
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: همه نمونه گیری ها در مراکز درمانی جنوب استان به درستی انجام می شود 
و اولین نمونه مثبت مربوط به مردی 80 ساله است که در بیمارستان 12 فروردین کهنوج بستری است

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
در استان کرمان به ۷۷ نفر رسید

برگزاری چهارشنبه سوری 
در استان ممنوع شد

کرونا ویروس 
به جنوب استان رسید

کهور پاکستانی دوست یا دشمن؟ 
مدیر کل منابع طبیعی جنوب استان: برای کاشت درخت در مناطق حفاظت شده از سازمان 

محیط زیست استعالم گرفته می شود

استاندار :

ورود افراد غیر بومی به استان 
تا اطالع ثانوی ممنوع است
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معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

کرمان وارد مرحله هشدار شده 
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اســفند   24 شــنبه         701 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

کشک خاطرات
محسن جالل پور

یادداشت مهمان

خیلـی زودتـر از آن چـه محاسـبه کـرده بـه مقصـد 
می رسـد.خیابان ها خلـوت اسـت و مغازه ها هنـوز باز 
نکرده انـد. از آینـه ماشـین بـه خـودش نـگاه می کند؛ 
خـودش را نمی شناسـد. ایـن چشـمان پـر از تـرس 
متعلـق بـه کیسـتند؟ ایـن صـورت مدفون شـده زیر 
ماسـک و ایـن دسـتان پنهـان شـده زیـر دسـتکش 
نایلونـی متعلق به چه کسـی اسـت؟پیاده می شـود و 
زیپ کاپشـنش را تا زیر چانه باال می کشـد. وحشـت 
ویـروس خیابان هـا را متروکـه کـرده. آدم هـا تـک و 
تـوک می آینـد و می روند و مرد خـودش را در خیابانی 
که هیـچ وقت اینقدر خلـوت ندیده،رها می کند.هرچه 
بـه بـازار نزدیـک می شـود، انـگار از بـازار دور می شـود. 

مگـر می شـود ایـن راسـته را اینقـدر خلـوت دید؟
کنـاری می ایسـتد و به میـدان خالی خیره می شـود.
یـاد روزهایـی می افتـد کـه مغـازه ای همیـن حوالـی 
بیشـتر  فـروش  تومـان   500 کـه  داشـت.روزهایی 
خوشـحالش می کرد.یـاد روزهایی می افتد که چشـم 
بـه در مغـازه می دوخـت تا مگر مشـتری از راه برسـد 
برسـاند.یاد دهـه ۶٠مـی  را  بچـه اش  و  و روزی زن 
افتـد و روزهایـی کـه از صبـح تـا شـام 50 تومـان هم 

امـا...  نمی فروخـت 

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
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فراخوان تجديد مناقصه عمومي دو مرحله يفراخوان تجديد مناقصه عمومي دو مرحله ي
امور نگهباني و حفاظت از تأسيسات  نيروگاه زرند98/55تأمين نيروي انساني فني و اداري نيروگاه زرند 98/53

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي امور نگهباني و حفاظت از تأسيسات نيروگاه زرند

نوبت دومنوبت دوم

شـركت مدیریـت تولیـد برق زرند به عنوان دسـتگاه مناقصه گـزار در نظر دارد مناقصـه عمومی  با عنـوان "تأمین نیروی 
انسـانی فنـی و اداری" را از طریـق سـامانه تداركات الكترونیكـی دولت برگزار نمایـد. كلیه مراحل برگزاری مناقصـه از دریافت 
اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاكـت ها از طریـق درگاه سـامانه تـداركات الكترونیكـی دولت 
)سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبـت نـام در سـایت مذكـور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شـركت در مناقصه  محقق سـازند. تاریخ انتشـار در 

سـامانه تاریخ 98/12/21 می باشـد.

شـركت مدیریـت تولیـد برق زرند بـه عنوان دسـتگاه مناقصه گزار در نظـر دارد مناقصـه عمومی  با عنـوان "امور نگهبانی 
و حفاظـت از تأسیسـات نیـروگاه" را از طریق سـامانه تـداركات الكترونیكی دولت برگـزار نماید. كلیه مراحـل برگزاری مناقصه 
از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاكـت ها از طریق درگاه سـامانه تـداركات الكترونیكی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت قبلی، 
مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذكـور و دریافت گواهی امضـای الكترونیكـی را جهت شـركت در مناقصه  محقق سـازند. تاریخ 

انتشـار در سـامانه تاریخ 98/12/21 می باشد.
1-تضمیــن فرآینــد ارجــاع كار : مبلــغ 2,650,000,000 ریــال ) دو میلیــارد و ششــصد و پنجــاه میلیــون ریــال( مــی باشــد 

كــه مــی بایســت بصــورت ضمانــت نامــه بانكــی یــا رســید واریــز نقــدی بــه حســاب جــاری شــماره  0105831343009 نــزد 
بانــك ملــی ایــران شــعبه مركــزی زرنــد بنــام شــركت مدیریــت تولیــد بــرق زرنــد ارائــه گــردد. 

2-هزینــه خریــد اســناد : مبلــغ 200,000ریــال )دویســت هــزار ریــال( اســت كــه مــی بایســت بــه حســاب جــاری بانــك ملــی 
ــی  ــق درگاه بانك ــد از طری ــرق زرن ــد ب ــت تولی ــام شــركت مدیری ــد شــماره  0105831343009 بن ــزی زرن ــران شــعبه مرك ای

موجــود در ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت واریــز گــردد.
3-مهلت فروش اسناد مناقصه : از روز شنبه 98/12/24 لغایت 98/12/28

ــل اســناد ســاعت 12 روز  ــت تحوی ــن مهل ــه صــورت الكترونیكــی در ســامانه ســتاد : آخری ــدارك ب ــذاری م ــت بارگ 4-مهل
ــد . ــی باش ــورخ 99/01/18 م ــنبه م دوش

5-آخرین مهلت تحویل پاكات الف:  ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 99/01/18 می باشد .
6-تاریــخ بازگشــایی پــاكات : ســاعت 13 روز دوشــنبه مــورخ 99/01/18 در محــل ســالن جلســات شــركت مدیریــت تولیــد 

بــرق زرنــد.
شرایط عمومی :

-ارائه گواهی رتبه بندی شركت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی جهت خرید اسناد الزامی می باشد.
-بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده، ســپرده هــای مخــدوش، ســپرده هــای كمتــر از میــزان مقــرر، چــك شــخصی و نظایــر آن 

ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
-بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی كــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل مــی 

شــود، مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
-هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه دریافت میگردد.

-شركت در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاكــت هــای 
الــف : آدرس اســتان كرمان-شهرســتان زرنــد- میــدان امــام خمینی-بعــد از پــل راه آهــن- شــركت مدیریــت تولیــد بــرق 

زرنــد-اداره تــداركات و قراردادهــا و تلفــن : 31425581-034 مــی باشــد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مركز ستاد : 021-41934
دفتر ثبت نام : 88969۷3۷ و 021-85193۷68

1-تضمیــن فرآینــد ارجــاع كار : مبلــغ ۷50,000,000 ریــال ) هفتصــد و پنجــاه میلیــون ریــال( مــی باشــد كــه مــی بایســت 
بصــورت ضمانــت نامــه بانكــی یــا رســید واریــز نقــدی بــه حســاب جــاری شــماره  0105831343009 نــزد بانــك ملــی ایــران 

شــعبه مركــزی زرنــد بنــام شــركت مدیریــت تولیــد بــرق زرنــد ارائــه گــردد.
2-هزینــه خریــد اســناد : مبلــغ 200,000ریــال )دویســت هــزار ریــال( اســت كــه مــی بایســت بــه حســاب جــاری بانــك ملــی 
ــی  ــق درگاه بانك ــد از طری ــرق زرن ــد ب ــت تولی ــام شــركت مدیری ــد شــماره  0105831343009 بن ــزی زرن ــران شــعبه مرك ای

موجــود در ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت واریــز گــردد.
3-مهلت فروش اسناد مناقصه : از روز شنبه 98/12/24 لغایت 98/12/28

ــل اســناد ســاعت 12 روز  ــت تحوی ــن مهل ــه صــورت الكترونیكــی در ســامانه ســتاد : آخری ــدارك ب ــذاری م ــت بارگ 4-مهل
ــد . ــی باش ــورخ 99/01/18 م ــنبه م دوش

5-آخرین مهلت تحویل پاكات الف:  ساعت 12 روز دو شنبه مورخ 99/01/18 می باشد .
6-تاریــخ بازگشــایی پــاكات : ســاعت 15 روز دوشــنبه مــورخ 99/01/18 در محــل ســالن جلســات شــركت مدیریــت تولیــد 

بــرق زرنــد.
شرایط عمومی :

-ارائه گواهینامه انتظام از مركز انتظام پلیس پیشگیری جهت خرید اسناد الزامی می باشد.
-بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده، ســپرده هــای مخــدوش، ســپرده هــای كمتــر از میــزان مقــرر، چــك شــخصی و نظایــر آن 

ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
-بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی كــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل مــی 

شــود، مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
-هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه دریافت میگردد.

-شركت در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاكــت هــای 
الــف : آدرس اســتان كرمان-شهرســتان زرنــد- میــدان امــام خمینی-بعــد از پــل راه آهــن- شــركت مدیریــت تولیــد بــرق 

زرنــد-اداره تــداركات و قراردادهــا و تلفــن : 31425581-034 مــی باشــد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مركز ستاد : 021-41934
دفتر ثبت نام : 88969۷3۷ و 021-85193۷68

شركت مديريت توليد برق زرندشركت مديريت توليد برق زرند

ادامه در صفحه 4
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یوسـف سـبحانی دادسـتان عنبرآباد گفت: با توجه به شرایط 
خـاص حضور مردم در بهشـت زهـرا برای زیارت اهـل قبور در 

پنجشـنبه و جمعه آخر سـال ممنوع است.
او از مسـدود شـدن همه مسـیر های منتهی به بهشت زهرای 

عنبرآباد خبرداد.
سـبحانی افزود: مردم باید همکاری کنند تا از شـیوع بیشـتر 

ویروس کرونـا جلوگیری کنیم.
او گفـت: در پایـان سـال مـردم بـه زیـارت اهـل قبـور خـود 
می رونـد و ایـن موضـوع خطـرات زیـادی بـا وجـود شـرایط 

فعلـی بـرای سـالمتی مـردم دارد.
او تصریـح کـرد: سـالمتی مـردم در حـال حاضـر مهمتریـن 

مقولـه بـرای مـا محسـوب می شـود.
دادسـتان عنبرآباد از همه شـهروندان خواست مسـئوالن را در 

اجـرای این مهم یاری رسـانند.

