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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آذر   10 یکشــنبه         628 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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چرا قیمت دالر باال رفت؟

جمال رزاقی
یادداشت مهمان

افزایـش قیمـت دالر در این هفته رشـد بهای سـکه را نیز 
به دنبال داشـته اسـت. اینگونه اسـتدالل می شـود که با 
افزایـش تقاضـا بـه دلیل افزایـش تقاضای شـرکت های 
تجـاری بـرای تسـویه حسـاب های دالری و وصل شـدن 
تدریجـی اینترنـت در ایـن هفتـه میـزان تقاضـا در بـازار 
افزایـش یافته اسـت و هـم زمان میزان عرضه متناسـب 
بـا آن وجـود نداشـته اسـت کـه ایـن مسـئله افزایـش 

قیمت دالر را سـبب شـده اسـت.
سـکه در هفتـه گذشـته علیرغـم رونـد کاهشـی قیمـت 
جهانـی طـا با افزایـش خرید توسـط بازیگران ایـن بازار 
رشـد بیشـتری نسـبت بـه شـاخص ارزی را تجربـه کرد. 
در واقـع قیمـت دالر که در شـروع هفته گذشـته به دلیل 
افزایـش قیمت بنزیـن و اعتراضات پیرامون آن به راحتی 
از مـرز 12 هـزار تومـان عبور و پس از سـه صعـود متوالی 
روز یکشـنبه قیمـت 12 هـزار و ۴50 تومـان را نیـز به ثبت 
رسـاند، در ادامـه هفتـه در روزهای دوشـنبه تا چهارشـنبه 
سـه افـت متوالـی را تجربه کرد و مجددا به کانـال 11 هزار 
تومان برگشـت. در روز پنجشـنبه هفته گذشـته )اول آذر 
مـاه( شـاخص ارزی قیمـت 11 هـزار و 925 تومـان را بـه 
ثبـت رسـاند. بـه طـور کلـی کاهـش حجـم معامـات و 
فعالیـت صرافی هـا در افـت قیمـت دالر در روزهـای آخر 

هفتـه گذشـته مؤثر بوده اسـت...

کهنوججیرفت
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مهندسپناهیمدیرامورمعدنگهرزمین:

ثبت رکوردی دیگر در شرکت گهرزمین
سـنگ  تـن  اسـتخراج 1۷,661,9۷6  بـا 
آهـن در 11 ماهـه سـال مالـی 98_9۷ 
شـاهد ثبـت رکـوردی دیگـر در شـرکت 

بودیـم گهرزمیـن 
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت سـنگ 
آهـن گهرزمیـن، مهنـدس علـی پناهـی 
مدیـر امـور معـدن این شـرکت با اشـاره 
بـه بحـث تحریمهـا و عـدم دسترسـی 
بـه موقـع و نبـود قطعـات ماشـین آالت 
بـا  خوشـبختانه  عنـوان کـرد:  معدنـی، 
همدلـی و همیاری مجموعـه امور معدن 
شـرکت  ارشـد  مدیـران  پشـتیبانی  و 
توانسـتیم ضمـن بهینـه سـازی عملیات 
معدنـکاری با اسـتفاده از پیاده سـازی و 
 PM, RCM, راه انـدازی سیسـتم هـای
CM و سـر آمد همه آنها سیسـتم کارآمد 
هوشـمند  شـده گسـیل  سـازی  بومـی 
در   )DISPATCHING( آالت  ماشـین 

کنـار سـازماندهی فعالیـت هـای بخش 
هـای مختلـف معـدن، در 11 ماهه سـال 
مالـی 989۷ بـا اسـتخراج سـنگ آهـن، 
بـه میـزان 1,599,5۷3 تـن سـنگ آهِن 
بیشـتر نسـبت به دوره مشـابه سال قبل 
داشته باشـیم. پناهی میزان استخراج 11 
ماهـه سـال مالـی 9۷96 را 16,062,۴03 
تـن اعام کـرد و افزود : در 11 ماهه سـال 
مالـی 98_9۷ شـاهد اسـتخراج سـنگ 
آهـن بـه میـزان 1۷,661,9۷6 تـن بودیم 
کـه ایـن مهـم، رکـوردی دیگـر در کارنامه 
شـرکت سـنگ آهن گهرزمیـن را به ثبت 
رسـانید.به گفتـه وی بخش عمـده ای از 
قطعـات، بـا تاش همـکاران امـور معدن 
در بخـش تعمیـرگاه پیمانـکار در حـال 
سـاخت مـی باشـد کـه ایـن امـر، تاخیر 
در تعمیـرات و نگهـداری ماشـین آالت 

معدنـی را بـه حداقـل رسـانده اسـت.

1۲تا13۲3تا۲3

فرآیندشماره۲-16/ج/98

نوبتاول
آگهی برگزاری مزایده عمومی   
اجارهدریاچهسدجيرفتبهمنظورصیدماهی

شـرکتآبمنطقـهایکرمـاندرنظـرداردبرگزاریمزایـدهعمومیاجارهدریاچهسـدجیرفتبه
منظـورصیـدماهیوباجزئیاتمندرجدراسـنادمزایدهرابابهرهگیریازسـامانهتدارکاتالکترونیکی

)setadiran.ir(وباشـمارهفرآیند۲-16/ج/98بصورتالکترونیکیبهفروشبرسـاند.
زمانانتشاردرسایت:98/9/1۲
مهلتدریافتاسنادمزایده:98/9/19ساعت10
تاریخبازدید:98/09/13الی98/09/۲۷
آخرینمهلتارسـالپیشـنهادقیمت:98/09/30

10 ساعت
زمانبازگشایی:98/09/30ساعت:10:15

زماناعالمبرنده:98/09/30
ضمنارعایتمواردذیلالزامیمیباشد:

1-برگـزاریمزایـدهصرفاازطریقسـامانهتدارکات
باشـدوکلیـهمراحـل الکترونیکـیدولـتمـی
فراینـدمزایـدهشـاملخریـدودریافـتاسـناد
مزایـده در شـرکت تضمیـن پرداخـت ، مزایـده
)ودیعـه(،ارسـالپیشـنهادقیمـت،بازگشـایی

پـاکات،اعـالمبـهبرنـده،واریـزوجـهمزایدهو
تحویـلکاالدربسـترسـامانهازاینطریـقامکان

پذیـرمیباشـد.
۲-پیشـنهادمـیگـرددقبـلازارائـهپیشـنهاداز
محـلموضـوعمزایـدهبازدیـدبعمـلآوریـد.

3-عالقمنـدانبـهشـرکتدرمزایدهمیبایسـت
جهـتثبـتنـامودریافـتگواهـیالکترونیکـی
)توکـن(بـاشـمارههـایذیـلتمـاسحاصـل

فرمائیـد.
مرکزپشتیبانیوراهبریسامانه:0۲1-41934
اطالعـاتتماسدفترثبتنامسـایراسـتانها،در
سـایتسـامانه)www.setadiran.ir(بخش"
ثبـتنام/پروفایـلمزایدهگر"موجوداسـت.

شناسه آگهی: 6۷8۷۴۷روابطعمومیشرکتآبمنطقهایکرمان

فراخوان دعوت به همکاری
فراخوان شماره یک

نوبت اول

ادارهکلغلــهوخدمــاتبازرگانــیاســتانکرمــانبــهنمایندگــیازشــرکتمــادرتخصصــیبازرگانــیدولتــیایــراندرنظــردارد
ازظرفیتهــایموجــوددرســطحاســتان)شهرســتانهــایفاریــاب-قلعــهگنــج-منوجــان-رودبــارجنوب-ارزوئیــه–بافــت-کهنوج
(درفصــلخریــدتضمینــیگنــدمودانــههــایروغنــیدرســال99برابــرضوابــطشــرکتمــادرتخصصــیبازرگانــیدولتــیایــران
بعنــوانمرکــزخریــدتضمینــیونگهــداریاســتفادهنمایــد،لــذاازکلیــهاشــخاصحقوقــیوحقیقیدرســطحاســتانکهواجدشــرایط
وامکانــاتزیــرمــیباشــنددعــوتمیگــرددتقاضــایخــودراحداکثــرتــاتاریــخ1398/9/30بــهآدرسکرمــانبلــوارشــهیدصدوقــی
روبــرویســتادفرماندهــیانتظامــیادارهکلغلــهوخدمــاتبازرگانــیاســتانکرمــانتحویــلنماینــد.متقاضیــانمــیتواننــدجهت
کســباطالعــاتبیشــتردرســاعاتاداریبــهآدرس:کرمــانبلــوارشــهیدصدوقــیروبــرویســتادفرماندهــیانتظامــیادارهکلغلهو

خدمــاتبازرگانــیاســتانکرمــانمراجعــهویــاباشــماره31-3۲1۲3630داخلــی13۷و11۲تمــاسحاصــلفرماینــد.

شرایطمراکزخرید
1-داشـتنظرفیتانبارداریمتناسـبباحجمبرآوردیخریدمرکزنظیرانبارسـادهمسـقف،انبارنیمهمکانیزه،انبارتمام

مکانیزه،سـیلویفلزی،سـیلویبتنیوانبارچادریوتوانتخلیهوبارگیریمتناسـببامرکز.
۲-داشتنمحوطهمحصور،کفمحوطهآسفالتیابتنبادربورودیوخروجیقابلکنترل

3-دارابودنباسکولاستانداردترجیحامتصلبهرایانهوچاپگر.
4-دارابودنتجهیزاتوامکاناتمناسببرایتخلیهوبارگیریمحموالت

5-دارابودندوربیندیددرشبباقابلیتانتقالتصاویر
6-دارابودنبسترارتباطاینترنتیوتجهیزاتمربوطبهآن
۷-دارابودنرایانهوچاپگرمتناسبباحجمخریدمرکز

8-دارابودننیرویانسانیمجربومطلعدرحوزههایکنترلکیفی،بازرگانیومالیوانفورماتیک
9-دارابـودنامکانـاتوتجهیـزاتکنتـرلکیفـینظیرترازودیجیتـالبـادقت۲رقماعشـار،پنـس،الک)مطابقدسـتور
العمـلهـایابالغـیبـهتعدادکافـی(،رطوبتسـنج،بمبو)بهتعـدادکافی(،میزکارمناسـببانورکافی-سـکوینمونه
بـرداری،سـینیاسـتانداردافـتزنی50*50سـانتیمتـر،کاردک،سـرتاسسـرتختو...وفضاینگهدارینمونـهآزمایش.

10-دارابودنکاوروامکاناتپوششمناسببهمنظورحفظوحراستازکاالدرانبارهایچادری
11-دارابودنتوانمالیبرایارائهتضامینقرارداد

1۲-امکاننگهداریاسنادمحموالتخریدوارائهبهشرکت
13-دارابودنسیستماطفاءحریق

14-دارابودنامکاناترفاهینظیرنمازخانه،سرویسبهداشتی،آبسردکنو...
ادارهکلغلـهوخدمـاتبازرگانـیاسـتانکرمانبهنمایندگیازشـرکتمادرتخصصیبازرگانیدولتیایـراندرنظردارددر
فصـلخریـدتضمینـیگندمدرسـال99ازخدماتکارکنـاندولتپـسازارائهآموزشهایالزمبعنوانعاملتشـخیص

وعاملذیحسـاب)عاملذیحسـابصرفًاازپرسـنلرسـمیدولتخدماتکشـوری(درمراکزخریداسـتفادهنماید.
لـذاازکلیـهافـرادواجدشـرایطوسـازمانهـاواداراتدولتیترجیحًاافـرادباتجربهدرامورحسـابداری،مالـیوبازرگانی
درخواسـتمـیشـودتقاضـایهمکاریخـودرابصـورتماموردرفصـلخریدبههمـراهحکمکارگزینـیوموافقتکتبی
دسـتگاهاجراییحداکثرتاتاریخ98/09/30بهآدرسکرمان:بلوارشـهیدصدوقیسـهراهسـیلو،روبرویسـتادفرماندهی
نیـرویانتظامـیویـافکس3۲1۲3586ارسـالودرصورتنیازبهکسـباطالعاتبیشـتربـاشـماره3۲1۲3630-31

داخلـی13۷و131تمـاسحاصلفرمایند.
ضمنًاحقماموریتافراددرقالبضوابطکارکنانپرداختخواهدشد.

