاطـره

ورزشـگاه هـا بروند ،بـازی ایـران کامبوج

در صـــد ســـال اخیـــر بـــی ســـابقه بـــود ،تصویرهـــای

از چنـــد شـــب قبـــل از لحظـــه تحویـــل ســـال ،بـــاران

محدودیت اعمال می شـود و مسـیرها مسـدود خواهد بود.

کـرد :بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا ،تجمع مـردم در

دوبـاره بـرای تماشـای بـازی فوتبـال بـه

س ــال  99انتظ ــار ت ــو را م ــی کش ــیم در حال ــی ک ــه پری ــم

تلخ کرد

روز پنجشـنبه ،روز جمعـه بعـد از تحویـل سـال نیـز ایـن

 18مهـر  ، 98زنـان باالخـره موفق شـدند

تعـدادی از هـم وطنـان مـا جان خـود را

و جمعه هفته جاری

انتظامـی اسـتان کرمـان گفـت :علاوه بر جلوگیـری پلیس

گرفـــت و خانـــواده هایـــی را ســـیاه پـــوش کـــرد ایـــن

امیـــد بـــرای ســـالی نـــو هوایـــی نـــو و آرامشـــی نـــو ،

را مـــی کشـــیم .ســـال  98کـــه ایـــن چنیـــن گذشـــت.

از ورود مـردم بـه محـدوده جنـگل قائـم و گلـزار شـهداء در

فقـــط خســـارت مالـــی نداشـــته و جـــان  17نفـــر را هـــم

افزایش قیمـت اعتراضات و اغتشاشـاتی

آرامشـــی کـــه حـــق همـــه مـــردم ایـــن جهـــان اســـت ،

می بارید خیلی از استان های کشور باران را

عکس :محمدحسین قنبری /کاغذوطن

کنند که متأسـفانه موافقـت نکردند.

سـاالری از عرضـه بـذر پیـاز توسـط  ۴فروشـگاه در شـهر

ســـین پهـــن بـــود کـــه خبـــر آمـــد گلســـتان ،مازنـــدران و

گذشـــت ،ســـالی کـــه پـــر بـــود از حوادثـــی کـــه شـــاید

در کشـــور بـــود و کمـــی بعـــد تـــر 5 ،فروردیـــن اســـتان

اردیبهشـــت مـــاه مهربانـــی بـــود ،در ایـــن مـــاه بعـــد

شـــدیدتر تجربـــه کردنـــد ،هنـــوز ســـفره هـــای هفـــت

ســـال  98بـــا همـــه اتفـــاق هـــای عجیـــب و غریبـــش

ش ــود ی ــک روز از س ــال گذش ــته و جبه ــه بارش ــی هن ــوز

از چند شب قبل از لحظه تحویل سال ،باران
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سـاله اسـت.در واقـع مـی تـوان گفت کرونا سـن و سـال

سـعی کنیـد بـه والدیـن خـود و اقـوام و همسـایگانی که

کرمان نو

اسـت گرفتارش شـوید.

سـعی کنیـد در خرید مـواد غذایی برای آنهـا دقت کنید تا

نمی شناسـد بلکـه اگـر از خودتان مراقبـت نکنید ،ممکن
 ۷۵درصد بهبودیافتگان نقاهتگاه کرمان مسن هستند

امـکان بیـرون رفتـن و خریـد ندارنـد کمـک کنید.

رژیم غذایی سـالم تـری را دنبال کنند.

شـیوع ویـروس کرونـا و اینکه گفته می شـود سـالمندان

افضلی مسـوول نقاهتگاه بهبودیافتگان ویـروس کرونا در

ایـن افـراد شـده اسـت ،امـا ایـن موضـوع چقـدر صحیح

در چـه رده سـنی هسـتند بـه کرمـان نـو گفـت :تاکنون ۸

ایـن روزهـا این جملـه را که ویروس کرونا بیشـتر در افراد

سـن دارند.بـه گفتـه وی آن  ۲نفـر دیگـر هم سنشـان ۴۱

متاسـفانه ایـن مطلـب نه تنهـا موجب افزایش اسـترس

بنابرایـن تفکـر اینکـه کرونا تنها بـرای افراد سـالمند خطر

نمیتواننـد از خانـه خـارج شـوند ،در خانـه بـی تحـرک

آورد کـه جوانـان بـه کرونا مبتال نمی شـوند.