محمــد جعفــری، مدیــر کل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان 
ــا،  ــاری کرون ــیوع بیم ــری از ش ــتای جلوگی ــت: در راس گف
افــرادی کــه در بهمــن و یــا اســفند تاریــخ اعتبــار دفترچــه 
ــاز  ــه نی ــد دفترچ ــرای تمدی ــام می شــود ب ــا تم ــه آن ه بیم
بــه مراجعــه حضــوری ندارنــد و ایــن دفترچه هــا تــا پایــان 

ــار دارد. ــاه 99 اعتب ــن م فروردی
ــان  ــای کارکن ــدگان صندوق ه ــه ش ــی بیم ــزود: تمام او اف
دولــت، روســتائیان، ســالمت همگانــی و نیــز صندوق ســایر 
اقشــار درصــورت منقضــی شــدن تاریــخ اعتبــار و دارا بــودن 
نســخ ســفید دردفترچــه، بــدون حضــور در دفاتــر پیشــخوان 
و نیــاز بــه تمدیــد دفترچــه بیمــه، می تواننــد تــا ســی و یکــم 
فروردیــن مــاه ســال 1399 بــه مراکــز درمانــی طرف قــرارداد 

مراجعــه و از خدمــات ســالمت اســتفاده کننــد.
او تصریــح کــرد: عمــده دارو هایــی کــه نیــاز بــه تمدیــد دارند 
ــد شــده اســت و  ــرای بیمــاران تمدی ــه صــورت خــودکار ب ب
ــه  ــه داروخان ــط ب ــن دارو فق ــرای گرفت ــد ب ــراد می توانن اف

مراجعــه کننــد.
مدیــرکل بیمــه ســالمت کرمــان تصریــح کــرد: افــراد 
ــر  ــا در بیمارســتان های در نظ ــروس کرون ــه وی مشــکوک ب
ــه  ــان ب ــه درم ــوند، و هزین ــتری می ش ــده بس ــه ش گرفت
صــورت 100 درصــد رایــگان اســت کــه 90 درصــد آن توســط 
بیمــه و مابقــی توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی پرداخــت 

ــد شــد. خواه
محمــد جعفــری از پرداخــت دومــاه مطالبــات مراکــز 
ــا و  ــروس کورن ــه وی ــتان ب ــی اس ــل از آلودگ ــی از قب درمان
همچنیــن تامیــن برخــی کاال و تجهیــزات مــورد نیــاز مراکــز 
درمانــی گفــت و ایــن را حداقــل وظیفــه ای دانســت کــه اداره 
کل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان در کنــار ســتاد مقابلــه بــا 

ــا در اســتان انجــام داده اســت. ــروس کورن وی
محمــد جعفــری از راه انــدازی ســایت اطــالع رســانی 
تخصصــی بیمــاری کرونــا در بیمــه ســالمت بــا آدرس 
https://corona.ihio.gov.ir گفــت و همچنیــن اعالم کرد 
کــه پزشــکان بیمــه ســالمت از ســاعت 8 صبــح تــا 4 عصــر 
ــت  ــه وزارت بهداش ــک ب ــرای کم ــماره 1۶۶۶ ب ــق ش از طری
ــا  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــردم در رابط ــواالت م ــخگوی س پاس

هســتند.
مدیــرکل بیمــه ســالمت در پایــان بــه بیمــه شــدگان هشــدار 
داد کــه از منــزل خــارج نشــوند و مهمتریــن روش درمــان 
کورنــا پیشــگیری می باشــد کــه متاســفانه برخــی از مــردم 
ــه  ــروس ب ــال وی ــره انتق ــت هشــدارها، زنجی ــا عــدم رعای ب
خــود و دیگــران را قطــع نمی کننــد لــذا جــان خــود و 

ــد. ــر می اندازن ــه خط ــود را ب ــواده خ خان

فرمانــده انتظامــی شهرســتان عنبرآبــاد گفــت: 
در اجــرای طــرح ســالمت شــهروندان و جهــت 
ــا  ــاری کرون ــترش بیم ــیوع و گس ــگیری از ش پیش
طــرح بازدیــد از صنــوف در ایــن شهرســتان اجــرا 

ــد. ــب ش ــی پلم ــد صنف و 40 واح
بــرای  افــزود:  بیدشــکی  محمــود  ســرهنگ 
جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا، طــرح بازدیــد 
و سرکشــی از واحد هــای صنفــی در دســتور کار 
اداره اماکــن پلیــس امنیــت عمومــی و شــبکه 
ــت. ــرار گرف ــن شهرســتان ق ــان ای بهداشــت و درم

ســرهنگ بیدشــکی افــزود: در ایــن طــرح بــا 
تعــداد  از  تامیــن  شــورای  اعضــای  همراهــی 
زیــادی واحــد صنفــی بازدیــد شــد کــه در نتیجــه 
40 واحــد صنفــی بــه دلیــل نداشــتن پروانــه 
در  بهداشــتی  اصــول  رعایــت  عــدم  و  کســب 
پلمــپ  بیمــاری کرونــا  از  پیشــگیری  راســتای 

شــدند.
ــدف از  ــاد ه ــی شهرســتان عنبرآب ــده انتظام فرمان
ــاف  ــر اصن ــل ب ــارت کام ــن طــرح را نظ اجــرای ای
ــتی و  ــول بهداش ــت اص ــتای رعای ــف در راس متخل
ــان  ــوان و خاطرنش ــی عن ــت اجتماع ــای امنی ارتق
ــش  ــردم و افزای ــدی م ــت من ــب رضای ــرد: کس ک
از  شهرســتان  ســطح  در  امنیــت  احســاس 
ــز  ــهروندان نی ــه ش ــت ک ــس اس ــای پلی اولویت ه
ــق  ــف از طری ــاف متخل ــی اصن ــا معرف ــد ب می توانن
ــت  ــر امنی ــن بهت ــا را در تامی ــن 110 م ــماره تلف ش

ــد. ــاری کنن ی

کرمـان رصـد - کرمـان - مدیـرکل کمیته امـداد امام خمینی 
)ره( اسـتان کرمان گفت: در راسـتای اشـتغال و توانمندسازی 
مددجویـان جنـوب ایـن اسـتان 50 دسـتگاه تراکتـور تحویل 

مددجویـان شهرسـتان هـای جنوبی کرمان شـد.
یحیـی صادقـی روز پنجشـنبه در آییـن واگـذاری نمادیـن 1۶ 
دسـتگاه از ایـن تراکتورها در شهرسـتان منوجـان افزود: یکی 
از اولویت هـای مهـم کمیتـه امـداد اشـتغال و توانمندسـازی 

مددجویـان و خانوارهـای تحـت حمایت اسـت.
وی بیان کرد: در راسـتای اشـتغال و توانمندسازی مددجویان 
تحـت حمایـت 50 دسـتگاه تراکتـور از محـل منابـع قـرض 
الحسـنه امـدادی، بانکـی و توسـعه روسـتایی خریـداری و 

تحویـل مددجویـان جنوب اسـتان شـده اسـت.
مدیـرکل کمیته امداد اسـتان کرمـان اظهار داشـت: امیدواریم 
بـا واگـذاری این تراکتورها بـه مددجویان تحت حمایت زمینه 
اشـتغال افـراد نیازمند نیـز در شهرسـتان های جنوبـی فراهم 

شود.
تومـان  میلیـارد  امسـال 2۶0  ابتـدای  از  وی تصریـح کـرد: 
تسـهیالت قرض الحسنه برای ایجاد اشـتغال توسط این نهاد 
در اسـتان کرمان پرداخت شـده که با پرداخت این تسـهیالت 
حدود هشـت هزار شـغل توسـط کمیته امداد در استان ایجاد 

شـده است.
تسـهیالت  تومـان  میلیـارد  امسـال 10  داد:  ادامـه  صادقـی 
قرض الحسـنه اشـتغال به کمیتـه امداد شهرسـتان منوجان 
اختصـاص داده شـد و همـه این تسـهیالت جذب شـده اند.

وی بـا اشـاره به شـرایط خـاص جامعه و ایجاد فضـای روانی 
بـه وجـود آمـده بـه دلیـل تـرس از ابتـال بـه ویـروس کرونـا 
گفـت: اعتقـاد مـا با بر این اسـت ضمـن رعایت کامـل نکات 
بهداشـتی کـه یـک اصل ضروری اسـت نبایـد کار و تـالش را 
تعطیـل کرد و با رعایت بیشـتر نکات بهداشـتی نباید بگذاریم 

چـرخ هـای اقتصاد تعطیل شـود.
طـی 2 سـال اخیـر 170 دسـتگاه تراکتور در راسـتای اشـتغال 
و توانمندسـازی مددجویـان روسـتایی تحویـل خانـواده های 

تحـت حمایـت کمیتـه امداد در این اسـتان شـده اسـت.

ممنوعیت حضور در 
آرامستان های عنبرآباد

بیمه شدگان نگران تمدید 
دفترچه  بیمه سالمت و 

هزینه های درمان خود نباشند

پلمپ 40 واحد صنفی 
متخلف در شهرستان 

عنبرآباد

50 دستگاه تراکتور 
تحویل مددجویان کمیته 

امداد جنوب کرمان شد

خبر

خبر

ورود شرکت های دانش بنیان 
کرمانی به مقابله با کرونا

آمادگی اماکن ورزشی کرمان 
برای قرنطینه بیماران

برگزاری چهارشنبه سوری 
در استان ممنوع شد

باز بودن مدارس در تابستان آینده در کمیسیون کرونا ویروس به جنوب استان رسید
آموزش و تحقیقات مجلس بررسی می شود

ایـن فراخـوان شـامل  محورهـای 
و  ژل  تولیدکننـده  شـرکت های 
عفونـی، دسـتگاه های  مـواد ضـد 
و  ماسـک  کننـده،  ضدعفونـی 
روپوش و تجهیزات مشـابه، کیت های تشـخیص 
و  اپلیکیشـن ها  و  نرم افزارهـا  کرونـا،  بیمـاری 
و  مدل سـازی  نرم افزارهـای  و  شبیه سـازها 
ویـروس کوویـد 19  عـوارض  داروهـای کنتـرل 
اسـت.علی وحـدت، رییـس صنـدوق نـوآوری و 
شـکوفایی نیـز دیـروز اعالم کـرد 5 هـزار میلیارد 
ریـال اعتبـار برای حمایـت از ایده هـا و طرح های 
شـرکت های دانش بنیـان بـرای مقابله با شـیوع 

ویـروس کرونـا اختصـاص یافتـه اسـت.
۷ شرکت دانش بنیان در کرمان به دانشگاه علوم 

پزشکی معرفی شدند
مدیـر روابـط عمومی پارک علم و فناوری اسـتان 

کرمـان در گفـت و گوی بـا »کرمان نـو« گفت: از 
سـه شنبه 20 اسـفند ماه طی فراخوانی از شرکت 
هـای تحـت پوشـش خودمان خواسـته ایـم در 

صورت تمایـل اعـالم آمادگی کنند.
ذبیـح هللا سـالخورده افـزود: در پی ایـن فراخوان 
تاکنون 7 شـرکت دانش بنیان در سـطح اسـتان 
اعـالم کرده اند کـه توانایی تولیـد اقالمی از جمله 

الـکل، ژل ضدعفونـی کننده و ماسـک  را دارند.
بـه گفتـه وی در حـال حاضـر ایـن شـرکت هـا 
بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی معرفـی شـده اند تا 
بررسـی هـای الزم جهـت تاییـد آنهـا صـورت گیـرد.