امورقراردادهایادارهکلغلهوخدماتبازرگانیاستانکرمان

ادارهکلغلهوخدماتبازرگانی
استانکرمان

ادامهدرصفحه4 و2
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ــت اداره کل  ــگان حفاظـ ــده یـ ــا - فرمانـ  ایرنـ
ـــان  ـــوب کرم ـــزداری جن ـــی و آبخی ـــع  طبیع مناب
درختـــان  قطـــع  متخلـــف  دســـتگیری  از 

جنگلـــی در جیرفـــت خبـــر داد.
شـــنبه  روز  امیرافضلـــی  خانبـــاز  ســـرهنگ 
ــزود:  ــا افـ ــگار ایرنـ ــا خبرنـ ــو بـ در گفـــت و گـ
درختـــان  قطـــع  مـــورد  چندیـــن  گـــزارش 
جنگلـــی در روســـتای بنـــدر دلفـــارد اعـــام و 
بافاصلـــه بررســـی و برنامه ریـــزی  الزم بـــرای 

ــد. ــام شـ ــف انجـ ــراد متخلـ ــتگیری افـ دسـ
ویـــژه  پاســـگاه  مأمـــوران  داد:  ادامـــه  وی 
شهرســـتان  طبیعـــی  منابـــع  از  حفاظـــت 
جیرفـــت، فـــرد متخلفـــی کـــه اقـــدام بـــه 
ـــایی  ـــود شناس ـــرده ب ـــی ک ـــان جنگل ـــع درخت قط

و دســـتگیر کردنـــد.
منابـــع   اداره کل  حفاظـــت  یـــگان  فرمانـــده 
کرمـــان  جنـــوب  آبخیـــزداری  و  طبیعـــی 
ـــز  ـــوری نی ـــک دســـتگاه اره موت ـــرد: ی ـــح ک تصری
ــده  ــط و پرونـ ــف و ضبـ ــف کشـ ــرد متخلـ از فـ
تخلـــف وی بـــرای ســـیر مراحـــل قانونـــی بـــه 
دادگاه عمومـــی بخـــش ســـاردوئیه شهرســـتان 

جیرفـــت ارجـــاع شـــد.
وی بـــا تأکیـــد بـــر نقـــش مهـــم جوامـــع 
در حفاظـــت  طبیعـــت  همیـــاران  و  محلـــی 
از منابـــع ملـــی گفـــت: امیدواریـــم در پـــی 
ـــتور  ـــه در دس ـــی ک ـــی و ترویج ـــات آموزش اقدام
ـــژه  ـــه وی ـــردم ب ـــارکت م ـــا مش ـــرار دارد، ب کار ق
ــن  ــگل در کمتریـ ــیه جنـ ــینان حاشـ روستانشـ
زمـــان ممکـــن بـــا متخلفـــان برخـــورد و از 
عرصه هـــای منابـــع طبیعـــی حفاظـــت کنیـــم.

ــن  ــوران ایـ ــت: مأمـ ــار داشـ ــی اظهـ امیرافضلـ
آمـــاده  ســـاعته   2۴ صـــورت  بـــه  یـــگان 
هســـتند. ملـــی  عرصه هـــای  از  حراســـت 

وی گفـــت: مـــردم در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه 
آتش ســـوزی عرصـــه  هـــای منابـــع طبیعـــی، 
تخریـــب و تصـــرف اراضـــی ملـــی و قاچـــاق 
ـــه شـــماره 150۴ ســـتاد  گیاهـــان دارویـــی مـــوارد را ب
ــزداری  ــی و آبخیـ ــع طبیعـ ــری اداره کل منابـ خبـ
ـــا رســـیدگی شـــود. ـــد ت ـــوب کرمـــان گـــزارش کنن جن
ـــوب  ـــزداری جن ـــی و آبخی ـــع طبیع اداره کل مناب
کرمـــان مســـتقل از مرکـــز اســـتان، هفـــت 
ـــر  ـــون نف ـــک میلی ـــت ی ـــا جمعی ـــتان را ب شهرس

تحـــت پوشـــش دارد.

ــر شــنبه در  ــدل پیــش از ظه ــدی قوی ــر- ســید مه مه
جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: از ابتــدای تشــکیل 
اورژانــس قضائــی در شهرســتان زرنــد تعــداد ۴13 فقره 
ــه  ــده ک ــاع ش ــی ارج ــد سازش ــن واح ــه ای ــکایت ب ش
خوشــبختانه 300 فقــره از ایــن شــکایت هــا بــا صلــح و 
ســازش و بــدون پرداخــت هیــچ هزینــه ای بــه پایــان 

رســیده اســت.
قویــدل در تشــریح عملکــرد و شــیوه کار اورژانــس 
قضائــی و واحــد ســازش دادســرای عمومــی و انقــاب 
ــس  ــای اورژان ــت: اعض ــار داش ــد اظه ــتان زرن شهرس
قضائــی همــراه بــا پلیــس بــه محــل اعــام وقــوع جــرم 
اعــزام تــا حتــی المقــدور در همــان محــل بــا ســعی در 
اصــاح ذات البیــن نماینــد و مقدمــات صلــح وســازش 

ــد. را فراهــم آورن
وی گفــت: درجامعــه کنونــی موضــوع عدالــت کیفــری 
بــرای کاهــش جرائــم و کاهــش جمعیــت کیفــری بــه 
تنهایــی کار ســاز نبــوده و کارشناســان، جامعــه شناســان 
و جــرم شناســان معتقدنــد در کنــار عدالت کیفــری باید 
ــا نــگاه اصــاح گرایانــه و مشــارکت  عدالــت ترمیمــی ب

هــای اجتمــاع محــور در دســتور کار قــرار گیــرد.
ــر  ــردن ام ــی ک ــق و اجرای ــور تحق ــه منظ ــزود: ب وی اف
پیشــگیری در تکمیــل بحــث قضــاء زدایی و در راســتای 
سیاســت هــای کان قــوه قضائیــه و تاکیــدات ریاســت 
ــا،  ــده ه ــر کاهــش ورودی پرون ــی ب ــه مبن ــوه قضائی ق
طــرح اورژانــس ســازش در دادســرای عمومــی و انقاب 
ــی  ــتان  اجرای ــن شهرس ــال در ای ــرداد امس ــد از خ زرن

شــده اســت.

 ایرنـــا - بـــه گفتـــه مدیـــر کل فرهنـــگ و 
ارشـــاد اســـامی جنـــوب کرمـــان، ۷00 ناشـــر 
ـــگاه  ـــور در نمایش ـــرای حض ـــور ب ـــر کش از سراس
ثبت نـــام  منطقـــه  ایـــن  کتـــاب  اســـتانی 

نـــد. کرده ا
ــت  ــنبه در گفـ ــحاقی روز چهارشـ ــین اسـ حسـ
و گـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـــا اظهـــار داشـــت: 
نمایشـــگاه کتـــاب بـــرای ایـــن منطقـــه یـــک 
ــا  ــاله بـ ــر سـ ــه هـ ظرفیـــت بـــزرگ اســـت کـ
شـــکوه و عظمـــت خاصـــی برگـــزار می شـــود.

وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بایـــد یـــک فضـــای 
ایجـــاد  کرمـــان  جنـــوب  در  نمایشـــگاهی 
ـــه  ـــان داده ک ـــه نش ـــرد: تجرب ـــح ک ـــم، تصری کنی
ـــه  ـــن منطق ـــاب در ای ـــگاه کت ـــتقبال از نمایش اس
ــن  ــای ایـ ــد فضـ ــوده و بایـ ــوب بـ ــیار خـ بسـ

دهیـــم. را گســـترش  نمایشـــگاه ها 
ــوب  ــردم جنـ ــه مـ ــان اینکـ ــا بیـ ــحاقی بـ اسـ
بـــه عنـــوان  نمایشـــگاه کتـــاب  از  کرمـــان 
هفتـــه فرهنگـــی یـــاد می کننـــد، عنـــوان کـــرد: 
نمایشـــگاه های  در  مـــردم  پرشـــور  حضـــور 
ـــاب و  ـــگ کت ـــش فرهن ـــان از افزای ـــته نش گذش

ــت. ــه اسـ ــن منطقـ ــی در ایـ کتابخوانـ
ــگ  ــر فرهنـ ــام وزیـ ــه اعـ ــا بـ ــت: بنـ وی گفـ
ــاب  ــه کتـ ــزان مطالعـ ــامی، میـ ــاد اسـ و ارشـ
ــوب  ــوده و جنـ ــه در روز بـ ــور 13 دقیقـ در کشـ
اســـتان کرمـــان از لحـــاظ ســـرانه مطالعـــه 

ــت. ــرو اسـ ــور پیشـ ــاب در کشـ کتـ
هفتمیـــن نمایشـــگاه کتـــاب اســـتانی جنـــوب 
کرمـــان از 11 تـــا 16 آذر مـــاه ســـال جـــاری در 
ــود. ــزار می شـ ــت برگـ ــهدا جیرفـ ــینیه شـ حسـ

ـــور  ـــرای حض ـــر ب ـــز 560 ناش ـــته نی ـــال گذش س
کتـــاب  اســـتانی  نمایشـــگاه  ششـــمین  در 

جنـــوب کرمـــان نام نویســـی کردنـــد.
ــوب  ــامی جنـ ــاد اسـ ــگ و ارشـ اداره کل فرهنـ
کرمـــان مســـتقل از مرکـــز اســـتان، هفـــت 
ــش دارد. ــت پوشـ ــی را تحـ ــتان جنوبـ شهرسـ
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شبسـتان- »وحـدت برخـورداری« 
و  هـزار   ۷۷ کنـون  تـا  گفـت:   ،
کشـاورزی  اراضـی  از  693هکتـار 
جنـوب کرمان به سـامانه های نوین 
آبیـاری )آبیـاری تحت فشـار، کم فشـار و بارانی ( 
مجهـز شـده اند، که تجهیـز 31 هـزار و ۴6۷ هکتار 
از ایـن اراضـی در مـدت فعالیـت دولـت تدبیـر و 
امیـد بـوده اسـت. مدیـر آب و خـاک و امـور فنی 
مهندسـی سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان 
، افـزود: از ابتـدای دولـت تدبیـر و امیـد بـه منظور 
اجـرای این طرح در سـطح 31 هـزار و ۴6۷ هکتار 
از اراضـی جنـوب کرمـان، اعتباری معـادل 2 هزار و 
856 میلیارد ریال اختصاص داده شـده اسـت که 
تجهیـز ایـن مسـاحت از اراضـی بـه سـامانه های 
نویـن آبیاری زمینه اشـتغال پایـدار 6 هـزار و 293 

نفـر را فراهـم کرده اسـت.
وی، بـا اشـاره بـه برخـی از مزایـای طـرح سـامانه 

های نوین آبیاری، اظهار داشـت: یکنواختی بیشتر 
پخـش آب در زمیـن ناهمـوار، انجام آبیـاری های 
سـبک و سـنگین، تسـهیل در اتوماتیـک شـدن 
آبیـاری، توانایـی پخـش تـوام کـود، سـم و آب و 
ایجـاد تغییرات مطلـوب در وضعیـت آب و هوایی 
مزرعـه را از مزایـای اسـتفاده از ایـن طـرح اسـت.

برخـورداری، افـزود: بـرای اجـرای آبیـاری تحـت 
فشـار بایـد کیفیـت آب کشـاورزی را مـورد توجـه 
قـرار داد و آب در سیسـتم آبیـاری تحـت فشـار 
دارای خورندگـی، مواد شـیمایی مضر، ذرات معلق 
و غیـره نباشـد تـا سـبب آسـیب بـه لولـه هـا و یا 

گرفتگـی نـازل هـای آبیاری نشـود.
مدیـر آب و خـاک و امـور فنی مهندسـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان، عنـوان داشـت: 
کیفیـت آب در آبیـاری تحـت فشـار بسـیار حائـز 
اهمیت اسـت و در صورتی که آب مناسـب نباشـد 

بایـد از واحـد های فیلتراسـیون اسـتفاده شـود.

مدیرعامل سـتاد دیه کرمـان با بیان 
اینکـه در حـال حاضـر 193 بدهـکار 
مالـی و محکـوم جرائـم غیرعمد در 
اسـتان وجود دارد گفت: برای آزادی 

ایـن زندانیان ۴ میلیـارد تومان نیاز اسـت.
بـا  گفت وگـو  در  موسـوی قوام  سـیدحجت هللا 
خبرنـگار تسـنیم در کرمـان، با بیان اینکـه در حال 
حاضـر 193 بدهکار مالی و محکوم جرائم غیرعمد 
در اسـتان وجود دارد اظهار داشـت: برای آزادی این 

زندانیـان ۴ میلیـارد تومان نیاز اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه آزادی زندانیانـی کـه از 
سـنوات گذشـته در زنـدان هـای اسـتان هسـتند 
مهمتریـن برنامـه سـتاد دیه اسـتان اسـت عنوان 
کـرد: 22 نفـر از سـنوات قبل و 25 نفر ورودی سـه 
ماه نخسـت امسـال هسـتند که آزادسـازی آنها در 

اولویـت قـرار دارد.
مدیرعامـل سـتاد دیـه اسـتان کرمـان با اشـاره به 

اقدامـات انجـام شـده بـرای ایـن زندانیـان گفت: 
ایـن زندانیـان که نزدیـک به 50 نفر هسـتند ظرف 
یـک مـاه آینـده از زنـدان آزاد شـده و بـه آغـوش 

خانـواده بـاز می گردنـد.
وی بـا بیـان اینکـه در حـل حاضر بدهـکاران مالی 
و چک هـای برگشـتی بیشـترین تعـداد زندانیـان 
جرائم غیرعمد اسـتان هسـتند افـزود: از 193 نفر 
زندانیـان جرائـم غیرعمـد اسـتان حـدود 80 نفـر 
زندانیـان مهریـه و نفقـه، نه بدهکار دیـه تصادفات 
رانندگـی و مابقـی بدهـکاران مالـی و چک هـای 

برگشـتی هستند.
موسـوی قوام بـا اشـاره به اینکـه تاش شـده تا با 
کمـک مراجـع قضائـی زمینـه ازادسـازی زندانیان 
مهریـه فراهم شـود گفـت: کسـانی که واقعـا توان 
پرداخـت مهریـه را ندارنـد می تواننـد بـا تقاضـای 
اعسـار مبلـغ بدهی آنهـا تقسـیط شـده و از زندان 

آزاد شـوند.