ترس و اضطراب؛ خطرناکتر از کرونا

خانـه راه برونـد و فعالیـت کننـد.

بیشـتر از دیگـران گرفتـارش می شـوند ،دغدغـه ی بزرگ

کرمان در خصوص اینکه افراد مسـتقر در نقاهتگاه بیشـتر

است؟

مـورد داشـته ایـم که به غیـر از  ۲نفر از آنها باالی  ۶۰سـال

میان سـال و مسـن رایج اسـت زیاد می شنویم.

سـال و  ۳۶سـال است.

مطمئـن باشـید آنهـا مـواد غذایـی و داروهـای مـورد نیاز

خـود را بـرای حداقـل دو تا سـه هفتـه در اختیـار دارند تا

نیـازی به خروج از خانه نداشـته باشـند.اگر برای خودتان
سـفارش اینترنتـی میدهیـد میتوانید از آنها بپرسـید آیا
آنهـا نیـز نیازهایـی دارنـد تا بـرای آنها نیز خریـد کنید.

بـه سـالمندان اطـراف خـود توصیـه کنیـد اکنـون کـه

در میـان سـالمندان شـده ،بلکه این تفکر را بـه وجود می

آفریـن اسـت را از خـود دور کنید.

یـا اگـر جوانـان مبتلا شـوند جان سـالم بـه در مـی برند

بهتـر اسـت بدانیـد تـرس و اضطـراب هـای بیـش از حد

سالمندان نگران نباشند ،کافی است نکات بهداشتی را

گفـت ایـن آمارها نسـبی اسـت ،همانطـور که مـی گفتند

از کرونـا بـرای آنها کشـنده است.اسـترس غیرطبیعی می

بـه جـای خوانـدن مطالـب ناراحت کننـده و اسـترس آور

کـه کـودکان مبتلا مـی شـوند و حتـی در بعضـی مـوارد

آنـان را مسـتعد ابتلا بـه بیمـاری های جسـمی کند.

خـوش ترخیـص فـردی  ۹۱سـاله از شهرسـتان بـم را

کرونـا چـه گروه سـنی را بیشـتر مورد حمله قـرار می دهد

فـرد سـابقه سـفر بـه شـهرهای درگیـر کرونـا را داشـته و

کاهـش دهیم.

و کارشناسـان دانشـگاه علوم پزشـکی بم تحت مراقبت و

همانطـور کـه مـی دانیـد توصیـه شـده بـه دلیـل طوالنی

و ویـروس کرونـا تنهـا افـراد مسـن را مـی کشـد.باید

و بـدون آگاهـی کـه بـه سـالمندان وارد می کنید ،بیشـتر

کوویـد ۱۹کودکان را درگیر نمی کند.اما بعد مشـخص شـد

توانـد سیسـتم ایمنـی این افـراد را دچـار اختالل کـرده و

حالشـان وخیـم هـم مـی شـود.در حالی کـه دیـروز خبر

پـس توصیـه می شـود به جـای اینکه دنبال این باشـیم،

شـنیدیم.به گفتـه رییس دانشـگاه علوم پزشـکی بم این

در جسـتجوی راه حلـی باشـیم کـه چگونـه خطـر ابتلا را

پـس از بازگشـت بـه بم با اطلاع خانوادهاش به پزشـکان

تماس با سالمندان را کم کنید اما مراقب آنها باشید

نماننـد و سـعی کننـد روزی بیـن نیـم تـا یک سـاعت در

جدی بگیرند

دنیـای امـروز ،بـه والدیـن و یـا سـالمندان نزدیـک خـود

حمـام گنجعلـی خان کرمـان از زیباترین آثار تاریخی شـهر

آمـوزش دهید.