روابط عمومی پارک علم و فناوری اسـتان کرمان 
عنـوان کرد: سـازمان غـذا و دارو به مـا اعالم کرده 
اسـت کـه بـرای سـرعت بخشـی در تولیـد ایـن 
شـرکت هـا بـه آنهـا در خریـد اتانـول کمـک می 

. کند

میثـم پاریـزی، مدیـرکل ورزش و 
جوانـان اسـتان کرمـان بـه شـیوع 
ویـروس کرونا در کشـور و وضعیت 
اشـاره کـرد  روز هـا  ایـن  بحرانـی 
و گفـت: بـر اسـاس اطالعیـه شـماره 5 سـتاد 
ملـی مقابلـه بـا کرونـا در ورزش، تمـام اماکـن 
لیگ هـای  مسـابقات،  ورزشـی،  باشـگاه های  و 
مختلف و تمرینات ورزشـی باشـگاه ها در سراسر 

اسـتان تـا پایـان سـال تعطیـل خواهنـد بـود.
او افـزود: بـا توجـه بـه گزارش هـای سـتاد ملـی 
مقابلـه بـا کرونـا مبنی بـر ادامـه شـرایط موجود 
لـزوم  و  بیمـاری  ایـن  شـیوع  خصـوص  در 
اقدامـات پیشـگیرانه، تصمیمات مقتضـی درباره 
پـس  مـاه،  فروردیـن  ورزشـی  فعالیت هـای 
بـه  توجـه  بـا  متعاقبـًا  روز،  بررسـی شـرایط  از 
اطالعیه هـای "سـتاد مقابلـه بـا کرونـا در ورزش" 

بیـان گزارشـی  بـه  اعـالم خواهـد شـد.پاریزی 
و  باشـگاه ها  هـا،  سـالن  تمامـی  تعطیلـی  از 
هیئت های ورزشـی در اسـتان پرداخت و تصریح 
کـرد: بسـیاری از باشـگاه ها بـرای تعطیـل کردن 
و سـالمتی ورزشـکاران پیشـقدم بودنـد کـه این 
جـای تقدیـر دارد.او بیان داشـت: حتـی برخی از 
صاحبـان ملک هـای ورزشـی بـه دلیـل تعطیلی 
باشـگاه ها در تصمیمـی خودجـوش اجـاره مکان 
را از مسـتاجرین خـود نمی گیرنـد کـه ایـن نیـز 
ستودنی و و کار زیباییست که باشگاه ها را بیشتر 

بـرای تعطیلـی ترغیـب می کنـد.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان گفـت: 
مدتـی کـه افـراد بـه ناچـار امـکان اسـتفاده از 
فضا هـای ورزشـی مـورد قـرارداد بـا اداره کل و 
هیئت هـای ورزشـی را ندارنـد، به انتهای قـرارداد 

افـزوده می شـود. آن هـا 

اسـتانی  سـتاد  مصوبـه  بـا 
کرونـا،  بیمـاری  مدیریـت 
مراسـم  هرگونـه  برگـزاری 
بـوده  ممنـوع  چهارشنبه سـوری 
و نیـروی انتظامـی بـا مـوارد تخلـف برخـورد 

کـرد. خواهـد 
هـای  اسـتان  گـروه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
کرمـان  از  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه 
سـتاد  نشسـت  در  امـروز  کرمـان  ،اسـتاندار 
 ، بـا گرامیداشـت  بیمـاری کرونـا  مدیریـت 
روز بزرگداشـت "شـهدا" بـرای خانواده شـهدا 

کـرد. سـالمتی  و  توفیـق  آرزوی 
محمدجـواد فدائـی بـا گالیه از برخـی مطالب 
منتشـر شـده در فضـای مجـازی عنـوان کرد: 
انتشـار برخـی از مطالـب نادرسـت، اشـتباه 
و غیرواقعـی در فضـای مجـازی بـه شـکل 

جاهالنـه و یـا عامدانه، موجب می شـود که از 
کار هـای اصلـی خـود بـاز بمانیم.

مـا  خواسـته  تاکیـد کـرد:  کرمـان  اسـتاندار 
از رسـانه ها ایـن اسـت کـه بـه مطالبـی کـه 
باشـند. داشـته  را  الزم  توجـه  می کننـد،  منتشـر 

مدیریـت  اسـتانی  سـتاد  مصوبـه  بـا   
مراسـم  هرگونـه  برگـزاری  کرونـا،  بیمـاری 
نیـروی  و  بـوده  ممنـوع  چهارشنبه سـوری 
برخـورد خواهـد  تخلـف  مـوارد  بـا  انتظامـی 
کرد.سـتاد اسـتانی مدیریـت بیمـاری کرونـا 
همچنیـن ضمـن توصیـه اکید به شـهروندان 
بـرای عـدم برگـزاری آییـن پنجشـنبه آخـر 
سـال و حضـور بـر مـزار درگذشـتگان مصوب 
کـرد، طـرح ترافیکـی پنجشـنبه آخر سـال با 
همـکاری راهنمایـی و رانندگـی در محـدوده 

شـود. اجـرا  آرامسـتان ها 

نجمـه سـعیدی/ رئیس دانشـگاه علوم 
نمونه گیـری  همـه  جیرفـت:  پزشـکی 
هـا در مراکـز درمانـی جنـوب اسـتان به 
درسـتی انجام مـی شـود و اولین نمونه 
مثبـت مربوط به مردی 80 سـاله اسـت 
کـه در بیمارسـتان 12 فروردیـن کهنـوج 
بسـتری اسـت. اصغـر مـکارم رئیـس 
ضمـن تاکیـد بر ایـن نکته کـه تا کنـون از ابتـدای ورود 
ویـروس کرونـا بـه کشـور بیـش از 100 نمونه مشـکوک 
در جنـوب اسـتان مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت، به 
کاغـذ وطـن گفـت: تـا ایـن لحظـه در حـوزه دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت،  تنها پاسـخ یک نمونه از سـه 
نمونه مشـکوک که جدیدا گرفته شـده اند، مثبت شـده 
اسـت.  بـه گفته مـکارم  تعـداد بیماران بسـتری جدید 
مشـکوک بـه کرونـا در سراسـر جنـوب اسـتان، 1۶ نفر 
اسـت کـه 13 نفر در بیمارسـتان امـام خمینی جیرفت، 
1 نفـر در بیمارسـتان آیت هللا کاشـانی جیرفـت و 2 نفر 
در بیمارسـتان 12 فروردیـن کهنـوج بسـتری هسـتند و 
بـه طـور کلـی هر بیمـاری کـه شـرایط مشـکوک و ریز 
فاکتورهـای تنفسـی را  داشـته باشـد، بسـتریی مـی 
شـود .رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت  در مورد 

وضعیـت بیمـار مبتـال در کهنـوج گفـت:  شـرایط ایـن 
بیمار بسـتری در بیمارسـتان 12 فروردین کهنوج ،نرمال 
اسـت اما مشـکالت زمینـه ای دارد.  اقدامات کنترلی و 
آموزشـی  از طرف دانشـگاه علوم پزشـکی برای خانواده 
و اطرافیـان بیمـار انجـام شـده تـا جلوی انتقـال گرفته 
شـود.رییس دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت تاکید کرد 
کـه همـه نمونه گیـری ها در جنوب اسـتان به درسـتی 
انجـام مـی شـوند. به گفتـه مـکارم ویـروس در جنوب 
اسـتان وجـود داشـته وتنهـا راه شکسـت ایـن زنجیـره 
انتقـال قطـع ارتباطات اسـت و بـرای در امـان ماندن از 
ابتـال به کرونا ویروس رعایت بهداشـت فردی و جمعی 
و پرهیز از هر گونه دید و بازدید الزم اسـت. اصغر مکارم 
در پاسـخ بـه این سـوال که آیـا امکانات جنوب اسـتان 
در صـورت همه گیر شـدن پاسـخ گو هسـت، گفت: هر 
احتمالـی وجـود دارد، ما هم در جنوب اسـتان برای این 
مـوارد برنامـه ریـزی کـرده ایـم امـا تنها مردم هسـتند 
کـه مـی تواننـد ایـن احتمـال را از بیـن ببرنـد. وی ابراز 
امیـدواری کـرد که مردم جنوب اسـتان موضوع را جدی 
گرفتـه و تـا حـد زیادی رعایت می کنند و بسـته شـدن 
بـازار جیرفـت و بسـیاری از شهرسـتان هـای دیگـر را 

نشـان دهنده ایـن موضوع دانسـت.

محمدمهـدی زاهـدی در گفت و گـو 

بـا خبرنگار تسـنیم در کرمـان اظهار 

داشـت: امـروز تمـام تـالش کشـور 

بـرای عبور از بحـران ویـروس کرونا 

اسـت و اولویـت کشـور در حـال حاضـر مسـائل 

بهداشـتی و مقابلـه بـا ایـن ویـروس منحـوس 

است.

وی بـا بیـان اینکـه دغدغـه آمـوزش دانش آموزان 

در مدرسـه و هـم دانشـجویان در دانشـگاه وجـود 

دارد گفـت: با بازگشـایی مجلس نشسـت هایی با 

وزیـر آمـوزش و پـرورش و علوم خواهیم گذاشـت 

و موارد را در شـورای عالی آموزش کشـور و شـورای 

عالـی انقـالب فرهنگی نیـز مطرح خواهیـم کرد.

رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلس 

بـودن  بـاز  کـرد:  خاطر نشـان  اسـالمی  شـورای 

مـدارس در تابسـتان سـال آینـده در کمیسـیون 

آمـوزش و تحقیقـات مجلس بررسـی می شـود و 

قطعـا اگـر بـه ایـن نتیجه برسـیم که بـرای جبران 

تحصیلـی دانش آمـوزان نیـاز اسـت مـدارس بـاز 

باشـد، پیگیـری خواهیـم کـرد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه وزارتخانه هـای آمـوزش و 

پـرورش و وزرات علوم ابتکار عمل هایی داشـتند و 

آمـوزش از راه دور و الکترونیکـی را بـه کمک صدا و 

سـیما در حال انجـام می دهند افزود: قبـول داریم 

ایـن آموزش هـا آن کیفیـت الزم را نـدارد اما در این 

شـرایط نیاز کشـور است.

زاهـدی بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته در مجلـس 

مطـرح کـردم کـه کشـور بایـد به سـمت آمـوزش 

سـکویی بـرود و انتظـار داشـتیم هـر دو وزارتخانه 

جـدی بگیرنـد تصریـح کـرد: در دنیـا االن اینگونه 

نیسـت کـه بچه هـا در تمـام اوقـات سـر کالس 

درس حاضـر شـوند و روش هـا تغییـر کـرده اسـت.

 : گفــت  کرمــان  اســتاندار   - ایرنــا 
بمنظــور پیشــگیری و مدیریــت کرونــا 
ــوی  ــا اطــالع ثان ــی ت ــراد غیربوم ورود اف
ــن  ــوع و همچنی ــان ممن ــتان کرم ــه اس ب
از ورود خودروهــای بــا پــالک اســتان 
هایــی از جملــه مازنــدران، قــم و گیــالن 
ــری شــده و برگشــت  ــه اســتان جلوگی ب

می شــوند. داده 
پنجشــنبه   روز  فدائــی  جــواد  محمــد 
ــوق العــاده ســتاد اســتانی  درنشســت ف
ــات  ــا افــزود: طبــق مصوب مدیریــت کرون
ــالع  ــا اط ــی ت ــراد غیربوم ــتاد ورود اف س
ــوع شــد  ــان ممن ــه اســتان کرم ــوی ب ثان
ــتان  ــی اس ــوع در خروج ــن موض ــه ای ک
یــزد بــا پــالکارد اعــالم مــی شــود و 
همچنیــن قــرار شــد از ورود خودروهــای 
ــا پــالک اســتان هــای آلــوده از جملــه  ب
اســتان  بــه  و گیــالن  قــم  مازنــدران، 
جلوگیــری شــده و برگشــت داده شــوند.

وی ادامــه داد: در بحــث اطــالع رســانی 
ــای  ــین ه ــا ماش ــردم ب ــه م ــی ب عموم
بلندگــو دار کــه مصوبــه جلســه قبــل 
متشــکل  شــد کارگروهــی  قــرار  بــود 
از دانشــگاه علــوم پزشــکی، ســازمان 
تبلیغــات و صــدا و ســیما در ایــن زمینــه 

ــد. ــزی کنن ــه ری برنام
اســتاندار کرمــان اضافــه کــرد: مــوارد 

مشــکوک کنتــرل شــده در ورودی هــای 
خودشــان  هــای  هزینــه  بــا  اســتان 
قرنطینــه مــی شــوند و رعایــت ایــن 
انــار  شهرســتان  ورودی  در  مصوبــه 
ــای شــمالی  ــل ورودی از اســتان ه بدلی

کشــور، بســیار قاطــع خواهــد بــود.
فدائــی بــا اشــاره بــه کنتــرل ورودی 
مســافر بــه اســتان کرمــان گفــت: ســتاد 
ــرد  ــوب ک ــا مص ــت کرون ــتانی مدیری اس
تــا بــه پایانــه هــای مســافربری دســتور 
داده شــود کــه حرکــت اتوبوس از اســتان 
هــای آلــوده بویــژه مازنــدران، گیــالن، قم 
و اصفهــان بــه اســتان کرمــان تــا اطــالع 
ثانــوی ممنــوع اعــالم شــود و ورودی 
ــا  ــتی ب ــن بایس ــرودگاه و راه آه ــای ف ه
دقــت و شــدت بیشــتری کنتــرل شــود.

امکانــات  تمهیــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
درمانــی بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا 
بیمارســتان  تصریــح کــرد:  اســتان  در 
ــی  ــز اصل ــوان مرک ــه عن ــور ب ــی پ افضل
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــاران کرون ــتری بیم بس
شــده اســت کــه تاکنــون حــدود 100 
تخــت آن تاکنــون اشــغال شــده اســت.

اظهارداشــت:  کرمــان  اســتاندار 
ــا 30  ــم)ص( ب ــر اعظ ــتان پیامب بیمارس
ــه الزهــرا)س(  تخــت، بیمارســتان فاطم
ــرا)س(  ــتان الزه ــت، بیمارس ــا 120 تخ ب

وابســته بــه خیریــه ســجادیه بــا 100 
هــای  بیمارســتان  عنــوان  بــه  تخــت 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتیبان در نظ پش

ــگاه  ــرای نقاهت ــان ب ــی در کرم ــل های هت
ــه شــد ــی در نظــر گرفت ــاران کرونای بیم

فدائــی بــا تأکیــد بــر اهمیــت دوران 
افــزود:  بیمــاران کرونایــی  نقاهــت در 
هتــل  تخــت،   100 بــا  کرمــان  هتــل 
مجموعــه  و  تخــت   80 بــا  آســمان 
مهمانســرای امــام حســین)ع( بــا 80 
تخــت بــه عنــوان مراکــز نقاهتگاهــی 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــاران کرونای ــرای بیم ب

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای طــرح 
غربالگــری در کشــور و اســتان گفــت: 
اجــرای طــرح غربالگــری از مدتــی قبــل 
در برخــی از اســتان هــای کشــور در حــال 

ــه  ــش مراجع ــث کاه ــت و باع ــرا اس اج
درمانــی  مراکــز  بــه  مــردم  عمومــی 
مــی شــود و در نهایــت تخــت هــای 
ــد  ــار و نیازمن ــراد بیم ــه اف ــتانی ب بیمارس

ــد. ــی یاب ــاص م اختص
کــرد:  تصریــح  کرمــان  اســتاندار 
خوشــبختانه وزارت بهداشــت از همــان 
بــرای  ســایتی  نخســت  روزهــای 
عمومــی  خودســنجی  و  غربالگــری 
دربــاره میــزان احتمــال بــه ویــروس 
ــه  ــال ب ــودن ابت ــکوک ب ــا مش ــا و ی کرون
ایــن ویــروس طراحــی کــرده کــه امــکان 
در  ســایت  ایــن  و  اســت  مناســبی 
ــال شــده و هــم  ــز فع ــان نی اســتان کرم
اکنــون مراکــزی در ســطح اســتان بــرای 
ســنجش ســالمت عمومــی مــردم ایجــاد 

شــده اســت.

معـاون دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان گفت: 
کرمـان وارد مرحله هشـدار شـده اسـت چرا که 
حـدود چنـد صد نفر مشـکوک بـه عالئم مثبت 
در کرمـان حضور دارند.به گـزارش خبرنگار مهر، 
سـید وحید احمدی طباطبایی پنجشـنبه شب 
در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره به اینکـه هنگام 
اتفـاق افتـادن یـک اپیدمـی در جامعه افـراد را 
به سـه دسـته مسـئولیت پذیـر، منفعت طلب 
و قربانی تقسـیم می شـوند، اظهار کرد: گروهی 
مسـئولیت پذیـر بـه نـکات و مسـائل توجـه 
کافی دارند اما افراد قربانی همیشـه از شـرایط 
موجـود انتقـاد می کننـد وهنـوز شـرایط را بـاور 
نـدارد کـه باید تالش کنیم این افراد مسـئولیت 
پذیـر بشـوند.وی اظهار کـرد: در شـرایط موجود 
یکسـری اقدامات را مسـئوالن انجـام می دهند 
و  همـکاری کننـد  بایـد  مـردم  آن  کنـار  در  و 

اقدامـات الزم را انجـام دهند.

معاون بهداشتی دانشـگاه علوم پزشکی کرمان 
با اشـاره به اینکه امروز اعالم شـد که ۶5 نفر در 
کرمـان آزمایـش آنها مثبت شـده اسـت، ادامه 
داد: بایـد بگوییـم کـه حـدود چهـار برابـر ایـن 
افـراد مبتـال به کرونا هسـتند که به بیمارسـتان 
مراجعـه نکردنـد در نتیجـه هـر فرد بیمـار دو تا 
چهـار نفـر را مبتـال می کنـد لـذا ما حـدود چند 

صـد نفر بیمـار در کرمـان داریم.
وی اضافـه کـرد: مـا از دو هفته قبل که شـرایط 
افـراد مبتـال را پیگیـری کردیـم بـه ایـن نتیجه 
افـراد مبتـال، سـابقه مسـافرت  رسـیدیم کـه 
اسـتان ها  بیمـار سـایر  افـراد  بـا  یـا  داشـتند 
تمـاس داشـتند امـا از هفته گذشـته افـرادی را 
داشـته ایم کـه هیچ گونـه سـابقه مسـافرت یـا 
برخـورد بـا افـراد خـارج از اسـتان را نداشـتند 
کـه ایـن امـر نشـان می دهد کـه ایـن ویروس 
بومـی شـده اسـت.وی با بیـان ایـن مطلب که 

سـازمان جهانی بهداشـت یک پروتـکل را تأیید 
کرد و در همین راسـتا وزارت بهداشت اقداماتی 
را مشـخص کـرد کـه بایـد انجام شـود، افـزود: 
افرادی که دارای عالئم بیماری خفیف هسـتند، 
بایـد در منـزل مراقبـت کننـد در ادامـه افـرادی 
کـه عالئـم متوسـط دارند بایـد به پزشـک باید 
مراجعـه کننـد و در نهایتـًا افـرادی هسـتند کـه 
نـوع شـدید را می گیرنـد کـه بایـد بیمارسـتان 
مراجعه کنند.طباطبایی با اشـاره به اینکه وزارت 
بهداشـت، بسـیج ملی کنترل ویـروس کرونا را 
راه انـدازی کـرد، افـزود: وزارت بهداشـت بـرای 
اینکه مردم در منزل باشـند، سـامانه ای را تحت 
عنوان Salamat.gov.ir راه اندازی کرده اسـت 
کـه وضعیـت مـردم مـورد بررسـی قـرار بگیـرد 
همچنین از طریق تلفن 190 از سـاعات 8 صبح 