ــع انســانی  ــت مناب مهــر- معاون
قــوه قضاییــه در اطاعیــه ای 
فراینــد  مهلــت  کــرد:  اعــام 
دریافــت کارت آزمــون جــذب 
ــق  ــژه مناط ــا وی ــر قض ــدی ام ــان تص داوطلب
ــور  ــرق کش ــوب ش ــتان های جن ــروم اس مح

ســال 1398 تمدیــد شــد.
بــه نقــل از معاونــت منابــع انســانی قــوه 
قضاییــه متــن ایــن اطاعیــه بــه شــرح زیــر 

ــت: اس
»متقاضیانــی کــه در مهلــت مقــرر )پیــرو 
داوطلبــان  اختصاصــی  "جــذب  اطاعیــه 
تصــدی منصــب قضــاء ویــژه مناطــق محروم 
ــدام  ــور"( اق ــرق کش ــوب ش ــتان های جن اس
ــل  ــه عم ــوت ب ــد دع ــرده ان ــام ک ــت ن ــه ثب ب
می آیــد تــا بــا مطالعــه دقیــق شــرایط و 

ــور  ــون مذک ــل، در آزم ــرح ذی ــه ش ــط ب ضواب
ــد. ــرکت نماین ش

بــه  ورود  دریافــت کارت  بــرای  داوطلبــان 
جلســه آزمــون مذکــور مهلــت دارنــد تــا 
ســاعت 2۴ روز دوشــنبه مورخــه 11/09/98 
بــا مراجعــه بــه پایــگاه اطاع رســانی معاونــت 
منابــع انســانی قــوه قضائیــه بــه نشــانی 
بــه  ورود  و   https://qazahrm.eadl.ir
ســامانه آزمــون مناطــق محــروم ویــژه جنــوب 
ــه شــرکت در  شــرق کشــور و پرداخــت هزین
ــون و  ــک میلی ــغ 1،200،000 )ی ــه مبل ــون ب آزم
دویســت هــزار( ریــال نســبت بــه دریافــت و 
ــد. ــدام نماین ــه اق ــه جلس ــت کارت ورود ب پرین

ــتی(  ــی تس ــورت کتب ــه ص ــی )ب ــون علم آزم
برگــزار  مــورخ 06/10/1398  روز جمعــه  در 

می شــود.

یحیـی کمالـی پـور در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت، 
فراکسـیون  دیـدار  بـه  اشـاره  بـا 
والیـی مجلـس شـورای اسـامی 
بـا رئیس قـوه قضاییـه و طـرح موضـوع احیای 
پلیس قضایی در این جلسـه،گفت: در شـرایطی 
پیچیده تـر  مختلـف  حوزه هـای  در  جرائـم  کـه 
می شـوند، اسـتفاده از روش های سـنتی گذشته 
کارآمد و موثر نخواهد بود. بنابراین کشـف علمی 
جـرم یکـی از مباحـث مهمـی اسـت کـه باید به 

آن توجـه شـود.
روشهایسنتیبرایکشفجرمکارآمدنیست

نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 
روش هـای  اینکـه  بیـان  بـا  اسـامی،  شـورای 
سـنتی و منسـوخ شـده گذشـته بـرای کشـف 
جـرم کارآمـد نیسـت، ادامـه داد: وجـود پلیـس 

علمـی در کنار دسـتگاه تعقیب کننده و رسـیدگی 
کننـده، می توانـد کارایـی و اثر بخشـی بیشـتری 
در خصـوص کشـف جـرم و شناسـایی مجرمین 

حرفـه ای داشـته باشـد.
نائـب رییـس کمیسـیون حقوقـی و قضایـی 
مجلـس شـورای اسـامی، بـا یـادآوری اینکه 
زمـان شـهید  در  قضایـی  پلیـس  نـاب  ایـده 
خـاء  امـروز  افـزود:  شـد،  مطـرح  بهشـتی 
احسـاس  از گذشـته  بیـش  پلیـس قضایـی 
می شـود چرا کـه افرادی بـا مـدارک تحصیلی 
پرودنـه  افسـر  مدتـی  از  بعـد  متفـاوت، 
می شـوندو طبیعتـًا هنگامـی که جرم شناسـی 
و جـرم یابـی را به صـورت آکادمیـک تحصیل 
نکـرده باشـند و در میـدان عمل هـم به خوبی 
ایـن  در  عملکـرد خوبـی  باشـند  نگرفتـه  فـرا 

حـوزه نخواهنـد داشـت.

بـه گـزارش خبرنـگار  گـروه اسـتان 
از  هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان 
مدیـر  قـادر،  محمدرضـا   ، کرمـان 
ارزش  اسـتان کرمـان  کل گمـرکات 
کاال هـای صادراتـی از گمـرک اسـتان را بیش از 

عنـوان کـرد. دالر  میلیـون   ۴58
او افـزود: در هشـت مـاه نخسـت سـال 1398، 
ارزش ۴58  بـه  تـن کاال  هـزار  از 25۷  بیـش 
طریـق  از  دالر،   1۷6 و  هـزار   892 و  میلیـون 

گمـرکات اسـتان کرمـان صـادر شـده اسـت.
قـادر بیـان کـرد: ایـن مقـدار نسـبت بـه مـدت 
مشـابه پارسـال از لحـاظ وزن 18 درصـد و از 
لحاظ ارزش دالری نیز ۴8 درصد، رشـد داشـته 

ست. ا
پسـته،  ومغـز  پسـته  همچـون  کاال هایـی  او 
وتـازه،  خرماخشـک  مسـی،  مصنوعـات 

 ... و  معدنـی  محصـوالت  سـایر  فرومولیبـدن، 
را بـه عنـوان عمـده کاال هـای صادراتـی یـاد کرد 
که بـه کشـور های کشـور های عـراق، پاکسـتان، 
عمـان،  ترکیـه،  امـارات،  چیـن،  افغانسـتان، 
روسـیه و تعـدادی از کشـور های اروپایـی صادر 

اسـت. شـده 
قـادر گفـت: در ایـن مـدت واردات کاال توسـط 
ایـن گمـرک به میـزان 5۷ هـزار و 335 تن کاال 
بـه ارزش 5۴3 میلیـون و 353 هـزار و ۷5۴ 

دالر بـوده اسـت.
او افـزود: اغلـب کاال هـای وارداتـی نیـز در ایـن 
مـدت شـامل اجزا و قطعـات خودرو، السـتیک 
آالت  وماشـین  لـوازم  سـایر  نقلیـه،  وسـایط 
و  وبرقـی  صنعتـی  لـوازم  مکانیکـی،  صنعتـی 
سـایر مصنوعـات بـوده کـه توسـط کارخانه های 

تولیـدی وارد اسـتان شـده اسـت.

ـــوم  ایســـنا-معاون بهداشـــتی دانشـــگاه عل

پزشـــکی کرمـــان گفـــت: مـــوارد منجـــر 

بـــه بســـتری و یـــا مـــرگ و میـــر ایـــن 

ـــروه هـــای پرخطـــر  ـــاری، در بعضـــی گ بیم

ـــودکان  ـــاردار، ک ـــان ب ـــه شـــامل زن اســـت ک

ـــاالی 60 ســـال  زیـــر 5 ســـال، ســـالمندان ب

ـــل  ـــه ای مث ـــاری زمین ـــه بیم ـــرادی ک و اف

آســـم، بیمـــاری هـــای قلبـــی عروقـــی، 

ـــد. ـــوی دارن ـــای کلی ـــاری ه ـــت، بیم دیاب

ـــد احمـــدی طباطبایـــی"  ـــر "ســـید وحی دکت

ـــاری  ـــرل بیم ـــه در کنت ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب

ـــرادی  ـــه اف ـــم اســـت ک ـــزا بســـیار مه آنفلوان

ــا  ــد بـ ــده انـ ــروس شـ ــار ویـ ــه دچـ کـ

ـــی  ـــد و روبوس ـــت ندهن ـــراد دس ـــایر اف س

ـــود  ـــان خ ـــوی ده ـــن جل ـــد. همچنی نکنن

ــرفه و  ــگام سـ ــگام هنـ ــا هنـ را مخصوصـ

عطســـه کـــردن، بپوشـــانند اظهـــار کـــرد: 

ـــا در  ـــت ه ـــب دس ـــوی مرت ـــت و ش شس

ـــروس  ـــار وی ـــری از انتش ـــرل و جلوگی کنت

ـــیار  ـــی بس ـــی فصل ـــای تنفس ـــاری ه بیم

ـــت ـــم اس مه

وی در خصـــوص بیمـــاری آنفلوانـــزا گفـــت: 

ــایر  ــد سـ ــا ماننـ ــور مـ ــر کشـ در سراسـ

ـــاهد  ـــل ش ـــن فص ـــا، در ای ـــورهای دنی کش

ــی  ــای تنفسـ ــاری هـ ــری بیمـ ــک سـ یـ

هســـتیم کـــه در راس آن ســـرما خوردگـــی، 

ـــن  ـــه در ای ـــه اســـت ک ـــزا و ذات الری انفوالن

ـــا  ـــاری ه ـــن بیم ـــوج اول ای ـــز م ـــتا نی راس

اکنـــون در ایـــران شـــروع شـــده اســـت.

معـــاون بهداشـــتی دانشـــگاه علـــوم 

پزشـــکی کرمـــان در تشـــریح تفـــاوت 

ـــت:  ـــزا گف ـــی و آنفلوان ـــای ســـرما خوردگ ه

ـــارت  ـــم عب ـــر عائ ـــا از نظ ـــاوت ه ـــن تف ای

اســـت از آنفلوانـــزا بـــه طـــور ناگهانـــی و 

ـــی  ـــروع م ـــدن درد ش ـــرفه و ب ـــب، س ـــا ت ب

ـــوع  ـــا ته ـــراه ب ـــت هم ـــن اس ـــود و ممک ش

و اســـتفراغ و آبریـــزش بینـــی باشـــد 

ضمـــن آنکـــه عائـــم آنفلوانـــزا ناگهانـــی 

شـــروع مـــی شـــود در حالـــی کـــه 

ـــوده  ـــر ب ـــف ت ـــرماخوردگی خفی ـــم س عائ

ــه  ــود و بـ ــی شـ ــروع نمـ ــی شـ و ناگهانـ

ـــش  ـــار روز افزای ـــا چه ـــج طـــی ســـه ت تدری

پیـــدا مـــی کنـــد.

ــاری  ــن بیمـ ــال ایـ ــه داد: انتقـ وی ادامـ

طریـــق  از  عمدتـــا  تنفســـی  هـــای 

ــه  ــوده و از فاصلـ ــی بـ ــحات تنفسـ ترشـ

ــال  ــال انتقـ ــری احتمـ ــا دو متـ ــک تـ یـ

ــت دادن و  ــق دسـ ــود دارد و از طریـ وجـ

ــود. ــی شـ ــل مـ ــم منتقـ ــی هـ روبوسـ

طباطبایـــی طیـــف عائـــم آنفلوانـــزا را 

از شـــدید تـــا خفیـــف و گاهـــا مـــرگ و 

ـــر  ـــوارد منج ـــت: م ـــرد و گف ـــوان ک ـــر عن می

بـــه بســـتری و یـــا مـــرگ و میـــر ایـــن 

ـــروه هـــای پرخطـــر  ـــاری، در بعضـــی گ بیم

ـــودکان  ـــاردار، ک ـــان ب ـــه شـــامل زن اســـت ک

ـــاالی 60 ســـال  زیـــر 5 ســـال، ســـالمندان ب

ـــل  ـــه ای مث ـــاری زمین ـــه بیم ـــرادی ک و اف

آســـم، بیمـــاری هـــای قلبـــی عروقـــی، 

ـــد. ـــوی دارن ـــای کلی ـــاری ه ـــت، بیم دیاب

معـــاون بهداشـــتی دانشـــگاه علـــوم 

ـــرادی  ـــان اینکـــه اف ـــا بی ـــان ب پزشـــکی کرم

ـــتری  ـــاس بیش ـــاران تم ـــن بیم ـــا ای ـــه ب ک

دارنـــد مثـــل پرســـنل بیمارســـتانی و 

کادر بهداشـــتی نیـــز بیشـــتر در معـــرض 

خطـــر ابتـــا بـــه بیمـــاری قـــرار دارنـــد 

ـــا  ـــر حتم ـــراد پرخط ـــن اف ـــرد: ای ـــه ک توصی

ـــراد زدن  ـــرای ســـایر اف ـــد و ب واکســـن بزنن

واکســـن زیـــاد مهـــم نیســـت.

وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه افـــرادی 

کـــه عائـــم آنفلوانـــزا را دارنـــد بهتـــر 

اســـت در منـــزل اســـتراحت کننـــد 

و در محـــل کار یـــا مدرســـه حضـــور 

ـــل  ـــاری منتق ـــن بیم ـــا ای ـــد ت ـــدا نکنن پی

ـــن  ـــر ای ـــرئ: اگ ـــان ک ـــر نش ـــود خاط نش

ــکل  ــود مشـ ــت شـ ــا رعایـ ــه هـ توصیـ

ــروه  ــدارد، فقـــط گـ ــود نـ خاصـــی وجـ

ـــرای  ـــتری ب ـــز بیش ـــر تمرک ـــای پرخط ه

ــند. ــته باشـ ــان داشـ درمـ

ایســـنا/کرمان معـــاون هماهنگـــی 
ــان  ــتاندار کرمـ ــی اسـ ــور عمرانـ امـ
ـــای  ـــخ ه ـــوم مل ـــوز هج ـــت: هن گف
صحرایـــی بـــه اســـتان کرمـــان 
امـــا  اســـت  نشـــده  اپیدمـــی 
در  آفـــت  ایـــن  از  دســـته جاتی 
جنـــوب اســـتان کرمـــان دیـــده 
شـــده ضمـــن آنکـــه بایـــد بدانیـــم 
کـــه براســـاس گـــزارش ســـازمان 
ـــال  ـــخ امس ـــوم مل ـــر هج ـــاوو خط ف
ــد و  ــد می کنـ ــران را تهدیـ ــز ایـ نیـ
مـــا اقدامـــات الزم بـــرای مقابلـــه 

در  را  صحرایـــی  ملخ هـــای  بـــا 
جنـــوب اســـتان انجـــام داده ایـــم.

"سیدمصطفی 
در  آیت الهی موســـوی" 
زمینـــه  در  ایســـنا،  گفت وگوبـــا 
آخریـــن وضعیـــت حمـــام بـــاغ 
ـــد خـــود  ـــه بازدی ـــا اشـــاره ب ـــله و ب لـ
از ایـــن پـــروژه گفـــت: مجـــری 
ــات  ــری اقدامـ ــد یکسـ ــرح بایـ طـ
اصولـــی را انجـــام مـــی داد کـــه 
متاســـفانه ایـــن اتفـــاق نیفتـــاد 
و همیـــن موضـــوع باعـــث نـــم 

ایـــن  دیواره هـــای  خوردگـــی 
اســـت. شـــده  حمـــام 

ــه  ــب کـ ــن مطلـ ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
ــرای  ــری بـ ــک مجـ ــهرداری یـ شـ
ـــروژه  ـــن پ ـــای ای ـــع آوری آب ه جم
گرفتـــه اســـت، تصریـــح کـــرد: 
هـــر زمـــان کـــه کار جمـــع آوری 
ــه  ــله بـ ــاغ لــ ــام بـ ــای حمـ آب هـ
ـــاز  ـــروژه آغ ـــه پ ـــد ادام ـــام برس اتم
ــم  ــور می کنـ ــد و تصـ ــد شـ خواهـ
مطالعـــات جمـــع آوری آب هـــای 
ســـطحی ایـــن پـــروژه تـــا پایـــان 

آذرمـــاه بـــه پایـــان برســـد.
معـــاون هماهنگـــی امـــور عمرانـــی 
اســـتاندار کرمـــان از افتتـــاح پـــل 
ــان  ــا( کرمـ ــهید بادپـ راه آهـــن )شـ
ـــر داد و  ـــال خب ـــر امس ـــه فج در ده
ـــارراه  ـــل چه ـــارض پ ـــرد: مع ـــان ک بی
امیرکبیـــر نیـــز خوشـــبختانه پـــس 
ـــون  ـــد و اکن ـــرف ش ـــال برط از 2 س
ـــت و  ـــال اجراس ـــروژه در ح ـــن پ ای
ـــروژه  ـــن پ ـــن ای ـــل راه آه ـــس از پ پ

بـــه اتمـــام خواهـــد رســـید.
ـــن  ـــروژه تله کابی ـــوص پ وی در خص
شـــهر کرمـــان نیـــز عنـــوان کـــرد: 

ــروژه تله کابیـــن  ــا روی پـ تحریم هـ
تاثیـــر گذاشـــته و متاســـفانه در 
زمـــان مقـــرر ایـــن پـــروژه بـــه اتمـــام 
ــایل  ــی از وسـ ــرا برخـ ــید زیـ نرسـ
ـــور  ـــارج کش ـــد از خ ـــروژه بای ـــن پ ای
وارد می شـــد و براســـاس آخریـــن 
ـــال  ـــد امس ـــهرداری عی ـــارات ش اظه
بهره بـــرداری  بـــه  پـــروژه  ایـــن 

خواهـــد رســـید.
ــوم  ــا هجـ ــاط بـ ــوی در ارتبـ موسـ
ــه  ــی بـ ــای صحرایـ ــد ملخ هـ جدیـ
ــنا  ــه ایسـ ــز بـ ــان نیـ ــتان کرمـ اسـ
گفـــت: هنـــوز هجـــوم ایـــن ملـــخ 
هـــا بـــه اســـتان کرمـــان اپیدمـــی 
ــته جاتی  ــا دسـ ــت امـ ــده اسـ نشـ
از ایـــن آفـــت در جنـــوب اســـتان 
ضمـــن  شـــده  دیـــده  کرمـــان 
ـــاس  ـــه براس ـــم ک ـــد بدانی ـــه بای آنک
گـــزارش ســـازمان فـــاوو خطـــر 
نیـــز  امســـال  ملـــخ  هجـــوم 
ــا  ــد و مـ ــد می کنـ ــران را تهدیـ ایـ
ــا  ــه بـ ــرای مقابلـ ــات الزم بـ اقدامـ
ملخ هـــای صحرایـــی در جنـــوب 

ــم. ــام داده ایـ ــتان انجـ اسـ

آنفلوانزا برای چه گروه هایی 

پرخطر است؟

اقدامات غیراصولی مجری، سبب 

نم زدگی حمام باغ لـله شد

سنا
 ای

س:
عک

سنا
 ای

س:
عک

 در حالـــی بســـیاری از کارشناســـان موتورهـــای 
دوگانـــه ســـوز و اســـتفاده از گاز CNG را بهتریـــن 
ـــوده  ـــرف و آل ـــر مص ـــن پ ـــی بنزی ـــرای جایگزین راه ب
ـــه  ـــیاری از کارخان ـــوز بس ـــه هن ـــد ک ـــی دانن ـــده م کنن
تولیـــد خـــودرو داخـــل کشـــور  هـــای عمـــده 
همچنـــان فقـــط خودروهـــای بنزیـــن ســـوز تولیـــد 
مـــی کننـــد و بســـیاری از خودروهـــای دوگانـــه 
ـــتند. ـــوردار نیس ـــبی برخ ـــت مناس ـــز از کیفی ـــوز نی س
از ســـوی دیگـــر زیـــر ســـاخت هـــای اســـتفاده از 
گاز طبیعـــی نیـــز در کشـــور مهیـــا نشـــده اســـت و 
ـــا در بســـیاری از شـــهرهای کشـــور  ـــدگان خودروه رانن
ــتند.  ــه هسـ ــوخت مواجـ ــن سـ ــکل تامیـ ــا مشـ بـ

برخیشهرســـتانهایکرمانهنوزبا
کمبودجایگاهبنزینمواجههســـتند

ایـــن مشـــکل در اســـتان کرمـــان و بـــه خصـــوص 
جنـــوب اســـتان نیـــز بـــه یکـــی از دغدغـــه هـــای 
راننـــدگان تبدیـــل شـــده اســـت هـــر چنـــد کـــه راه 
انـــدازی ایســـتگاه هـــای ســـوخت CNG طـــی 
ســـال هـــای اخیـــر توســـعه یافتـــه اســـت و هـــم 
اکنـــون ۴9 جایـــگاه ســـوخت رســـانی CNG در 
ــه  ــانی بـ ــات رسـ ــال خدمـ ــان در حـ ــتان کرمـ اسـ
مـــردم هســـتند امـــا نبایـــد ایـــن نکتـــه را نیـــز از 

ـــت  ـــه سیاس ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک ـــه داش ـــر دور نگ نظ
ــای  ــه هـ ــذف یارانـ ــتای حـ ــت در راسـ ــای دولـ هـ
ـــن  ـــداث ای ـــن اح ـــرف بنزی ـــش مص ـــوخت و کاه س
ایســـتگاه هـــا بایســـتی بـــا ســـرعت و جدیـــت 
ــود.  ــال شـ ــور دنبـ ــاط کشـ ــه نقـ ــتری در همـ بیشـ
ـــی  ـــای نفت ـــرآورده ه ـــش ف ـــی پخ ـــرکت مل ـــر ش مدی
منطقـــه کرمـــان در زمینـــه میـــزان مصـــرف گاز 

ـــت  ـــش قیم ـــس از افزای ـــان پ ـــتان کرم CNG در اس
ـــا 10.5  ـــان ب ـــتان کرم ـــته اس ـــت: در گذش ـــن گف بنزی
ــه  ــرف CNG مواجـ ــش مصـ ــد کاهـ ــی 11 درصـ الـ

بـــود امـــا در مـــاه گذشـــته نـــه تنهـــا مصـــرف گاز 
CNG کاهـــش نداشـــته اســـت بلکـــه 2.6 درصـــد 
ـــال  ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب ـــرف نس ـــش مص افزای
ــرف CNG در  ــزان مصـ ــذا میـ ــتیم لـ ــل را داشـ قبـ
ــان پـــس از اصـــاح قیمـــت بنزیـــن  ــتان کرمـ اسـ
حـــدود 13 درصـــد رشـــد مصـــرف در ایـــن زمینـــه 
داشـــته ایم."فضـــل الـــه اکبـــری" در گفـــت وگـــو 
بـــا ایســـنا، در خصـــوص وضعیـــت جایـــگاه هـــای 
 CNG در اســـتان کرمـــان گفـــت: 2 جایـــگاه CNG
در شهرســـتان جیرفـــت در حـــال احـــداث اســـت و 
ــگاه  ــداث جایـ ــز احـ ــوج نیـ ــتان کهنـ ــرای شهرسـ بـ
ـــتا  ـــن راس ـــا در ای ـــم ام ـــت داده ای CNG را درخواس
بایـــد بخـــش خصوصـــی ورود پیـــدا کنـــد شـــایان 
ــش  ــی پخـ ــرکت ملـ ــته شـ ــت در گذشـ ــر اسـ ذکـ
فـــرآورده هـــای نفتـــی جایـــگاه هـــای CNG را 
احـــداث و ســـپس بـــه بخـــش خصوصـــی واگـــذار 
ـــن موضـــوع دیگـــر از ســـوی  ـــون ای ـــه اکن مـــی کـــرد ک
ــورت  ــی صـ ــای نفتـ ــرآورده هـ ــش فـ ــرکت پخـ شـ
ـــت. ـــی اس ـــش خصوص ـــده بخ ـــر عه ـــرد و ب ـــی گی نم

ابـــالغاخطاربرایراهاندازیجایگاه
CNGجیرفت هایسوخت

 CNG ـــگاه ـــدازی جای ـــان راه ان ـــا زم ـــه ب  وی در رابط
در شهرســـتان جیرفـــت، عنـــوان کـــرد: مقـــرر بـــود 
ــگاه  ــن جایـ ــاری ایـ ــال جـ ــه اول سـ ــه در نیمـ کـ
هـــا راه انـــدازی شـــود امـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
بخشـــی از تجهیـــزات ایـــن جایـــگاه هـــا وارداتـــی 
ـــا  ـــگاه ه ـــن جای ـــدازی ای ـــن راه ان ـــری ای ـــود، مج ب
بـــا مشـــکل مواجـــه شـــده اســـت امـــا بـــا همـــه 
ـــای  ـــرآورده ه ـــش ف ـــی پخ ـــرکت مل ـــود ش ـــن وج ای
ــریعتر  ــه سـ ــر چـ ــرای هـ ــار الزم را بـ ــی اخطـ نفتـ
ــه مجـــری داده  ــا بـ ــگاه هـ ــدازی ایـــن جایـ راه انـ
ـــا  ـــه ت ـــد ک ـــاعد داده ان ـــول مس ـــز ق ـــا نی ـــت و آنه اس
پایـــان ســـال ایـــن 2 جایـــگاه راه انـــدازی شـــود.