کرمـان و حاصـل تالش سـلطان محمد معمار یزدی اسـت.

اگـر تـوان انجـام کارهـای شـخصی خـود را دارنـد راه حل

دیوارهـای حمـام نیـز توسـط “علیرضـا عباسـی” خطـاط و

هـا و آمـوزش هـای جدیـد بهداشـتی را به سـالمندان یاد

بدهید.

هنرمنـد معـروف آن عصر مزین شـده اسـت.

در صـورت نیـاز آنهـا بـه کمک شـما بـرای حفظ بهداشـت

فـردی ،خودتـان دسـت به کار شـوید.

انجـام آزمایـش کرونا قـرار گرفت.عباس زاده افـزود :این

بـودن دوره نهفتگـی بیمـاری کرونـا از تماس زیـاد با افراد

ویـروس کرونا و انزوای ناشـی از آن میتواند به اسـترس
سـالمندان و در نهایـت باعـث تشـدید تنهایـی و انـزوای

معرفی

اسـت.وی ادامـه داده کـه ایـن فرد  ۹۱سـاله یک کشـاورز

و آشـنایان خود داشـته باشـید باید اطمینان پیدا کنید که

را بیمیـل بـه غـذا و پیـروی از یـک رژیـم غذایی ناسـالم

کتاب

مضافتـی بـم را بـه طـور مرتـب و روزانـه مصـرف میکند.

تأمیـن شود.شـما بـا چنـد راه حـل سـاده مـی توانیـد بـا

جایـی کـه ایـن ویـروس جدیـد اسـت ،در نتیجـه ظـرف

اگـر بـا افراد مسـن در تماس هسـتید مسـائل بهداشـتی

هسـتیم و خطـری که گروه های سـنی مختلـف را تهدید

اجتماعـی را ایـن روزهـا در خانـه نیـز حفـظ کنیـد و زیـاد

فـرد دارای نارسـایی قلبـی ،آسـم و فشـار خـون نیـز بوده

خانـواده بپرهیزیـد.از طرفی اگر فرد سـالمندی در خانواده

بمـی اسـت کـه تغذیـه سـالم داشـته و از جملـه خرمای

نیازهـای ضـروری ماننـد غـذا و داروی آنهـا به طـور منظم

همچنیـن رییـس کمیسـیون بهداشـت چین گفتـه از آن

حداقـل میـزان خطـر برای سـالمندان به آنهـا کمک کنید.

روزهـا و هفتههـای آتـی احتمـاال شـاهد بـروز تغییراتـی

از جملـه شسـتن دسـت هـارا فرامـوش نکنید.فاصلـه

مـی کنـد هـم دسـتخوش تغییراتی می شـود.

بـا افـراد مسـن خانـواده و حتـی دیگـر اعضـا در تمـاس

تعداد سالمندان بهبود یافته ،کم نیست

بـر اسـاس آمـاری کـه وزارت بهداشـت از میانگین سـنی

فیزیکـی نباشـید.

بیشـتر آنها شـود.تنهایی و انزوای اجتماعی میتواند افراد

کنـد و علاوه بـر آن میتوانـد نامالیمـات روانـی چـون

فیودور داستایوفسکی

افسـردگی و اضطـراب در پی داشـته باشـد.
کرونا را شکست می دهیم

بـه یـاد داشـته باشـید بـا خـود مراقبتـی ،حفـظ روحیـه،
تـرس همـراه بـا آگاهـی می تـوان بـه جنگ هـر بیماری

رفت.سـعی کنیـد با مانـدن در خانه و اسـتفاده ازتعطیالت
پیـش رو در کنـار خانـواده خود وقت های تلف شـده قبل
را جبـران کنیـد و از داشـتن آنها لـذت ببرید.

افـراد فوت شـده و بهبود یافته منتشـر کـرده این اعداد به

ترتیـب  ۵/۶۵درصـد بـرای فوت شـدگان و  ۵۱برای بهبود
یافتـگان اسـت.همچنین در پاییـن ایـن جـدول آمده که

افـراد در گـروه های سـنی  ۳۰تا ۴۰و  ۴۰تا  ۴۹بیشـترین

آمـار را در میـان بهبودیافتگان داشـته اند.