تـا 23 پاسـخگوی سـواالت مردم اسـت.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه ممکـن اسـت 
چنانچـه افـرادی کـه عالئـم مشـکوک داشـته 
باشـند و در سـامانه شـرایط خـود را بیـان کرده 
باشـند، در ایـن شـرایط بالفاصلـه یـک پیامک 
بـه مرکـز مراقبین سـالمت محـل زندگـی فرد 
ارسـال می شـود، اظهار داشـت: پس از بستری 
شـدن فـردی کـه عالئـم مثبـت قطعی داشـته 
اسـت، بررسـی می شـود کـه ایـن فـرد بـا چـه 
کسـانی ارتباط داشـته اسـت و افراد نزدیک به 
بیمـار مـورد پیگیـری قـرار می گیرند لـذا تقاضا 
دارم بـا افـرادی کـه تمـاس گرفتـه می شـود، 

همکاری الزم را داشـته باشـند.معاون بهداشتی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان بـا اشـاره بـه 
اینکـه چنانچه افـرادی که دارای عالئم متوسـط 
باشـند، بایـد بـه پزشـک مراجعـه کننـد، اظهار 
کـرد: یکسـری مراکز خدمات جامعه سـالمت، 
1۶ سـاعته عـالوه بـر مراکـز خدمـات جامعـه 
مـردم  اسـت کـه  انـدازی شـده  راه  سـالمت 
می تواننـد متناسـب با شـرایط زمانی کـه دارند 
بـه مراکز مربوطه مراجعه کننـد.وی با بیان این 
مطلـب که حتی المقدور دنبال این هسـتیم که 
مـردم یک دفعه وارد بیمارسـتان نشـوند، اظهار 
داشـت: تدارک نقاهتگاه هم دیده شـده اسـت 
چراکـه فـرد پـس از ترخیـص نیازمند سـالمت 
کامـل هسـتند.طباطبایی بـا اشـاره بـه اینکـه 
کرمـان وارد مرحله هشـدار شـده اسـت چراکه 
حـدود چندصـد نفر مشـکوک به عالئـم مثبت 
در کرمـان حضـور دارنـد، بیـان داشـت: طـرح 
زوج فـرد بـرای ایجـاد محدودیـت و ممانعـت 
حضـور مـردم در مراکز و اماکن عمومی اسـت.

وی بـا بیـان ایـن مطلب کـه با همـکاری مردم 
و دولـت مـا می توانیـم ایـن ویـروس را زمیـن 
گیـر کنیـم، بیـان داشـت: هـر چقـدر ارتباطات 
اجتماعـی پایین تـر باشـد، تعداد مـرگ و میر و 
بیمـاری کمتـر می شـود، رفتـار مـا روی دیگران 
نیـز اثرگـذار اسـت لـذا مانـدن در منزل بـه این 
معنـا اسـت کـه پیـش والدین هـم نرونـد چرا 

کـه مسـئله مهـم و جدی اسـت.

ورود افراد غیر بومی به استان 

تا اطالع ثانوی ممنوع است

کرمان وارد مرحله هشدار 

شده است / در خانه بمانید
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اهــداف  از  یکــی  درخــت  و کاشــت  زدایــی  بیابــان 
مشــترک بیــن ســازمان محیــط زیســت و منابــع طبیعــی 
اســت و اســتان کرمــان یکــی از مناطقــی اســت کــه  
بــه دلیــل  بیابــان زا بــودن، نیــاز شــدیدی بــه ایــن 
ــر  پــروژه هــا دارد، پــروژه هــای کــه اثــرات مســتقیمی ب
ــق دارد و اداره  ــن مناط ــی ای ــردم بوم ــی م ــت زندگ کیفی
کل  منابــع طبیعــی جنــوب اســتان نیــز در بســیاری 
ــد،  ــی کن ــال م ــا را دنب ــروژه ه ــن پ ــود ای ــق خ از مناط
ــان  ــوع درخت ــتی از ن ــط زیس ــال محی ــک فع ــی ی نگران
ــا  ــتان م ــوب اس ــق جن ــی از مناط ــده در برخ ــته ش کاش
ــن  ــن مســاله وا داشــت، ای ــر ای ــق ت ــری دقی ــه پیگی را ب
فعــال محیــط زیســت کــه بــا کاغــذ وطــن تمــاس گرفتــه 
ــی  ــع طبیع ــی مناب ــع زمان ــک مقط ــت:  در ی ــت، گف اس
جنــوب شــروع بــه کاشــت گونــه هــای غیــر بومــی مثــل 
کهورهــای پاکســتانی و کهورهــای آمریکایــی کــرده اســت 
ــبت  ــه نس ــتند ک ــی هس ــای مهاجم ــه ه ــا گون ــن ه و ای
بــه تخریــب گونــه هــای بومــی اقــدام مــی کننــد، منابــع 
پناهــگاه حیــات  را در  ایــن درختــان  طبیعــی حتــی 
ــات  ــگاه حی ــت و در پناه ــته اس ــم کاش ــارز ه ــش م وح
ــه  ــن گون ــت همی ــه کاش ــدام ب ــم اق ــه ه ــش مهرویی وح

ــه  ــی ک ــل های ــی از دلی ــه یک ــی ک ــت در حال ــده اس ش
منطقــه مهروییــه حفاظــت شــده اســت بــه دلیــل وجــود 

ــت  ــط زیس ــال محی ــن فع ــت. ای ــی اس ــور ایران ــه که گون
ــه شــدت حساســیت زا اســت و  ــه ب یادآورشــد: ایــن گون
حتــی مــردم را هــم بیمــار مــی کنــد، در شــهر اهــواز هــم 
ــی  ــردم را راه ــی از م ــد و کل ــته ان ــان را کاش ــن درخت ای

بیمارســتان کردنــد  و هــر چقــدر هــم از مناطــق مســکونی 
ــون  ــد چ ــم نباش ــر ه ــان دیگ ــک درخت ــد و نزدی دور باش
ریشــه هــای عمیقــی دارد، درختــان مجــاورش را خشــک 
مــی کنــد بهتــر اســت درایــن فصــل درخــت کاری منابــع 
ــته  ــه کاش ــتانی ای را ک ــور پاکس ــای که ــه ه ــی گون طبیع
، قطــع و گونــه ایرانــی بــکارد، ایــن گیــاه مضراتــش 
بیشــتر از فوایــد اســت و بــه دلیــل اینکــه نمــود کار 
قشــنگ تــر اســت، کاشــته مــی شــود و کهــور پاکســتانی 
ــت  ــه راح ــن گون ــر ای ــتند، تکثی ــاداب هس ــبز و ش سرس
تــر اســت و گیــاه بــه شــدت مقاومــی هــم هســت.

 حفاظــت از عرصه های طبیعی
بــرای پیــدا کــردن صحــت و ســقم ایــن ادعــا بــه ســراغ 
احمــدی مدیــر کل منابــع طبیعــی جنــوب اســتان 
رفتیــم، احمــدی در ایــن بــاره بــه کاغــذ وطــن  گفــت: 
ایــن بحثــی کــه مطــرح شــده در مــورد »کنوکارپــوس« 
یــا کهــور آمریکایــی  اســت و مــا ایــن گونــه را در هیــچ 
پــروژه ای نکاشــته و نمــی کاریــم و حتــی چنــد ســال 
اســت کــه تولیــد آن را هــم  نداریــم منتهــا اگــر بحــث 
گونــه کهــور پاکســتانی باشــد. ایــن گونــه در کل کشــور 
در حــال اســتفاده اســت و کاشــته مــی شــود. در پــروژه 
هــای بیابــان زدایــی  و بــرای تثبیــت ماســه هــای روان 
ــه  ــم ب ــث تهاج ــم  و بح ــی دهی ــام م ــن کار را انج ای
ــه کال منتفــی اســت  و  ــن گون ــه هــای ای باغــات و خان
بــه طــور کلــی  پــروژه هــا  مبــارزه بــا بیابــان زایــی مــا، 
دور از مناطــق مســکونی اســت و از ایــن گونــه  بــه دلیل 
ــاوم اســت اســتفاده  ــی کمــی دارد و مق ــاز آب ــه نی اینک
ــت   ــد اس ــم مفی ــاک ه ــت خ ــرای تثبی ــود و ب ــی ش م
ــم.   ــته ای ــم نداش ــکایتی  ه ــچ ش ــورد هی ــن م و در ای
اکنــون در منطقــه  احمــدی خاطــر نشــان کــرد کــه 
ــه  ــه گفت ــود . ب ــی ش ــت م ــی کش ــور ایران ــه، که مهرویی
ــاد   ــن  اعتق ــی  ای ــع طبیع ــای مناب ــروژه ه ــدی در پ احم
ــد  ــد چن ــک کشــتی باشــد و بای ــد ت ــه نبای وجــود دارد ک
ــته  ــتری داش ــدگاری بیش ــا مان ــوند ت ــته ش ــه، کاش گون
ــی  ــند و طرح ــش باش ــه بخ ــا نتیج ــروژه ه ــند و پ باش
ــه   ــه تهی ــرای مهرویی ــط زیســت ب هــم کــه ســازمان محی
ــا  ــود ام ــی ب ــه هــای بوم ــواع گون ــود، کاشــت  ان ــرده ب ک
ــع  ــتند مناب ــی داش ــور ایران ــت که ــر کاش ــد ب ــون تاکی چ
طبیعــی هــم فقــط در ایــن منطقــه کهــور ایرانــی کاشــت.

ــک  ــط ی ــت: فق ــوب گف ــی جن ــع طبیع ــر کل مناب مدی
ــه  ــدا منطق ــاه دادخ ــک چ ــج نزدی ــه گن ــورد در  قلع م
اطالعــی  مــا  دارد کــه  وجــود  ای  شــده  حفاظــت 
نداشــتیم کــه  ایــن منطقــه حفاظــت شــده اســت 

ایــن  احتمــاال  پاکســتانی کاشــتیم،  آن کهــور  در  و 
ــه  ــد  ک ــی دهن ــم م ــر تعمی ــوارد دیگ ــه م ــوع را ب موض
ــت،  ــط زیس ــت از محی ــازمان حفاظ ــا س ــد از آن ب بع
تــا کیــد کردیــم کــه در هیــچ  تمــاس داشــتیم و 

یــک از مناطــق چهــار گانــه محیــط زیســت بــدون 
ــود.در   ــته نش ــی کاش ــازمان، نهال ــن س ــتعالم از ای اس
ــای  ــال  ه ــد ی از نه ــک درص ــم ی ــروژه ه ــن پ همی
ــان  ــا درخت ــه ب ــد  ک ــده ان ــبز نش ــده ، س ــته ش کاش

ــرد:  ــد ک ــدی تاکی ــی شــوند.  احم ــن م ــی جایگزی بوم
ــی  ــان یک ــت هدفش ــط زیس ــا محی ــی  ب ــع طبیع مناب
ــه  ــت ار عرص ــا و حفاظ ــه احی ــز دغدغ ــا  نی ــت، م اس
ــم. ــی دهی ــام م ــم انج ــن کار را ه ــم و ای ــا را داری ه