ـــی  ـــای نفت ـــرآوده ه ـــش ف ـــی پخ ـــرکت مل ـــر ش مدی
 CNG ـــرف گاز ـــزان مص ـــه می ـــان در زمین ـــه کرم منطق
ـــن  ـــت بنزی ـــش قیم ـــس از افزای ـــان پ در اســـتان کرم
ـــی 11  ـــا 10.5  ال ـــان ب گفـــت: در گذشـــته اســـتان کرم
ـــا در  ـــود ام ـــه ب درصـــد کاهـــش مصـــرف CNG مواج

ـــش  ـــرف گاز CNG کاه ـــا مص ـــه تنه ـــته ن ـــاه گذش م
ـــرف  ـــش مص ـــد افزای ـــه 2.6 درص ـــت بلک ـــته اس نداش
ـــتیم  ـــل را داش ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــه م ـــبت ب نس
لـــذا میـــزان مصـــرف CNG در اســـتان کرمـــان 

ـــد  ـــدود 13 درص ـــن ح ـــت بنزی ـــاح قیم ـــس از اص پ
ــم.وی  ــته ایـ ــه داشـ ــن زمینـ ــرف در ایـ ــد مصـ رشـ
در پاســـخ بـــه برخـــی انتقـــادات از عـــدم فعالیـــت 
ــان،  ــتان کرمـ ــای CNG در اسـ ــگاه هـ ــل جایـ کامـ

گفـــت: متاســـفانه ۴ جایـــگاه CNG در ســـطح 
ـــل  ـــرکت گاز تعطی ـــه ش ـــی ب ـــل بده ـــه دلی ـــتان ب اس
هســـتند کـــه جلســـات متعـــددی در راســـتای 
رفـــع ایـــن مشـــکل تشـــکیل داده ایـــم کـــه هنـــوز 

اتفاقـــی رخ نـــداده کـــه از ایـــن تعـــداد 2 جایـــگاه 
ــگاه  ــنجان و 2 جایـ ــتان رفسـ ــه شهرسـ ــوط بـ مربـ
نیـــز مربـــوط بـــه شـــهر کرمـــان و باغیـــن اســـت 
ـــت  ـــرای پرداخ ـــاعد ب ـــول مس ـــگاه داران ق ـــا جای ام

ـــری  ـــاری داده اند.اکب ـــه ج ـــان در هفت ـــی هایش بده
ـــان  ـــتان کرم ـــطح اس ـــون در س ـــم اکن ـــرد: ه ـــار ک اظه
۷۷ جایـــگاه CNG وجـــود دارد ضمـــن آنکـــه 5 
جایـــگاه دیگـــر نیـــز در دســـت راه انـــدازی اســـت.

اینکارغیرکارشناســـانهبودومردم
هستند ناراضی

ـــاد  ـــت و عنبرآب ـــردم جیرف ـــده م ـــن نماین ـــش از ای  پی
ــش  ــاره افزایـ ــامی دربـ ــورای اسـ ــس شـ در مجلـ
ـــن  ـــه بود:»م ـــن« گفت ـــه »کاغذوط ـــن  ب ـــت بنزی قیم
بـــا هرگونـــه افزایـــش قیمـــت حامل هـــای انـــرژی 
در ایـــن بـــازه زمانـــی مخالـــف هســـتم.«کمالی پور 
غیررســـمی  صحبت هـــای  مجلـــس  افـــزود:»در 
انجـــام شـــد و نماینـــدگان قاطعانـــه افزایـــش 
ــدون  ــرا و بـ ــه اخیـ ــن کـ ــد، ایـ ــن را رد کردنـ بنزیـ
ــب  ــوا تصویـ ــه قـ ــران سـ ــردم سـ ــه مـ ــاع بـ اطـ
کردنـــد در ایـــن وضعیـــت بنزیـــن گـــران شـــود کار 
ــه  ــن تجربـ ــدن بنزیـ ــی شـ ــود، 2 نرخـ ــتی نبـ درسـ
حـــاال  همیـــن  و  فسادزاســـت   ، نبـــود  خوبـــی 
ماشـــین ها در پارکینگ هـــا  پـــارک می شـــوند و 
ــا بـــه فـــروش می رســـد و  کارت ســـوخت های آنهـ
یـــا اجـــاره داده می شـــود و مفاســـدی بـــه دنبـــال 
خواهـــد داشـــت . ایـــن کار غیرکارشناســـانه بـــود و 
افزایـــش بنزیـــن بـــا ایـــن حجـــم بـــه نفـــع نبـــود 
امـــروز در جامعـــه حتـــی یـــک نفـــر را نمی بینیـــم 
از ایـــن وضعیـــت راضـــی باشـــد مگـــر هـــدف 
دولـــت و مســـووالن رضایـــت مـــردم نیســـت اگـــر 
ـــردم  ـــم م ـــد بگوی ـــت بای ـــردم اس ـــت م ـــدف رضای ه
ــم  ــن هـ ــن مـ ــتند بنابرایـ ــی نیسـ ــن کار راضـ از ایـ
بـــه عنـــوان نمایـــده مـــردم صراحتـــا اعـــام کـــردم 
البتـــه ســـران ســـه قـــوا ایـــن تصمیـــم را گرفتنـــد 
ــی  ــی و حقوقـ ــخصیت حقیقـ ــه شـ ــم بـ ــن هـ و مـ
ایـــن  ولـــی  می گـــذارم  احتـــرام  افـــراد  ایـــن 
ـــران  ـــردم نگ ـــت و م ـــردم نیس ـــع م ـــه نف ـــان ب کارش
هســـتند و تـــا دیـــر نشـــده بهتـــر اســـت یـــک راه 
ـــد.«وی  ـــدا کن ـــاله پی ـــن مس ـــرای ای ـــی ب ـــل اساس ح
ــار  ــته ایـــن اختیـ تصریـــح کرد:»مجلـــس در گذشـ
را بـــه دولـــت داده و نهایتـــا نمی توانـــد برگـــردد 
و بـــه اختیـــاری کـــه بـــه دولـــت داده ورود کنـــد.«

مدیرشرکتملیپخشفرآودههاینفتی
منطقهکرماندرزمینهمیزانمصرفگاز

CNGدراستانکرمانپسازافزایشقیمت
بنزینگفت:درگذشتهاستانکرمانبا10.5
الی11درصدکاهشمصرفCNGمواجه

CNGبودامادرماهگذشتهنهتنهامصرفگاز
کاهشنداشتهاستبلکه۲.6درصدافزایش
مصرفنسبتبهمدتمشابهسالقبلرا
داشتیملذامیزانمصرفCNGدراستان
کرمانپسازاصالحقیمتبنزینحدود
13درصدرشدمصرفدراینزمینهداشته
ایم.ویدرپاسخبهبرخیانتقاداتازعدم
فعالیتکاملجایگاههایCNGدراستان
CNGکرمان،گفت:متاسفانه4جایگاه
درسطحاستانبهدلیلبدهیبهشرکت
گازتعطیلهستندکهجلساتمتعددیدر
راستایرفعاینمشکلتشکیلدادهایم
کههنوزاتفاقیرخندادهکهازاینتعداد۲
جایگاهمربوطبهشهرستانرفسنجانو۲

جایگاهنیزمربوطبهشهرکرمانوباغیناست
اماجایگاهدارانقولمساعدبرایپرداخت
بدهیهایشاندرهفتهجاریدادهاند.

مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیکرمان:تاپایانسال،۲جایگاهCNGدرجنوباستانراهاندازیمیشود

»سی ان جی« در راه جیرفت

اجرایـیشـدنطـرحافزایـشقیمـتبنزینبـاتوجهبههـدفهاییکـهبـرایآنتعریف
شـدهوایـننکتـهکهبخشعمدهایازیارانههایکشـوربهیارانههایسـوختاختصاص
دادهشـدهاسـت،مـیتوانـددرصورتصحیـحاجراشـدن،تاثیـرمثبتیبراقتصادکشـور
بگـذاردویکـیازمـواردیکـهبعـدازافزایـشقیمـتبنزیـنبایـدبـهآنتوجـهشـود،
اصـالحزیـرسـاختهایسـوختهـایجایگزیـنبنزیـناسـتومهمترینراهـکارارائه
شـدهبـرایکنتـرلمصـرفبنزیـنگرایشبهاسـتفادهازسـوختهایجایگزیناسـتکه
بـاتوجـهبـهامکاناتموجوددرکشـوروآالیندگـیپائیـن،گازطبیعیبهیکـیازمهمترین

جایگزیـنهایبنزینمبدلشـدهاسـت.

فضـلالـهاکبـری"درگفـتوگـوبـاایسـنا،
CNG هـای جایـگاه وضعیـت خصـوص در
دراسـتانکرمـانگفـت:۲جایـگاهCNGدر
شهرسـتانجیرفـتدرحـالاحـداثاسـتو
بـرایشهرسـتانکهنـوجنیـزاحـداثجایـگاه
CNGرادرخواسـتدادهایمامادراینراسـتا
بایـدبخـشخصوصـیورودپیـداکندشـایان
ذکـراسـتدرگذشـتهشـرکتملـیپخـش
CNGرا فـرآوردههـاینفتـیجایـگاههـای
احـداثوسـپسبـهبخـشخصوصـیواگذار
مـیکـردکهاکنـوناینموضوعدیگرازسـوی
شـرکتپخـشفـرآوردههـاینفتـیصـورت
نمـیگیـردوبـرعهـدهبخشخصوصیاسـت.

گزارش
کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

معاونغذاودارویدانشگاهعلومپزشکیکرمان:

داروی آنفلوانزا به اندازه کافی 
در استان وجود دارد

تغییر نرخ سهمیه ها در»طرح الزام دولت به پرداخت 
تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم«

ایسـنا-معاون غـذا و داروی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
خصـوص  در  کمبـودی  هیـچ  کـرد:  عنـوان  کرمـان 
داروهـای آنفلوآنـزا نـه در مـورد کپسـولی و نـه آمپولی 
در کرمـان نداریـم و اگـر نیـاز باشـد بیمارسـتان ها این 
داروهـا را بـه اندازه کافی دارنـد و در اختیار بیماران قرار 
می دهنـد و تـا این لحظـه نیازی نبـوده ایـن دارو را در 
اختیـار داروخانه هـا قرار دهیـم زیرا بیمارانـی که نیاز به 
این دارو داشـته باشند در بیمارسـتان ها بستری و این 

دارو را طبـق مجـوز پزشـکان دریافـت می کننـد.
در  ایسـنا،  بـا  گفـت و  در  اسـدی پور"  "علـی  دکتـر 
خصـوص اظهاراتـی مبنـی بـر کمبـود دارو در کرمـان، 
گفـت: همـه داروهـا در حـد و انـدازه کافی در اسـتان 
وجـود دارد و مـردم در ایـن خصـوص هیـچ نگرانـی 

نداشـته باشـند.
وی در پاسـخ به این سـوال که گفته شـده دارو فشـار 
خـون والسـاکور در کرمـان کمبـود اسـت؟ اظهـار کرد: 
چنیـن مـوردی صحت نـدارد و ایـن دارو نیز بـه اندازه 

کافـی در داروخانه هـای کرمان وجـود دارد.
معـاون غـذا و داروی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان 

عنـوان کـرد: هیـچ کمبـودی در خصـوص داروهـای 
آنفلوآنـزا نـه در مـورد کپسـولی و نه آمپولـی در کرمان 
نداریـم و اگـر نیـاز باشـد بیمارسـتان ها ایـن داروهـا 
را بـه انـدازه کافـی دارنـد و در اختیـار بیمـاران قـرار 
می دهنـد و تـا این لحظه نیـازی نبوده ایـن دارو را در 
اختیـار داروخانه هـا قـرار دهیم زیـرا بیمارانـی که نیاز 
بـه این دارو داشـته باشـند در بیمارسـتان ها بسـتری 
و ایـن دارو را طبـق مجوز پزشـکان دریافـت می کنند.

وی ادامـه داد: ممکـن اسـت در آینـده تصمیـم گرفته 
شـود بیمـاران کمتری)بیمـاران مبتـا به انفلوآنـزا( در 
بیمارسـتان ها بسـتری شـوند لـذا در آن صـورت ایـن 
داروهـا نیـز در اختیـار داروخانه هـا قـرار خواهد گرفت 

کـه شـاید ایـن تصمیـم هفته آینـده گرفته شـود.
اسـدی پور خطـاب بـه شـهروندان گفت: مـردم نگران 
کمبـود دارو نباشـند زیـرا همـه داروها به انـدازه کافی 
در اسـتان کرمـان وجـود دارد و اگـر مشـکلی در ایـن 
خصـوص وجـود داشـت شـهروندان مـی تواننـد بـا 
شـماره  10003۴12105620 پیـام کمبـود دارویـی خـود 

را ایـن معاونـت ارسـال کنند.