خـب بـا توجـه بـه ایـن اعـداد و عـدد میانگیـن سـنی
بهبودیافتـگان ایـن مـی توانـد بـه معنـی خـوب شـدن

تعـداد زیـادی از افـراد سـالمندی باشـد کـه بیشـتر از ۵۱

سـال داشـته انـد .از آنجایـی هم کـه آمار و ارقام همیشـه
احتمالـی اسـت نمـی تـوان گفـت اکثـر فـوت شـدگان

در اینکـه رمـان ابله یک شـاهکار اسـت هیچ شـکی وجـود ندارد

سـالمندان هسـتند یـا خیر.بطـور مثـال همانطـور که می

امـا خـاص بـودن رمان ابله از یک جهت بسـیار به چشـم میآید

بینیـد در جـدول باالتریـن سـن فـوت شـدگان  ۹۷بـوده،

دارد .از صفحـه isna.news

در اینستاگرام چه خبر

عکس :کرمان نو

احتمـال بـاز گشـایی مـدارس در روزهای پنج شـنبه و جمعـه بعد از تعطیلات کرونا وجود

ایـن عـدد مـی توانـد میانگین سـنی فـوت شـدگان را تا

حـدودی بـاال ببرد.

از طرفـی هـم حداقـل سـن فوت شـدگان یک کـودک ۳

به مث ابر سیاهی ،هی ابارین
گریوا ُدم بیادت ای َت ِ
ک سر
برین بی یارم ای کهنو بیارین

شاعر  :منصور رئیسی

شـرح مختصریـی ازکاالهـا :فـروش هفـت دسـتگاه ازخودروهای دارای پالک دولتی مازاد و مسـتعمل سـبك وسـنگين شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان بشـرح فهرسـت

منـدرج در ایـن آگهی

شـرکت آب و فاضلاب شـهری اسـتان کرمـان درنظـردارد کاالهـای خود به شـرح مذکورو بـا جزئیات مندرج دراسـناد مزایده را بـا بهره گیری ازسـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت
 www.setadiran.irبـا شـماره مزایـده /91الف 98-12/و شـماره سیسـتمی 1098005963000001به صورت الکترونیکی به فروش برسـاند.

تاریخ انتشارمناقصه درسایت ساعت 14 :مورخ 98/12/28 :

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :تا ساعت  19روزچهارشنبه مورخ 99/2/3
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه این شرکت ساعت 12:روزدوشنبه مورخ99/02/15 :

مبلـغ تضمیـن شـرکت درمزایـده  :معـادل ده درصد مبلغ پیشـنهادی بـرای هرخـودرو وحداقل

ضمنا رعایت موارد زیرالزامی می باشد:

مشـخصات ایـن مناقصـه درسـایت شـرکت مهندسـی آب وفاضلاب بـه آدرس

یک هفته منع مقررات آمد و شد در بغداد

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 10:00 :صبح روزشنبه مورخ99/02/16 :

َب ُخ ِ
لک آسمون َمه ُتو دَ خیله
َ
سینم
تپیده ُغرصه ای مابین

قیمـت ،بازگشـایی پـاکات ،اعلام به برنـده ،واریزوجه مزایـده و تحویل کاال دربسـترسـامانه ازاین

شاعر  :مهدی جاللی

از صفحه tabnak

مزایده شـامل دریافت اسـناد مزایده ،پرداخت تضمین شـرکت درمزایده( ودیعه) ،ارسـال پیشنهاد
طریـق امکان پذیرمی باشـد.

«ثبـت نام/پروفایـل مزایده گر موجود اسـت
تعـداد شـرکت کننـدگان  :دو نفر می باشـد.

 www.abfakerman.irموجـود میباشـد.