 محیط زیســت : مخالف کاشت گونه های 
بومی هستیم غیر 

مرجــان شــاکری مدیــر کل محیــط زیســت اســتان 
کرمــان در مــورد کهــور پاکســتانی بــه کاغــذ وطــن گفــت:  
ــی  ــوی  و عمیق ــای ق ــه ه ــتانی ریش ــای پاکس ــور ه که
دارنــد و منابــع آب زیــر زمینــی را در معــرض خطــر قــرار 
مــی دهــد و همــه آب اطــراف  ریشــه خــود را جــذب مــی 
ــه هــای  کــه کنارشــان هســتند،  ایــن  ــرای گون ــد و ب کنن
ــن گیاهــان  ــه ای ــه عــالوه اینک ــی اســت. ب موضــوع حیات
ــم  ــی ه ــان بارندگ ــی در زم ــیت زای ــری حساس ــک س ی
ــان  ــا کاشــت گیاه ــا کال  ب ــرد: م ــد ک دارد. شــاکری تاکی
غیــر بومــی مخالــف هســتیم امــا در مناطقــی کــه تحــت 
ــورت  ــی ص ــر تخلف ــت اگ ــت اس ــط زیس ــت محی مدیری
ــت  ــت مدیری ــه تح ــار منطق ــم، چه ــی کنی ــرد، ورود م گی
محیــط زیســت محســوب مــی شــود،  پــارک هــای ملــی، 
پناهــگاه هــای حیــات وحــش، منطقــه حفاظــت شــده و 
اثــر طبیعــی، در پنــاه گاه حیــات وحــش مهروییــه منابــع 
ــا  ــه م ــکارد ک ــتانی ب ــور پاکس ــت که ــی خواس ــی م طبیع
بــه موقــع متوجــه شــدیم و جلــوی ایــن کار را گرفتیــم و  
ســتاد ملــی گــرد و غبــار هــم بــا مــا همــکاری  کــرد  در 
جنــگل مهروریــه اکنــون  کاشــت گونــه کهــور هــای بومــی  
ــا   ــارز ام ــه م ــورد منطق ــود. در م ــی ش ــام م ــی انج ایران
زمانــی کــه مــا متوجــه شــدیم، کاشــت انجــام شــده بــود 
و منابــع طبیعــی تخلــف کــرده و آنجــا  کهــور پاکســتانی 
ــت  ــت اس ــط زیس ــداف محی ــف اه ــت،این کار مخال کاش
ــم  ــال داری ــم، عم ــی کاری ــی م ــر بوم ــه غی ــا گون ــی م وقت
آن منطقــه حفاظــت شــده را از بیــن مــی بریــم.  انتظــار 
ــن  ــت ای ــودش  قیومی ــه خ ــی ک ــع طبیع ــی رود مناب م
مناطــق را بــه  ســازمان محیــط زیســت  داده اســت 
ــت را  ــط زیس ــر محی ــاص، نظ ــوارد خ ــن م ــل در ای حداق
بپرســد  امــا ایــن اتفــاق در حــوزه جنــوب اســتان نیفتــاده 
ــای  ــایت ه ــا در س ــای م ــه ه ــه نقش ــی ک ــت در حال اس
ثبــت شــده اســت و دسترســی بــه آن هــا آســان اســت.

ــای  ــه ه ــی از دغدغ ــی یک ــای طبیع ــت از عرصه ه حفاظ
اصلــی هــر جامعــه ای اســت و منابــع طبیعــی و ســازمان 
محیــط زیســت  دو ارگانــی  انــد کــه متولــی حفــظ ایــن 
ــیاری از  ــه در بس ــی ک ــه های ــتند عرص ــا هس ــه ه عرص
ــود مــی شــوند. ــه ســرعت  ناب ــدون حفاظــت، ب ــوارد ب م

مرجان شاکری مدیر کل محیط زیست استان 
کرمان در مورد کهور پاکستانی به کاغذ وطن 

گفت:  کهور های پاکستانی ریشه های قوی  
و عمیقی دارند و منابع آب زیر زمینی را در 

معرض خطر قرار می دهد و همه آب اطراف  
ریشه خود را جذب می کنند و برای گونه های  
که کنارشان هستند،  این موضوع حیاتی است. 
به عالوه اینکه این گیاهان یک سری حساسیت 

زایی در زمان بارندگی هم دارد. شاکری تاکید 
کرد: ما کال  با کاشت گیاهان غیر بومی مخالف 

هستیم اما در مناطقی که تحت مدیریت محیط 
زیست است اگر تخلفی صورت گیرد، ورود می 
کنیم، چهار منطقه تحت مدیریت محیط زیست 

محسوب می شود،  پارک های ملی، پناهگاه 
های حیات وحش، منطقه حفاظت شده و 

اثر طبیعی، در پناه گاه حیات وحش مهروییه 
منابع طبیعی می خواست کهور پاکستانی بکارد 

که ما به موقع متوجه شدیم و جلوی این کار 
را گرفتیم و  ستاد ملی گرد و غبار هم با ما 

همکاری  کرد  در جنگل مهروریه اکنون  کاشت 
گونه کهور های بومی  ایرانی انجام می شود. 

مدیر کل منابع طبیعی جنوب استان: برای کاشت درخت در مناطق حفاظت شده از سازمان محیط زیست استعالم گرفته می شود

کهور پاکستانی دوست یا دشمن؟

بیابـان زدایـی و کاشـت درخـت یکـی از اهداف مشـترک بین سـازمان محیط زیسـت و منابع طبیعی اسـت و 
اسـتان کرمـان یکـی از مناطقی اسـت کـه  به دلیل  بیابـان زا بودن، نیاز شـدیدی به این پـروژه هـا دارد، پروژه 
هـای کـه اثرات مسـتقیمی بـر کیفیت زندگی مـردم بومی ایـن مناطـق دارد و اداره کل  منابـع طبیعی جنوب 
اسـتان نیـز در بسـیاری از مناطـق خود این پـروژه ها را دنبال مـی کند، نگرانی یک فعال محیط زیسـتی از نوع 
درختـان کاشـته شـده در برخـی از مناطـق جنوب اسـتان ما را بـه پیگیری دقیق تر این مسـاله وا داشـت، این 
فعـال محیـط زیسـت که با کاغـذ وطن تماس گرفته اسـت، گفت:  در یـک مقطع زمانی منابـع طبیعی جنوب 
شـروع بـه کاشـت گونه های غیـر بومی مثـل کهورهای پاکسـتانی و کهورهای آمریکایـی کرده اسـت و این ها 
گونـه هـای مهاجمی هسـتند که نسـبت به تخریب گونـه های بومی اقـدام می کنند، منابـع طبیعی حتی این 
درختـان را در پناهـگاه حیـات وحـش مـارز هم کاشـته اسـت و در پناهگاه حیـات وحش مهروییه هـم اقدام 
بـه کاشـت همین گونه شـده اسـت در حالـی که یکـی از دلیل هایـی که منطقه مهروییه حفاظت شـده اسـت 
بـه دلیـل وجـود گونـه کهور ایرانی اسـت. برای پیـدا کردن صحت و سـقم این ادعا به سـراغ احمـدی مدیر کل 

منابـع طبیعی جنوب اسـتان رفتیم.

 مدیـر کل منابـع طبیعـی جنـوب گفـت: فقـط یک 
مـورد در  قلعـه گنـج نزدیـک چـاه دادخـدا منطقـه 
اطالعـی  مـا  کـه  دارد  وجـود  ای  شـده  حفاظـت 
نداشـتیم کـه  این منطقه حفاظت شـده اسـت و در 
آن کهور پاکسـتانی کاشـتیم، احتماال این موضوع را 
بـه مـوارد دیگـر تعمیم مـی دهند  کـه بعـد از آن با 
سـازمان حفاظت از محیط زیسـت، تماس داشـتیم 
و تـا کیـد کردیم کـه در هیچ یک از مناطـق چهار گانه 
محیط زیسـت بدون اسـتعالم از این سازمان، نهالی 
کاشـته نشـود.در  همیـن پـروژه هم یـک درصد ی 
از نهـال  هـای کاشـته شـده ، سـبز نشـده انـد  که با 
درختـان بومی جایگزین می شـوند.  احمدی تاکید 
کرد: منابع طبیعی  با محیط زیسـت هدفشـان یکی 
اسـت، مـا  نیز دغدغـه احیا و حفاظـت ار عرصه ها را 

داریـم و ایـن کار را هـم انجام مـی دهیم.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

یل
هل

س: 
عک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیان و 
امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی بمدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع 

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

خانم زری افشـارنژاد زرندی فرزند غالمرضابشـماره شناسـنامه 7۶۶در یک باب مغازه به مسـاحت27/5مترمربع از پالک 2389اصلی واقع در 
زرنـد خیابـان امام خمینـی ره خریداری از مالک رسـمی آقای اکبر سـلطانی تاج آبادی

آقـای محمـد جمالیـزاده بهاءآبادی فرزند خداداد بشـماره شناسـنامه 38صـادره از زرند در یـک باب خانه به مسـاحت488/10مترمربع مفروز و 
مجـزی از پـالک 75۶1 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان 20 متـری محرم خریداری از مالک رسـمی خانم هایده مهرابـی زاده هنرمند

آقـای هـادی مختـاری آب پنگوئی فرزند علی بشـماره شناسـنامهد739 در یـک باب خانه به مسـاحت33۶/۶1مترمربع از پـالک 2554اصلی 
واقـع در زرنـد روسـتای آبپنگوئیه خریداری از مالک رسـمی خانم سـکینه مختاری

خانـم صدیقـه میرزالـی زرنـدی فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 227 صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه به مسـاحت855/20 مترمربـع مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی از ۶00۶ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان مطهـری کوچـه 1 خریداری از مالک رسـمی آقـای علی میرزالـی زرندی.
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حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 1398۶0319008002480 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای امین خسـروی زرندی فرزند خداداد به شـماره شناسـنامه 
3080127250 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت130/80 مترمربع از پالک 5233 اصلی واقع در زرند خیابان اسـدآبادی خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای علـی خیرخـواه کهنوجی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م/الف 2۶1