بنزیـن هفتـه گذشـته گـران شـد. دولـت وعـده داد کـه 
درآمـد حاصـل از آن را بـه حسـاب خانوارهـای نیازمنـد 
واریـز می کننـد امـا شـکایات و پیگیری هـای مردمـی 
حاکـی از آن اسـت کـه ایـن درآمد به حسـاب بسـیاری 
از خانواده هـا جامعـه هـدف واریز نشـده لذا تعـداد قابل 
ماحظـه ای از نماینـدگان طرحـی یـک فوریتـی باعنوان 
"طـرح الـزام دولـت بـه پرداخت تمامـی درآمـد حاصل 
از افزایـش قیمـت بنزیـن بـه مـردم" در دسـت گرفته و 

مصّرنـد آن را هـر چـه سـریع تر بـه تصویـب برسـانند.
بـه همین منظور محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسـیون 
اقتصـادی مجلـس در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگزاری 
خانه ملت با اشـاره به تصویب یک  فوریتی )بررسـی در 
یـک مـاه( "طرح الزام دولـت به پرداخـت تمامی درآمد 
حاصـل از افزایـش قیمـت بنزیـن به مردم" در نشسـت 
علنی این هفته مجلس شـورای اسـامی، گفت: تعدیل 
شـکلی بـا حفـظ محتوای مصوبه سـوان سـه قـوه یکی 
از هـدف از تدویـن ایـن طـرح اسـت بـه عنـوان مثـال 
تغییـر نـرخ سـهمیه ها، خدمـات عمومی، پوشـش بهتر 
حمـل و نقـل عمومـی کـه تورمـی بـرای جامعه نداشـته 

باشـد. ترغیب مـردم به گاز سـوز کردن خودروهـا با ارائه 
تسـهیات بـه داوطلبـان نیـز در این بخـش می گنجند.

نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی 
همچنیـن ادامـه داد: یکـی دیگـر از اهـداف تدویـن این 
طـرح اصـاح و اجـرای سیاسـت های جبرانی اسـت که 
اکنـون در قالـب پرداخت وجه نقدی به بخشـی از مردم 
دنبـال می شـود کـه در ایـن طـرح نحـوه توزیـع اصـاح 
شـده اسـت بـه عنـوان مثـال مشـخص می شـود ایـن 
توزیـع بـه صـورت کاالی اساسـی باشـد یـا بـرای همـه 

یکسان باشـد و...
بـه  دولـت  الـزام  "طـرح  تدویـن  از  سـوم  هـدف  وی 
قیمـت  افزایـش  از  حاصـل  درآمـد  تمامـی  پرداخـت 
بنزیـن بـه مردم" را کنتـرل قیمت ها عنوان کـرد و افزود: 
قیمت هـای کنونـی کاالهـای مختلـف خـارج از منطق و 
رویکـرد کارشناسـی اسـت.به گفته این عضو کمیسـیون 
اقتصـادی بـرای بررسـی این طرح تشـکیل کمیسـیونی 
مشـترک پیـش بینـی شـده اسـت و امیـد اسـت بـا 
تصویـب آن دغدغه هـای مـردم رفـع شـده و بـا نظـارت 

بیشـتر از افزایـش قیمت هـا جلوگیـری شـود.

 آگهی مزایده یک باب مغازه چهارراه فرهنگ سیرجان

 آگهی مزایده یک باب مغازه چهارراه فرهنگ سیرجان

مدیریــتآمــوزشوپــرورششهرســتانســیرجاندرنظــردارداجــارهیــکبــابمغــازه
واقــعدرچهــارراهفرهنــگبــهمتراژ۲4تــرمربــعراازطریــقمزایــدهعمومــیبــابهــرهگیــریاز
ســامانهتــدارکاتالکترونیکــیدولــت)setadiran.ir(بــهصــورتالکترونیکــیواگــذارنمایــد.

مدیریــتآمــوزشوپــرورششهرســتانســیرجاندرنظــردارداجــارهیــکبــابمغــازهواقــع
درچهــارراهفرهنــگبــهمتــراژ18متــرمربــعراازطریــقمزایــدهعمومــیبــابهــرهگیــریازســامانه

تــدارکاتالکترونیکــیدولــت)setadiran.ir(بــهصــورتالکترونیکــیواگــذارنمایــد.

زمان انتشار در سایت: 1398/9/12
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1398/9/23

نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد(
مهـات تکمیـل و ارسـال اسـناد مزایده: حداکثر تا پایـان وقت اداری مورخ 1398/9/23 از طریق سـامانه سـتاد 

و تحویـل پـاکات آن هـا به واحـد حقوقی آموزش و پرورش سـیرجان.
تاریخ بازگشایی اسناد مزایده: ساعت 10 صبح مورخ 1398/9/2۴ در محل اداره کل آموزش و پرورش کرمان 

جهـت آگاهـی از شـرایط عمومـی و توضیحـات برگـزاری و سـایر اطاعـات مزایده به سـامانه سـتاد به نشـانی 
setadiran.ir مراجعـه شـود.

زمان انتشار در سایت: 1398/9/12
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1398/9/23

نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد(
مهــات تکمیــل و ارســال اســناد مزایــده: حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1398/9/23 از طریــق 

ســامانه ســتاد و تحویــل پــاکات آن هــا بــه واحــد حقوقــی آمــوزش و پــرورش ســیرجان.
تاریــخ بازگشــایی اســناد مزایــده: ســاعت 10 صبــح مــورخ 1398/9/2۴ در محــل اداره کل آمــوزش 

و پــرورش کرمــان 
جهــت آگاهــی از شــرایط عمومــی و توضیحــات برگــزاری و ســایر اطاعــات مزایــده بــه ســامانه ســتاد 

بــه نشــانی setadiran.ir مراجعــه شــود. 

 مدیریت  آموزش و پرورش شهرستان سیرجان

 مدیریت  آموزش و پرورش شهرستان سیرجان

نوبت دوم

نوبت دوم

آگهیفقدانسندمالکیت
نظـر بـه اینکـه آقای مراد رئیسـی نیـا  فرزند خـدا مراد به شـماره 
شناسـنامه  1321 صـادره از عنبـر ابـاد  مالـک ششـدانگ یک باب 
خانـه دارای پـاک 66 فرعـی از 18۷ اصلی  واقـع در رودبار جنوب 
- روسـتای قاسـم اباد )شـهرک رئیسـی (قطعه سـه  بخش ۴6 
کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 9۴02صفحـه 2۷0 دفتـر۴8 بـه شـماره 
چاپـی 689903 سـری الـف 80 صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم  دو برگ 
استشـهادیه محلـی تصدیـق امضـاء شـده اعـام نمـوده که سـند مالکیـت پاک 
فـوق مفقـود  گردیـده و درخواسـت سـند المثنـی را نمـوده اسـت. لـذا باسـتناد 
تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120 آییـن نامه قانـون ثبـت مراتب یک  نوبـت آگهی 
میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فـوق الذکر با 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار 
آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان رودبـار جنـوب مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نماید و اال پـس از مدت مذکور 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهـد گردید.
علیرحمانی–رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانرودبارجنوبمالف:۷59

آگهیفقدانسندمالکیت
چـون خانـم فاطمـه شـریفی ورثـه زیبنـده شـریفی مالک ششـدانگ 
پـاک 395فرعـی از 5۷۷-اصلـی واقـع در بخش۴5کرمـان بـا ارائـه 
دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعا واعـام نموده اصل سـند 
مالکیـت پـاک اخیرالذکـر که قبـا ذیل ثبـت 1883صفحـه 1دفتر12 
امـاک محلـی جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیده 
واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پـاک فـوق را نمـوده لـذا بنـا به 
درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 120آییـن نامه – قانـون ثبت 
مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم ویـا وجود اصـل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود 
مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب 
را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد واماک 
شهرسـتان جیرفـت اعـام نمایند بدیهی اسـت پـس از انقضای مهلت مقـرر در آگهی 
)10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بود وایـن اداره وفق ضوابط 
و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالک اقـدام خواهـد نمود /.
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالکجیرفت-مالف:489

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکزرند

هیــات  موضــوع  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقد 
ــند رسمی س

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

برابــر آرا صــادره هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان 
ــه و بامعــارض  ــات مالکان ــد تصرف ــی شهرســتان زرن ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت هــای فاق
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بــه 
منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روزآگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بمــدت دو مــاه اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نمایند.امــاک واقــع در بخــش 

13 کرمــان شهرســتان زرنــد
پــاک 3 فرعــی از 6382 اصلــی خانــم ســمیه قلیــزاده ابراهیــم آبــادی فرزند یداله به شــماره شناســنامه 
580 صــادره از زرنــد در یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 55/20 مترمربــع واقــع در زرنــد خیابــان اســتاد 

جعفــری خریــداری از مالــک رســمی خانــم طاهــره بینــش بینــا
ــه شــماره  ــد حســینجان ب ــاری فرزن ــی ده چن ــم ســعیده نکوئ ــی خان پــاک 98۷ فرعــی از ۷561 اصل
شناســنامه 99۷ صــادره از زرنــد در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 32۴ مترمربــع واقــع در زرنــد خیابــان 
امیرکبیــر کوچــه شــماره 11 خریــداری از مالــک رســمی آقــای مجتبــی حکمت.تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 

یکشــنبه 1398/8/26
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1398/9/10

حسینتوحیدینیا_رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرندمالف164

آگهیفقدانسندمالکیت
-5۷5 از  325فرعـی  پـاک  ششـدانگ  مالـک  دلفـاردی  رضـا  اقـای  چـون 
اصلـی واقـع در بخش۴5کرمـان بـا ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده 
ادعـا واعـام نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـاک اخیرالذکـر کـه قبـا ذیـل ثبت 
1۴۷۷۴صفحـه 250دفتـر90 امـاک محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت 
بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنـی پاک فوق 
را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آییـن نامه – 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعا نـزد خود 
مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد وامـاک شهرسـتان جیرفت 
اعـام نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایی 
از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقررات نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی بنـام مالـک اقـدام خواهـد نمود /.
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالکجیرفت-مالف:491

آگهیفقدانسندمالکیت
چـون خانـم فاطمـه شـریفی ورثـه زیبنـده شـریفی مالـک سـه دانـگ مشـاع 
ازششـدانگ پـاک 386فرعـی از 5۷۷-اصلـی واقـع در بخش۴5کرمـان بـا 
ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـام نمـوده اصـل سـند 
مالکیـت پـاک اخیرالذکـر کـه قبـا ذیـل ثبـت 1885صفحه ۷دفتـر12 اماک 
محلـی جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره 
تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پـاک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبرده 
وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانون ثبـت مراتب در یـک نوبت آگهی 
میگـردد تـا چنانچـه شـخص یا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک مرقوم ویا 
وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یک 
نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه 
کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد وامـاک شهرسـتان جیرفـت اعـام نماینـد بدیهی اسـت پس از 
انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهد بود 
وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک 
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مهندسرخرییسبزرگترینسازماننظاممهندسیمعدنکشوردرجمعخبرنگاران:

شورای هم فکری نظام مهندسی در راستای حل 
مشکالت معادن تشکیل می شود

چهکسانیازآزمونصدورپروانهاشتغالمعافهستند؟
صدورپروانهاشتغالمعدنیبرایمهندسینیکهدارایسابقهمعدنیهستنداماتحصیالتمرتبطندارند

ازاعضاینظاممهندسیمعدنجهتنظارتبرچاههایآباستفادهخواهدشد
شـــورای همفکـــری نظـــام مهندســـی معـــدن در 
ـــای  ـــه ه ـــش حرف ـــه از دان ـــتفاده بهین ـــتای اس راس
مهندســـی معـــدن بـــا محوریـــت مرتفـــع کـــردن 
مشـــکات معـــادن اســـتانهای هـــم جوارتشـــکیل 

ـــت. ـــده اس ش
ـــام  ـــازمان نظ ـــن س ـــس بزرگتری ـــدس رخ رئی مهن
ــن  ــت : ایـ ــوراظهار داشـ ــدن کشـ ــی معـ مهندسـ
ــدن  ــی معـ ــام مهندسـ ــنهاد نظـ ــا پیشـ ــورا بـ شـ
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــکیل ش ـــش تش ـــالها پی ـــان س کرم
ــه بـــه شـــرایط خـــاص معـــادن  ــا توجـ ــر بـ اخیـ
ـــا  ـــود را ب ـــت خ ـــه ؛ فعالی ـــد ک ـــه ش ـــم گرفت تصمی

فاصلـــه زمانـــی کمتـــر از ســـر گیـــرد.
معـــدن  مهندســـی  نظـــام  ســـازمان  رئیـــس 
ــورای  ــور 8 شـ ــه در کشـ ــان اینکـ ــا بیـ ــان بـ کرمـ
همفکـــری اســـتانهای مجـــاور تشـــکیل شـــده 
: شـــورای همفکـــری  عنـــوان کـــرد  اســـت،  
 ، اســـتانهای؛ کرمـــان  بـــا حضـــور   6 منطقـــه 
زاهـــدان ، هرمـــزگان ، فـــارس ، یـــزد ، خراســـان 
جنوبـــی ، خراســـان رضـــوی ، خراســـان شـــمالی 
ـــت. ـــده اس ـــکیل ش ـــد تش ـــه و بویراحم و کهکیلوئی
 6 منطقـــه  همفکـــری  شـــورای   : افـــزود  وی 
ــدان  ــه آن در زاهـ ــر دبیرخانـ ــال حاضـ ــه در حـ کـ
ـــت  ـــری کشوراس ـــورای همفک ـــن ش ـــت بزرگتری اس
کـــه بیـــش از 80 درصـــد فعالیـــت هـــای نظـــام 
مهندســـی معـــدن کشـــور را در خـــود جـــای داده 

اســـت.
رئیـــس بزرگتریـــن نظـــام مهندســـی معـــدن 
کشـــور در رابطـــه بـــا محورهـــای فعالیـــت ایـــن 
ــار داشـــت : ســـاختار ایـــن شـــورا  شـــورای اظهـ
بـــه گونـــه ای اســـت کـــه بـــه عنـــوان یـــک 
زیـــر گـــروه شـــورای مرکـــزی نظـــام مهندســـی 
ـــت  ـــرد و در حقیق ـــد ک ـــل خواه ـــور عم ـــدن کش مع
بســـیاری از موضوعـــات و مســـائل مـــورد بحـــث 
ـــه  ـــل از اینک ـــران قب ـــدن ای ـــی مع ـــام مهندس در نظ
در شـــورای مرکـــزی مـــورد بحـــث واقـــع شـــوند 
ــش کاری  ــی و چکـ ــورد بررسـ ــورا مـ ــن شـ در ایـ
ـــنهادات  ـــیاری از پیش ـــه بس ـــا اینک ـــوند و ی ـــی ش م
ـــن  ـــل از ای ـــا قب ـــه ت ـــتانها ک ـــازمان اس ـــای س اعض
ــود  ــزی وجـ ــورای مرکـ ــرح آن در شـ ــکان طـ امـ
نداشـــت بـــا وجـــود ایـــن شـــورا پـــس از تائیـــد 
ــا  ــه بـ ــال و در رابطـ ــزی ارسـ ــورای مرکـ ــه شـ بـ
شـــد.همچنین  خواهـــد  گیـــری  تصمیـــم  آن 
ـــر  ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــده ش ـــورا دی ـــاختاراین ش درس
ـــور  ـــا حض ـــورا ب ـــکیل ش ـــکان تش ـــاز ام ـــاس نی اس

کارشناســـان و یـــا ســـایر بخـــش هـــای مالـــی و 
اداری وجـــود دارد.