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مزایده گـزارجهت دریافـت اطالعات بیشـتردرخصوص اسـناد مزایده و

ارائه پاکـت الف:

آدرس :کرمان-بلـوار 22بهمـن -شـرکت آب و فاضلاب شـهری اسـتان کرمـان -دفتـربازرگانـی

-2پیشـنهاد مـی گـردد بـا توجه به تنـوع کاالهای مطرح شـده درمزایده قبـل ازارائه پیششـنهاد از

شـرکت تلفـن 03433222960

-3عالقمنـدان بـه شـرکت درمزایـده می بایسـت جهت ثبـت نـام و دریافت گواهـی الکترونیکی

دفترثبت نام 88969738 :و 85193768

اقلام موضـوع مزایـده بازدید به عمـل آید.

(توکـن) با شـماره هـای ذیل تمـاس حاصـل نمایند:

فراخوان مناقصه عمومی

در توییتر چه میگویند؟

مرکزپشتیبانی سامانه 021-41934-:

اطالعـات تمـاس دفاتر ثبت نام سـایر اسـتانها ،در سـایت سـامانه ( )www.setadiran.irبخش

-1برگـزاری مزایـده صرفا ازطریق سـامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشـد و کلیه مراحل فرایند

که ای بخت ب َُدم کُفل وکِلیلِه

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکزتماس021-41934 :

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
نوبت دوم

همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) تهیه ،نصب و راهاندازی دو دستگاه آسانسور 6و  8نفره
ساختمان شماره  3امورمالیاتی استان کرمان

اداره کل امـورمالیاتـی اسـتان کرمان درنظـردارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشـرده) کاالهای /خدمات «تهیه ،نصـب و راهاندازی دو

دسـتگاه آسانسـور 6و  8نفره سـاختمان شـماره  3امورمالیاتی اسـتان کرمان» به شـماره  2098003459000005را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی

دولـت برگـزارنمایـد  .کلیـه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها ازطریق درگاه سـامانه

تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس  www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران درصورت عـدم عضویت قبلی،
مراحـل ثبـت نام درسـایت مذکورو دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ  1398/12/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از ساعت 9صبح روز شنبه مورخ  1399/1/6تا ساعت  9صبح مورخ 1399/1/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :تا ساعت 10صبح روز سهشنبه مورخ 1399/1/26
زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  11صبح روز سهشنبه مورخ 1399/1/26

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گ ـزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکتهــای مــورد نظــر :آدرس
کرمــان -خیابــان قــدس -اداره کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان -دفتــر حراســت و تلفــن 034321224234
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه عبارت است از:
مرکز تماس  021 -41934 :و دفتر ثبت نام 88969737 :و 85
م الف 4076

نوبت اول

آگهی مزایده شرکت آب و فاضالب استان کرمان شماره /91الف 98-12/شماره مزایده مرجع 1098005963000001

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد درسامانه :ساعت 19 :روزدو شنبه مورخ99.02.15 :

روی دنیا سو ِز نیله
یَ واری
ِ

سـر میگذراند.

آگهی مزایده شماره /91الف98-12/

آوای محلی
ون یاد تو همُ شو غرصه دارین
مُ ُ

و آن توصیـف لحظاتـی اسـت کـه یـک فرد محکـوم به اعـدام از

اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

آگهی مناقصه
ی ریحانشـهر در نظـر داردبـر اسـاس
شـهردار 

موافقتنامه شـماره 346071باعنوان توسعه و بهبود

شـبک ه حمل ونقـل درون شـهری ازمحـل اعتبارات
تملـک داراییهـا جهـت آسـفالت و جدولگـذازی و
پیـاده رو سـازی اقـدام نمایـد .متقاضیـان مـی

تواننـد حداکثـرظرف مـدت 10روزکاری پـس ازدرج

آگهـی ،جهـت اطلاع از شـرایط مناقصـه ودریافـت

اسـناد شـرکت درمناقصه و همچنیـن ارائه تضمین
ی مراجعه
ضمانتنامـه بانکـی به ذیحسـاب شـهردار 
یـا با شـماره تلفـن 03433469010جهـت اطالعات
بیشـتر تمـاس حاصـل فرمایید.

روابط عمومی شهرداری ریحانشهر