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/12/10-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/24
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمـد حسـن زاده ابراهیـم آبـادی مالـک ۶/7 سـهم 
مشـاع از ۶ سـهم مشاع از 9۶ سـهم پالک 22 فرعی از 50۶8 
اصلـی واقـع در زرند بخش 13 کرمان که سـند مالکیت آن در 
دفتر 21۶ صفحه 2۶9 به شـماره ثبت 357۶3 و شـماره چاپی 0222409 
الـف 87 صـادر و تسـلیم گردیـده ، ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه 
تصدیق شـده مدعی اسـت که سـند مالکیت فوق بعلت جابجایی مفقود 
گردیده و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد تبصره یک 
مـاده 120 اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب یـک نوبـت در تاریخ 
منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر می باشـد کـه در این اگهـی ذکـر نگردیده و 
یـا مدعـی وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز از 
تاریخ انتشـار اگهی به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان زرند مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه 
تسـلیم نمایـد در غیـر ایـن صورت پـس از اتمـام مدت مذکور نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد شـد. م الف 2۶8
تاریخ انتشار:شنبه 1398/12/24

حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
زاده  حاتمـی  سـکینه  متعهدیـن  بـه  بدینوسـیله 
رضـا  و  زاده  حاتمـی  علـى  و  حاتمـی  مریـم  و 
متعهدلـه:   - زاده  حاتمـی  و کبـری  زاده  حاتمـی 
سـلطنت بنیادپـور بدهـکار پرونـده کالسـه 9801114 کـه برابـر 
گـزارش 1398/12/05 شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گردد 
کـه برابـر کالسـه مذکـور بیـن شـما و سـلطنت بنیادپـور مبلـغ 
اثـر عـدم  5۶2473055  ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بـر 
نمـوده  اجرائیـه  درخواسـت صـدور  بسـتانکار  وجـه  پرداخـت 
پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه فـوق در 
ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبـق ماده18/19آئیـن نامه 
اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ 
انتشـار ایـن اگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت 
فقـط یـک نوبـت در روزنامه رسـمی چـاپ و درج ومنتشـر می 
گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود 
انتشـار آگهـی دیگـری  ایـن صـورت بـدون  اقـدام و در غیـر 
عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان صالح ازادی 
م الف684

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد حسـن زاده ابراهیم آبادی مالک ۶/7سـهم مشـاع از ۶ سـهم مشـاع از 9۶ سـهم 
پـالک 8 فرعـی از 50۶8 اصلـی واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمان که سـند مالکیـت آن در دفتر 
21۶ صفحـه 338 بـه شـماره ثبت 3578۶ و شـماره چاپی 0222419 الف 87 صادر و تسـلیم 
گردیـده ، ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت فـوق بعلـت 
جابجایـی مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد تبصره یک مـاده 120 
اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب یـک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر می باشـد کـه در این اگهـی ذکر نگردیـده و یا 
مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی بـه اداره ثبت 
اسـناد و امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت و یا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد در غیـر ایـن صـورت پـس از اتمـام مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت 

المثنـی اقـدام خواهد شـد. م الف 2۶9
تاریخ انتشار:شنبه 1398/12/24

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

تعداد مبتاليان به ويروس كرونا 
در استان كرمان به ۷۷ نفر رسيد

خريد ماهی قرمز با رعايت نکات 
بهداشتی جای نگرانی ندارد

 ایرنـا - سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان در مـورد 
آخریـن وضعیـت شـیوع کرونـا در اسـتان کرمان گفـت: طی 
24 سـاعت گذشـته جواب قطعـی 12 مورد مبتال بـه کرونا در 
اسـتان کرمـان مثبـت اعـالم شـده اسـت که بـر این اسـاس 
تعـداد مبتالیـان بـه ویـروس کرونـا در سـطح اسـتان به 77 

نفر رسـید.
مهدی شفیعی امروز جمعه 23 اسفندماه در جمع خبرنگاران 
افـزود: مسـیر اپیدمـی ویـروس کرونـا را به لحـاظ علمی اگر 
بخواهیـم بررسـی و رصـد کنیم همان مسـیری نمایان شـده 
اسـت که وزارت بهداشـت حدس زده بود بنابراین باید توصیه 

هـای وزارت بهداشـت را مردم جـدی تر بگیرند.
.ویروس کرونا در استان کرمان به گردش افتاد

شـفیعی با اشـاره بـه راه افتـادن و گـردش ویـروس کرونا در 
جامعـه گفت: رد پای سـفر همچنـان در بین بیمـاران کرمانی 
وجـود دارد و اگـر ترددها افزایش پیدا کند شـاید محیط خانه 

نیـز دیگر امن نباشـد.
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان در پاسـخ به اینکه 
چـرا وضعیـت اضطـراری در اسـتان اعـالم نمـی شـود گفت: 
رویکرد کشـورها بسـته به ظرفیت بهداشـت و درمان و قوانین 
آن کشـور متفاوت اسـت و تازه از روز گذشـته سـازمان جهانی 

بهداشـت بیمـاری کرونـا را جهانی اعالم کرده اسـت.
وضعیت استان کرمان بحرانی و اضطراری است

وی وضعیـت اسـتان کرمـان را بحرانی و اضطـراری اعالم کرد 
و گفت: شـاید اقدامات ما در سـطح جامعه نمود ندارد اما در 
سـطح دسـتگاه ها بسیار مشـهود اسـت تا جایی که از طریق 
خودروها در سـطح شـهر هشـدارها به مردم اعالم می شـود.

شـفیعی در ادامه تصریح کرد: جواب آزمایشـات فقط توسـط 
سـخنگوی وزارت بهداشـت اعـالم می شـود و دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمان تنها تشـریح آزمایشـات اسـتان را برعهده دارد 

و سـایر دانشـگاه ها حـق ایـن کار را به لحاظ قانونـی ندارند.
وی با اشـاره به وضعیت بهداشـتی کارگاه های تولید ماسـک 
در کرمـان گفـت: تعـدادی از ایـن کارگاه هـا زیـر نظر دانشـگاه 
علـوم پزشـکی هسـتند و آنچـه کـه مهـم هسـت این اسـت 
کـه مـردم بایـد بداننـد کـه ماسـک یـک بـار مصرف اسـت و 
کسـانی که از ماسـک هـای پارچـه ای نیز اسـتفاده می کنند 
بایـد مرتـب آن را شسـته و بعـد از خشـک شـدن اتو کـرده و 

اسـتفاده کنند.
سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان بـا تاکید بـر اینکه 
ویـروس کرونـا در همـه نقاط اسـتان در گردش افتاده اسـت 
گفـت: حجـم نمونه هایـی کـه از دانشـگاه های علوم پزشـکی 
سـطح اسـتان وارد آزمایشـگاه مرجـع کرمـان می شـود رو به 
افزایـش بـوده و پیـش بینـی مـی کنیـم تعـداد بسـتریان و 
مبتالیـان بـه ویروس کرونا در اسـتان در هفته هـای بعد روند 

افزایشـی داشـته باشد.
شـفیعی افزود: راهبری علمـی در خصوص برگزاری تجمعات 
و مراسـم های مذهبـی برعهـده دانشـگاه علـوم پزشـکی می 
باشـد ولـی ابـزار مقابلـه را نـدارد و تنهـا توصیه های دانشـگاه 
علوم پزشـکی در سـتاد مقابله با کرونا اسـت که در استانداری 
مطـرح و مصـوب می شـود و همه ملـزم به اجـرای مصوبات 
هسـتند و ما در قرارگاه اسـتانی در زمینه مراسمات تصمیمات 
خوبـی گرفتـه ایـم و سـازمان های متولـی بایـد بـا خاطیـان 
برخـورد کنند.وی خاطرنشـان کـرد: از تمام مـواردی که مثبت 
شناسـایی مـی شـوند یک لیسـت خطـی تهیه می شـود که 
در ایـن لیسـت مشـخص مـی شـود که فـرد بیمـار در 14 روز 
گذشـته بـا چـه کسـانی در ارتباط بوده اسـت که در این راسـتا 
افـراد مشـکوک مـورد معاینه قرار مـی گیرند و آن مـواردی که 
در ابتـدای ابتـال بـه ایـن ویـروس شناسـایی می شـوند را در 

منـزل ایزوله خواهیـم کرد.

حسـین رشـیدی مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان کرمان 
در گفـت گـو بـا خبرنـگار گـروه اسـتان های باشـگاه 
و  الزامـات  گفـت:   ، کرمـان  از  جـوان  خبرنـگاران 
توصیه هـای بهداشـتی بـرای تولیـد، عرضـه، خریـد و 
نگهـداری ماهـی قرمـز بـا توجه بـه شـیوع وپراکنش 
ویـروس کرونـا در کشـور توصیـه می شـود.او افـزود: 
در خریـد و نگهـداری ماهـی قرمـز باید به نـکات ذیل 
توجـه شـود؛ در ابتـدا بایـد گفـت که ویـروس کرونای 
عامـل بیمـاری کوویـد 19 در ماهیـان بیمـاری زا نبوده 
و توصیه هـای بهداشـتی صرفـا بـه منظـور جلوگیـری 
انتقـال  از  ناشـی  احتمالـی  بهداشـتی  مخاطـره  از 
مکانیکـی ویـروس از طریق آب و سـطح بـدن ماهی 

ست. ا
رشـیدی بیـان داشـت: در صـورت تمـاس بـا ماهـی 
بـه  نسـبت  بالفاصلـه  نگهـداری،  و  حمـل  آب  یـا  و 

شستشـوی دسـت ها با آب و صابون و یا اسـتفاده از 
ضدعفونـی کننده های مناسـب اقدام شـود.او تصریح 
کـرد: الزامات بهداشـتی در مراکز تولیـد ماهی قرمز و 

خودرو هـای حمـل ماهـی بـه شـرح ذیل اسـت:
در  غیرمعمـول  تلفـات  هرگونـه  رسـانی  1_اطـالع 

شهرسـتان دامپزشـکی  شـبکه  بـه  ماهیـان 
2_اخذ گواهی بهداشتی حمل

3_رعایت بهداشت فردی و محیطی
4_افـرادی که دارای عالئم مشـکوک بـه بیماری های 
تنفسـی هسـتند، نباید در چرخه تولیـد و حمل ماهی 

قرمز فعالیت داشـته باشـند.
5_شستشـو و ضدعفونـی کـردن وسـایل و تجهیـزات 
حمـل ماهـی قبـل از بارگیری از الزامات بهداشـتی در 
مراکـز تولیـد ماهـی قرمـز و خودرو های حمـل ماهی 
و همچنیـن مراکـز عرضه عمـده ماهی قرمز هسـتند.