ـــتورالعمل،  ـــاس دس ـــر اس ـــزود : ب ـــدس رخ اف مهن
ایـــن شـــورا بـــا حضـــور هیـــات مدیـــره ســـازمان 
ـــار  ـــه یکب ـــر 6 ماه ـــورت دوره ای ه ـــه ص ـــتانها ب اس
بـــه میزبانـــی یکـــی از اســـتانهای کشـــور برگـــزار 
ـــه ای  ـــا درجلس ـــه م ـــزود : البت ـــود.وی اف ـــی ش م
ـــکیل  ـــی تش ـــان  جنوب ـــه در خراس ـــن رابط ـــه درای ک
شـــده بـــود حضـــور نداشـــتیم کـــه متاســـفانه در 
انجـــا تصمیـــم بـــر ایـــن شـــده بـــود کـــه زمـــان 
ــش  ــه شـ ــاه بـ ــورا از3 مـ ــه شـ ــکیل جلسـ تشـ
مـــاه افزایـــش یابـــد. امـــا دراخریـــن جلســـه ای 
ـــدان  ـــهر زاه ـــور در ش ـــن منظ ـــه همی ـــرا ب ـــه اخی ک
تشـــکیل شـــد اعتـــراض خـــود را اعـــام کردیـــم 
ــکیل  ــه تشـ ــد فاصلـ ــرر شـ ــی آن مقـ ــه در پـ کـ

جلســـات شـــورا بـــه ۴ مـــاه کاهـــش یابـــد.
منوچهـــر رخ در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه ، ایـــن 
جلســـات بـــا حضـــور جمـــع زیـــادی از مدیـــران 
ارشـــد  مدیـــران  و  معـــدن  مهندســـی  نظـــام 
اســـتانهای هـــم جوارتشـــکیل مـــی شـــود اظهـــار 
ــره  ــات مدیـ ــا هیـ ــورا ازاعضـ ــن شـ ــت: ایـ داشـ

ســـازمان نظـــام مهندســـی معـــدن اســـتانها ، 
مدیـــران ســـازمان صمـــت اســـتانهای ، مدیـــران 
ارشـــد دولتـــی اســـتانها تشـــکیل میگـــردد و 
ــارت،  ــدن و تجـ ــت معـ ــر صنعـ ــن از وزیـ همچنیـ
ریاســـت ســـازمان نظـــام مهندســـی معـــدن 
ـــور  ـــرای حض ـــر ب ـــن از وزرا ی دیگ ـــران و همچنی ای
درایـــن جلســـات دعـــوت بـــه عمـــل مـــی ایـــد.
ایشـــان بـــا اشـــاره بـــا اخریـــن جلســـه تشـــکیل 
ـــان  ـــر نش ـــدان خاط ـــی زاه ـــه میزبان ـــورا ب ـــن ش ای
کـــرد : بـــه لطـــف خداونـــد و تـــاش مدیریـــت 
معـــدن  مهندســـی  نظـــام  ســـازمان  محتـــرم 
ــن  ــه ایـ ــتان ،جلسـ ــتان و بلوچسـ ــتان سیسـ اسـ
شـــورا بـــه میزبانـــی شـــهرزاهدان تشـــکیل شـــد 
کـــه در ایـــن جلســـه تصمیمـــات بســـیار خوبـــی 
بـــا موضوعـــات مختلـــف معدنـــی  در رابطـــه 
ـــاختار  ـــن س ـــکل دار و همچنی ـــای مش ـــده ه ،پرون

ایـــن شـــورا اتخـــاذ گردیـــد.
ــرات  ــن تغییـ ــا اخریـ ــه بـ ــدس رخ در رابطـ مهنـ
ـــی  ـــام مهندس ـــتغال نظ ـــه اش ـــدور پروان ـــون ص آزم
جریـــان  در  همانگونـــه کـــه   : معـــدن گفـــت 
هســـتید بـــه دلیـــل قطـــع اینترنـــت کشـــور 

زمـــان ثبـــت نـــام ازمـــون تمدیـــد شـــد امـــا در 
ـــورت  ـــری ص ـــچ تغیی ـــون هی ـــزرای آزم ـــان برگ زم
ـــق  ـــاه طب ـــت و دوم آذرم ـــخ بیس ـــه و در تاری نگرفت
ـــزار  ـــی برگ ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــای س ـــه ه اطاعی

خواهـــد شـــد.
رئیـــس نظـــام مهندســـی معـــدن کرمـــان در 
ـــدور  ـــون ص ـــانی از آزم ـــه کس ـــه چ ـــا اینک ـــه ب رابط
ــرد: ــان کـ ــتند بیـ ــاف هسـ ــتغال معـ ــه اشـ پروانـ

ـــط  ـــاالی 15 مرتب ـــابقه کار ب ـــال س ـــه س ـــانی ک کس
داشـــته باشـــند یعنـــی در حـــال حاضـــر امـــکان 
ـــد  ـــم باش ـــا فراه ـــرای انه ـــد ب ـــه ارش ـــت پای در یاف
، معاونیـــن وزرا قبلـــی و فعلـــی و مشـــاغل هـــم 
ــور و  ــس جمهـ ــاون اول رئیـ ــون معـ ــراز همچـ تـ
ســـایر مدیـــران ارشـــد کشـــوری کـــه تحصیـــات 
ـــی  ـــات علم ـــای هی ـــند ، اعض ـــته باش ـــط داش مرتب
ـــی  ـــوزش عال ـــز آم ـــگاه و مراک ـــت  دانش ـــام وق تم
ـــون صـــدور  ـــام  از آزم ـــتاد تم ـــه اس ـــا درج کشـــور ب

پروانـــه اشـــتغال معـــاف هســـتند.
منوچهـــر رخ در رابطـــه بـــا صـــدور پروانـــه بـــرای 
معدنـــی  ســـابقه  از  مهندســـینی کـــه  ســـایر 
برخوردارانـــد گفـــت : ســـایر مهندســـینی کـــه 
دارای مـــدرک تحصیلـــی غیـــر مرتبـــط همچـــون 
بـــرق ، مکانیـــک و صنایـــع هســـتند در صورتـــی 
کـــه از ســـابقه معدنـــی کافـــی برخـــوردار باشـــند 
بـــرای آنهـــا پروانـــه اشـــتغال در زمینـــه ای کـــه 

ســـابقه کار دارنـــد صـــادر مـــی شـــود.
ـــای  ـــتورالعمل ه ـــی دس ـــا برخ ـــه ب ـــان در رابط ایش
جدیـــد در زمینـــه بـــه کار گیـــری اعضـــای نظـــام 
ــت :  ــار داشـ ــاغل اظهـ ــایر مشـ ــی در سـ مهندسـ
ـــه زودی  ـــه  ب ـــورت گرفت ـــات ص ـــاس توافق ـــر اس ب
ـــای  ـــر چاهه ـــارت ب ـــت نظ ـــازمان جه ـــای س ازاعض
ـــام  ـــی نظ ـــا معرف ـــور ب ـــرب کش ـــاورزی و ش آب کش

مهندســـی معـــدن اســـتفاده خواهـــد شـــد.
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معرفی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج 

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان معرفی شد.
بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـاع رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان، در این 
مراسـم مسـئول سـازمان بسـیج کارمندان سـپاه ثارهللا اسـتان کرمان با گرامیداشـت هفته 
بسـیج، بصیـرت، اخـاص و عمل به هنگام و به اندازه را مهـم ترین خصوصیات مورد انتظار 

مقـام معظم رهبری از بسـیجیان عنـوان کرد.
سـرهنگ جـواد جالـی بـا بیـان اینکه بـی توجهی به شـاخص عمل به هنـگام و به انـدازه، 
موجـب بـروز خسـارت در جامعـه می شـود، گفـت: در حـوادث اخیـر، اگر بصیـرت و اعام 

موضـع بـه موقـع مـردم نبـود، خسـارات وارده، چند برابر می شـد.  
وی حضـور در طبقـات و اقشـار مختلـف جامعـه، و عملکرد موفـق در عرصه هـای متعدد و 
مختلف را دو شـاخصه اختصاصی بسـیج برشـمرد و گفت: تشکلی هم وزن بسیج در داخل 

و خارج از کشـور وجـود ندارد.
 مسـئول سـازمان بسـیج کارمندان سـپاه ثـارهللا اسـتان کرمان با اشـاره به صـدور فرهنگ، 
روحیـه و تفکـر بسـیجی به خـارج از مرزهـا، تصریح کـرد: در کشـورهای عراق و سـوریه راه 

انـدازی بسـیج منجر بـه پیروزی این کشـورها در برابر اسـتکبار شـد.
سـرهنگ جـواد جالـی اشـاعه فرهنگ و تفکر بسـیجی، و مدیریت جهـادی را راه حل غلبه 

بر مشـکات موجود کشـور از جمله مشـکات اقتصادی دانسـت.
وی بـا مهـم خوانـدن تفکـر بسـیجی در ادارات، نـگاه ویـژه بـه ارباب رجـوع و ارائـه خدمات 
در کمتریـن زمـان ممکـن، راه انـدازی میز خدمـت جهـادی را راهکاری مناسـب در خدمت 

رسـانی بهتـر بـه مراجعان ذکـر کرد.
علـی حاجـی زاده سرپرسـت اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان هـم گفـت: تقویت و 
حفظ روحیه بسـیجی، تنها راه خروج کشـور از مشـکات اسـت و امیدواریم با حضور بسیج 

در عرصه های مختلف، شـاهد آسـایش بیشـتر برای مردم باشـیم.
در ادامـه ایـن مراسـم، حجـت االسـام علیـدادی مسـئول تعلیم و تربیت سـازمان بسـیج 
کارمنـدان سـپاه ثـارهللا اسـتان کرمـان هـم گفـت: تکریـم اربـاب رجـوع، توجه بـه عفاف و 
حجـاب و نمـاز جماعـت، و برخـورد بـا رشـوه، مهـم تریـن نیازهـای ادارات و سـازمان های 

اسـت.  دولتی 
در ایـن مراسـم محمـد رحیمـی معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی اداره کل راه و 
شهرسـازی اسـتان کرمـان بـه عنـوان فرمانده پایـگاه مقاومت بسـیج ایـن اداره کل معرفی 
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کرمـان - اسـتاندار کرمـان گفت: برخی مدیران دسـتگاه های 
جـدی  اگـر  کـه  نمی گیرنـد  جـدی  را  پروژه هـا  اجرایـی 

نداشـت. ایـن مشـکات وجـود  می گرفتنـد 
بـه گـزارش خبرنـگار مهر، محمدجـواد فدایی صبح شـنبه در 
نوزدهمیـن جلسـه سـتاد مقاومتی اسـتان کرمان بـا گایه از 
مدیـران بیـان داشـت: برخـی مدیـران دسـتگاه های اجرایی 
پروژه هـا را جـدی نمی گیرنـد کـه اگـر جـدی می گرفتند این 

مشـکات وجود نداشـت.
افـزود: طـی یـک مـاه گذشـته در خصـوص پروژه هـا  وی 
بایـد دیـد چـه اقداماتـی انجـام شـده و چـه تعداد پـروژه به 

شـده اند. معرفـی  بانک هـا 
اسـتاندار کرمـان گفـت: همـه کارهـای سـرمایه گذاری مربوط 
بـه پروژه هـا بایـد انجـام شـود منتهی بـرای ادامـه کار متولی 
الزم اسـت کـه ادامـه کار را پیگیـری کنـد و آگهی هایـی داده 

شود.
وی اظهار داشـت: مرکز خدمات سـرمایه گذاری اسـتان کار را 
ادامـه دهـد مجـوز بی نـام بگیرد پاسـخ اسـتعام ها را بگیرد 

و امـکان سـنجی ) اف اس( کند.
اسـتاندار کرمـان گفـت: پیشـنهاد می کنـم متولی ایـن قضیه 

مرکـز خدمات رسـانی سـرمایه گذاری اسـتان کرمان باشـد.

وی ابـراز داشـت: بـا توجـه بـه ایـن کـه وزیـر نیـرو معیـن 
مقاومتـی  اقتصـاد  برنامه هـای  جهـت  در  کرمـان  اسـتان 
اسـت باید جلسـاتی بـا متولیـان پروژه ها در راسـتای تعیین 

تکلیـف وضعیـت برگـزار شـود.
برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس  گفـت:  فدایـی 
اسـتان کرمـان بایـد پیگیـر تامیـن مالـی برخـی از پروژه هـا 

باشـد.
وی افـزود: وضعیـت سـرمایه گذاری پـروژه پاسـما تـا پایان 
اتـاق بازرگانـی بایـد مشـخص شـود همچنیـن  آذر توسـط 
بیمارسـتان شـفا از منابـع مالـی غیـر دولتـی تامیـن شـود.

برخی مدیران دستگاه های اجرایی پروژه ها را جدی نمی گیرند

ادارهکلراهوشهرسازیجنوباستانکرمان

نوبتدوم
فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

ادارهکلراهوشهرسـازیجنـوباسـتانکرمـاندرنظـرداردمناقصهعمومیپروژهایبهشـرحذیلراازطریقسـامانهتـدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنماید.کلیـهمراحلبرگزاری
مناقصـهازدریافـتاسـنادتـاارائهپیشـنهادمناقصهگرانوبازگشـاییپاکتهاازطریقدرگاهسـامانهتداکاتالکترونیکـیدولت)سـتاد(بـهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهد

شـدوالزماسـتمناقصـهگـراندرصـورتعـدمعضویتقبلـی،مراحلثبتنامدرسـایتمذکورودریافـتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشـرکتدرمناقصهمحققسـازند.

تاریخانتشارمناقصهدرسامانه1398/09/11میباشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت14روز1398/09/11تاتاریخ1398/09/1۷

مهلتزمانیارائهپیشنهاد:تاساعت14روزچهارشنبهتاریخ1398/10/04
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت8روزپنجشنبهتاریخ1398/10/05

اطالعــاتتمــاسدســتگاهمناقصــهگــزارجهــتدریافــتاطالعــاتبیشــتردرخصــوصاســنادمناقصــهوارائــهپاکــتهــایالــف:آدرس:جیرفــت-حدفاصــل
ــانی ــالعرس ــیاط ــگاهمل ــایتwww.jkerman.mrud.irوپای ــن:43310516-034وس ــماره۲تلف ــیش ــهرکصنعت ــوارورودیش ــسراه،بل ــیلووپلی س

)http://iets.mporg.ir(مناقصــاتکشــور
اطالعاتتماسسامانهجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکزتماس41934-0۲1ودفترثبتنام88969۷3۷و8519۲۷68

فهرستبها براورد)ریال( نوع تضمين)لاير( عنوان شماره

راه،راهآهنوباندفرودگاه
سال1398وفهرستبهای

تجمیعی

9،3۴0،9۷8،55۴
ضمانتنامهبانکی)مطابقبا
فرمتارایهشدهدراسناد(_اصل

فیشواریزوجهنقد

۴68،000،000
اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای 
جدول نو، عباس آباد یار احمدی و تکمیل محور 

سعید آباد مکثایی شهرستان رودبار جنوب
11۷/ج98/3

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

6۷،582،3۷2،915 3،320،000،000
اجرای آسفالت قسمتی از باند دوم محور 

جیرفت- بافت- سیرجان
118/ج98/3

براساسگزارششناختپروژه 180،331،292،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با فرمت 
ارایه شده در اسناد( _ اصل فیش 

واریز وجه  نقد- اوراق مشارکت بی نام
5،5۷5،000،000

مشارکت در ساخت پروژه مشارکتی مسکونی 
سبزواران)۷2 واحدی()تجدید2(

119/ج98/3

براساس دستورالعمل تعیین 
حق الزحمه خدمات نظارت 

98/129056 مورخ 1398/03/18

مناقصه خرید خدمات مشاور به روش تعرفه

26،3۴6،911،0۷8 - -
نظارت بر تکمیل پروژه احداث پل 

بهادرآباد)تجدید(
120/ج98/3

۳۵ پروژه بدون پیشرفت فیزیکی 
در کرمان وجود دارد

مهر- جعفر رودری صبح شـنبه در نوزدهمین جلسـه سـتاد مقاومتی اسـتان کرمان بیان داشت: 
در اسـتان کرمـان 25 پـروژه برای تعیین تکلیف داشـتیم کـه 23 مورد از ایـن پروژه ها تایید نهایی 

شـده  و جایگاه نسـبتا خوبی دارد اما متاسـفانه برخی اسـتان ها عملکرد صفر دارند.
-وی افـزود: از ایـن آمـار 16 مـورد پروژه هـای مهـم و تاثیر گذار اسـتان کرمان هسـتند که بیش از 

10 هـزار و ۴00 میلیـارد تومان سـرمایه برای آنها پیش بینی شـده اسـت.
-رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان کرمـان گفت: تاکنـون دو هـزار و ۴۴8 میلیارد 
تومـان در راسـتای تحقـق ایـن پروژه هـا هزینـه شـده و پیشـرفت فیزیکـی آنها 6۷ درصد اسـت 
همچنیـن وضعیـت تحقـق مالـی از 25 پـروژه 50 درصـد بـوده کـه نشـان دهنده سیاسـت های 
مدیریتی خوب اسـت. -رودری یادآور شـد: از مجموع این 25 پروژه یک پروژه پاسـما اسـت که 
بایـد تعییـن تکلیـف شـود.وی به پروژه هـای بدون پیشـرفت فیزیکی اشـاره کرد و اظهار داشـت: 
35 پـروژه بـدون پیشـرفت فیزیکـی وجـود دارد کـه 1۴ پروژه نیاز به تسـهیات و فاینانـس دارد، 
16 پـروژه اگرچـه از برنامـه عقب هسـتند عما تا پایان سـال به پایان می رسـند سـه مـورد هم به 
دلیـل عـدم تامیـن اعتبار فاقد پیشـرفت فیزیکی هسـتند و دو پـروژه هم نیاز به سـرمایه گذاری 
جدیـد دارد.رودری بـا بیـان ایـن که سـه پـروژه  جنس تامیـن مالـی دولتی دارنـد، افزود: 
سـهم پرداختـی از طریـق بانک هـا ۴.3 بوده و مشـخص نبود مشـکل از بانک  هاسـت لذا 
نسـبت به ارائه تسـهیات اقدام و بررسـی شـود مشـکل از سـمت بانک هاسـت یا مشکل 
جـای دیگـر اسـت.وی ادامـه داد: مـا تعـدادی فرآیند داریم کـه باید مجوزهـای آنها صادر 
شـود و سـرمایه گذار پیـدا کننـد بنابرایـن مدیـران بـرای ادامه کار با دسـتگاه متولـی برای 

گرفتـن مجوز اقـدام کنند.

چرا قیمت دالر باال رفت؟

ادامهیادداشت

عـده ای از فعـاالن بازار معتقدند که در حال حاضر سـفته بازان بیشـتر به 
دنبـال یافتن فرصتی بـرای آغاز دوباره خریدهـا در قیمت های پایین تر 
هسـتند. عـده ای نیز بر این باورنـد که احتمال افزایش تقاضـا در آینده 
وجـود نـدارد. چـرا که افـراد در دو سـال اخیـر ارز مورد نیاز خـود را تهیه 
کردهانـد و سیاسـت گذار نیـز بـه کنتـرل تقاضا ادامـه خواهـد داد. این 
در حالـی اسـت کـه علیرغـم اعام بازارسـاز از مناسـب بـودن وضعیت 
ذخایر ارزی کشـور برخی از معاملهگیـران معتقدند افزایش قیمت دالر 
در میان مـدت بـه دلیـل ضعـف عرضـه ارز محتمـل اسـت. در سـه روز 
ابتدایـی هفتـه جـاری نیـز قیمت دالر رونـد صعـودی را ادامـه داد و در 
روز دوشـنبه قیمـت 12 هـزار و 360 تومـان را تجربه نمـود. جهش نرخ 
حوالـه درهـم، افزایـش تقاضـا به دلیل وصل شـدن تدریجـی اینترنت 
و افزایـش تقاضـای شـرکت های تجـاری بـرای تسـویه حسـاب های 
دالری از دالیـل رشـد قیمتـی دالر عنوان می شـود. در واقـع تفکر غالب 
میـان فعـاالن اقتصـادی این اسـت که میـزان تقاضـا در بـازار افزایش 
یافتـه اسـت و هـم زمـان میـزان عرضـه متناسـب بـا آن وجود نـدارد. 
البتـه اقـدام صرافی هـای دولتـی بـرای اعـام نـرخ فـروش خـود در 
محدوده های مناسـب و وضعیت عرضه در بـازار ارز در کاهش انتطارات 
افزایشـی قیمـت دالر مؤثـر بـوده اسـت. افزایـش قیمـت دالر در ایـن 
هفتـه رشـد بهـای سـکه را نیز به دنبال داشـته اسـت. در روز سه شـنبه 
قیمـت دالر بـه کانـال 12 هزار و 200 تومان بازگشـت و اندکی از انتظارات 
و جـو افزایشـی حاکـم بر بازار تعدیل شـد. اما در پنجمیـن روز هفته با 
افزایـش 130 تومانـی قیمـت 12 هـزار و ۴20 تومان را ثبـت کرد.  برخی 
از بازیگـران بـازار بـر این باورند که با عبور قیمـت دالر از مرز مقاومتی 12 
هـزار و 500 تومـان رونـد صعـودی قیمتها ادامه خواهد داشـت. گروهی 
نیـز اسـتدالل میکننـد کـه بـازار در روزهـای آتی بـا اصاح هـای متوالی 
مسـیر افزایشـی را بـه آرامـی طـی خواهد کـرد. امـا کاهشـی های بازار 
اعتقـاد دارنـد، حتـی اگـر افزایش قیمتـی رخ دهـد، به صـورت موقت 
خواهـد بـود و رونـد بـازار در سـه مـاه انتهایی سـال کم نوسـان خواهد 
بـود. بازدهـی دالر و سـکه در آبـان مـاه رشـد حـدود 5 و 3.۴ درصـدی 
را بـه ثبـت رسـاندند.بازار بـورس در هفتـه گذشـته تحت تأثیـر افزایش 
قیمـت بنزیـن و نبـود ارتباط اینترنتـی با کاهش فعالیـت معاملهگران 
روبـرو بـوده اسـت. در ایـن راسـتا، ارزش سـهام صنایـع بزرگ در سـه 
گـروه کانه هـای فلـزی، محصـوالت شـیمیایی و فلـزات اساسـی و  
گـروه فرآورده هـای نفتـی همگـی بـا افت مواجه شـدند. به طـوری که 
بازدهی شـاخص کل در هفته گذشـته 0.68 درصد افت داشـته اسـت. 
شـاخص کل بـورس تهـران در آبـان مـاه نیـز افـت 1.1 درصـدی را ثبت 
کـرد. شـاخص کل بـورس در این مـاه در بـازه 302 تا کمتـر از 310 هزار 
واحد در نوسـان بوده اسـت. با شـروع هفته جاری شـاخص کل بورس 
تمامـا مسـیر صعـودی را طـی کـرد و در آخریـن روز معاماتـی هفتـه 
بـه کانـال 311 هـزار واحـد رسـید. به ایـن ترتیـب، شـاخص کل بعد از 
۴2 روز از کانـال 310 هـزار واحـد فراتـر رفتـه اسـت. ادامـه رشـد ارزش 
معامـات خـرد و در نتیجـه تحـرک نقدینگـی در سـهم های کوچک تر 
و همچنیـن سـیگنال های مثبـت مبنی بـر احتمال رسـیدن بـه توافق 
تجـاری و ورود نقدینگـی مثبـت سـرمایه گذاران حقیقی در بازار سـهام 
در جهـش ارزش سـهام در ایـن هفتـه قابل ماحظه بوده اسـت. گفته 
میشـود وضعیت بودجه کشـور در سـال 99 و تعیین تکلیف مسـائلی 
از جملـه وضعیـت یارانه هـای انـرژی، مالیات بـر عایدی سـرمایه و ارز 
۴200 تومانـی در بودجـه سـال آینـده در کنـار بازدهـی بازارهـای مالـی 
داخلـی و خارجـی از مهم تریـن عوامـل مؤثر بـر ارزش معامات بورس 

در روزهـای آتـی خواهـد بود.