)803400(

آگهی تغييرات شركت
آگهــی تغییــرات شــرکت ارگ اذیــن بــم شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع  ــی 10630060413 ب ــت 669 و شناســه مل ثب
ــل  ــوق العــاده مــورخ1398/12/03 تصمیمــات ذی عمومــی عــادی بطــور ف
اتخــاذ شــد : الــف - تعییــن اعضــاء هیئــت مدیره : شــرکت توســعه فنــاوری 
ــید  ــای س ــی آق ــی 10320201496 بنمایندگ ــه مل ــه شناس ــزن ب ــارس رای پ
مهــدی میرســهیل کــد ملــی 2۷215911۷۷ - آقــای ســید مجتبــی میرســهیل 
ــی  ــادق مرعش ــد ص ــید محم ــای س ــی 2۷2156۷111 - آق ــماره مل ــه ش ب
علــی آبــادی بــه شــماره ملــی 3052191926 بــرای مــدت دو ســال انتخــاب 
گردیدنــد . ب - موسســه حسابرســی گواهــان به شناســه ملــی 10861025081 
بعنــوان حســابرس مســتقل و بــازرس قانونی شــرکت و آقای اصغــر جهانگرد 
بــا کــد ملــی 25396۷0601 بعنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای یــک ســال 
مالــی انتخــاب گردیدنــد . اداره کل ثبــت اســناد و امالک اســتان کرمان مرجع 

ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بــم

آگهی تغييرات شركت 
آگهی تغییرات شـرکت فنی و مهندسـی دیبا آب کویر شـرکت تعاونی به شـماره ثبت 6506 و شناسـه 
ملـی 10861583211 به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی فوق العـاده مـورخ1398/05/05 منضم 
بـه نامـه شـماره 3411/98 مـورخ98/۷/1 اداره تعـاون کار و رفاه اجتماعی شهرسـتان کرمـان الف- به 
موضـوع فعالیـت شـرکت نقشـه بـرداری و طراحـی و آبخیـز داری الحاق گردیـد . در صـورت ضرورت 
قانونـی انجـام موضوعـات فعالیـت پـس از اخذ مجـوز هـای الزم ) ثبت موضـوع فعالیـت مذکور به 
منزلـه اخـذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد( ب- اساسـنامه جدیـد در 52 مـاده و 28 تبصره مورد 
تصویـب قـرار گرفـت . اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات 

کرمان   )803399(غیرتجاری 

تلفن تماس: ۰9۱3۲۴8۶533
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ــد. ــروش می رس ــه ف ــت ب ــا در جيرف يکج
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لم پاپیون
– استیو مک کویین : در این دنیا برای کفری کردن آدم 

های رذلی که می خواهند همه چیز را از آنچه هست 

برایت سخت تر کنند، راهی بهتر از این نیست که وانمود 

کنی از هیچ چیز دلخور نیستی !

دیالوگ
کتاب

شب های روشن

کتاب شـب های روشـن با عنـوان اصلـی Belye Nochi یک 
داسـتان عاشـقانه از خاطرات یک رویاپرداز اسـت. داستان این 
رمـان کوتـاه هـم مانند بیشـتر داسـتان های داستایفسـکی از 

زندگـی خـود او مایه گرفته اسـت.

معرفی 

۱۷.۴ متر فضای سبز به ازای هر شهروند 
توسعه فضای سبز شهر کویری کرمان در حالی طی سال های اخیر روی داده که این اقدام با 

روش های نوین، علمی و برنامه ریزی ویژه در حال انجام است

کرمـان، یکـی از شـهرهایی اسـت کـه همـواره با مشـکل کمبود 
آب مواجـه بـوده اسـت، امـا علی رغـم کمبـود آب در این شـهر، 
بـه نسـبت جمعیـت،  هم اکنـون فضـای سـبز شـهر کرمـان 
وضعیـت مناسـبی دارد و بـه گفتـۀ معـاون خدمـات شـهری 
شـهردار کرمـان، در ایـن شـهر بـه ازای هـر نفـر، 17.4 مترمربع 
فضـای سـبز وجـود دارد؛ ضمـن این کـه ایـن میـزان بـا تـالش 

شـهرداری کرمـان رو بـه افزایـش اسـت.
شـهردار کرمـان در گفتگـو بـا مهـر درخـت را دارای مزیت هـای 
فـراوان بـرای همگان دانسـت و بیـان کرد: درخـت در منظرزایی 
و کنتـرل آلودگـی هـوا، نقـش بسـزایی دارد؛ ضمـن این کـه در 
حافظـۀ تاریخـی مـردم می ماند و مـردم با درختان شـهر، رابطۀ 

عاطفـی برقـرار می کنند.
سـیدمهران عالـم زاده افـزود: رسـالت همـۀ مـا ایـن اسـت کـه 
ایـن نعمـت خـدادادی را پـاس بداریـم و در حفـظ و نگهـداری 

آن بکوشـیم.
وی بـا بیـان این کـه فضاهـای سـبز شـهری، دارای بازدهـی 
اجتماعـی هسـتند، گفت: مهم ترین اثر فضای سـبز در شـهرها، 
کارکردهـای زیسـت محیطی اسـت کـه محیطـی مناسـب برای 
زیسـت شـهروندان فراهـم می کنـد و موجـب ارتقـای کیفی در 

زندگـی شـهروندان می شـود.
از  یکـی  به عنـوان  شـهری  سـبز  فضـای  از  کرمـان  شـهردار 
شـاخص های توسـعه یافتگی جوامع نام بـرد و گفت: مهم ترین 
اثـرات فضای سـبز در شـهرها، کاهش آلودگی هـوا، تلطیف هوا 

و جـذب گـرد و غبار اسـت.
شهر کرمان با کمبود آب مواجه است

معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمـان نیـز در گفتگـو با مهر 
بـا بیـان این که فضای سـبز شـهر کرمـان بـه ازای هر نفـر 17:4 
مترمربـع اسـت، گفـت: این میزان برای شـهری مثـل کرمان که 

با کمبود آب مواجه اسـت، سـرانۀ مناسـبی اسـت.
بلـوار  درخت هـای  وضعیـت  خصـوص  در  نیکویـی  مهـدی 
جمهوری اسـالمی نیـز گفـت: فـاز اول بهسـازی فضـای سـبز 
بلـوار جمهوری اسـالمی بـه طـول 800 متـر از سـه راهی هوانیروز 
تـا روبـه روی اداره کل ورزش و جوانان اسـتان در حال اجراسـت.

وی افزود: به منظور بهسـازی فضای سـبز بلوار جمهوری اسالمی، 
خـاک بی کیفیـت و ریشـۀ درختـان آفـت زده به عمـق یک ونیم 

متر جمع آوری می شـود.
معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمـان بـا بیـان این که پس 
از جمـع آوری خـاک بی کیفیـت، مجـدد خاک ریـزی می شـود، 
گفـت: براسـاس آزمایشـات مرکز تحقیقـات کشـاورزی، خاک 
باکیفیتـی کـه مـورد تأیید کارشناسـان اسـت، جایگزیـن خاک 

قبلـی خواهد شـد.
نیکویی در خصوص بهسـازی گلزار شـهدا هم گفت: در محدودۀ 

گلزار شـهدا 1۶۶1 اصله درختچه و گل کاشـته شد.
نیکویـی در خصـوص کمربنـد سـبز شـهر کرمـان هـم گفـت: 
پیش بینـی اجـرای کمربنـد سـبز، 2000 هکتـار بوده کـه تاکنون، 

210 هکتـار اجـرا شـده اسـت.
وی افـزود: در صورتـی کـه آب مـورد نیـاز تأمیـن شـود، کمربند 

سـبز گسـترش پیـدا خواهـد کرد.
معاون خدمات شـهری شـهردار کرمـان در عین حـال از واکاری 
کمربند سـبز خبر داد و گفت: واکاری کمربند سـبز در دستور کار 
قـرار اسـت و حـدود 3000 اصلـه درخت در کمربند سـبز کاشـته 

خواهد شـد.
پساب فاضالب شهری باید به آبیاری فضای سبز اختصاص یابد

در ادامه، مدیرعامل سـازمان سـیما، منظر و فضای سـبز شهری 
شـهرداری کرمـان در گفتگـو با مهر بـر ضرورت نیاز فضای سـبز 
شـهر کرمـان بـه سـهمی از پسـاب فاضـالب تأکیـد کـرد و بیان 
کـرد: 30 تـا 40 درصـد از پسـاب فاضـالب شـهر، بایـد به صورت 
فاضـالب خـام در اختیـار شـهرداری قـرار گیـرد، امـا متأسـفانه 

به طـور کامـل بـه بخش صنعـت واگذار شـده اسـت.
یـدهللا علیـزاده افـزود: بـا توجه به این کـه بخشـی از آب فضای 
سـبز شـهر از چاه هـای خانگـی تأمیـن می شـود، بـا گسـترش 
شـبکه فاضالب، بسـیاری از چاه های آب خشـک خواهد شـد و 
با مشـکل تأمین آب برای فضای سـبز شـهر مواجه می شـویم.

مدیرعامل سـازمان سـیما، منظر و فضای سـبز شـهری مشکل 
دیگـر فضای سـبز شـهر کرمـان را اجرای ناقص شـبکه آب خام 
در شـهر کرمـان دانسـت و گفت: اگر شـبکه آب خـام کامل اجرا 
شـود، آبیاری فضای سـبز توسط آب شـرب و حمل آب از طریق 
تانکرهـا، حـذف می شـود و دوره آبیـاری نیـز کاهـش می یابـد؛ 
ضمـن این که بـا اجرای کامـل این طرح می توانیم فضای سـبز 

شـهر را هم توسـعه دهیم.
توسعه فضای سبز در شهرداری منطقه یک

شـهرداری منطقه یک شـهر کرمان نیز به خبرنگار مهر گفت: در 
ایـن ایام در مجموع چهار هـزار و 230 اصله درخت و درختچه در 

این منطقه کاشـته شده است.
رضـا خیـاط زاده افـزود: در محـدودۀ ایـن منطقـه بـه مناسـبت 
هفتـۀ منابـع طبیعی و روز درخـت کاری، 1550 اصلـه کاج، 1480 
اصلـه زبـان گنجشـک، 1200 اصلـه عناب تلـخ و 900 گل شـب بو 

کاشـته شد.
شـهردار منطقـه دو نیـز بـا بیان این که تـا پایان امسـال بیش از 
1800 اصلـه درخـت و درختچـه در ایـن منطقه کاشـته می شـود، 
گفـت: از ایـن تعـداد 815 اصلـه کاج تهـران، 8۶4 اصلـه زبـان 
گنجشـک، 11 اصلـه کاج کله قنـدی، 10 اصلـه تـوت مجنـون و 

مابقـی زیتون تلخ هسـتند.
علـی سـعیدی افـزود: ایـن تعـداد درخـت در خیابـان سـتاری، 
حمـزه شـمالی، کوچه 9 خیابـان اقبال، کوچـه 22 خیابان میثم، 
کوچـه 15 خیابان شـب بو، کوچه ۶ بلوار پزشـک، کوچـه 90 بولوار 
هوانیـروز، یـاس یک، بولـوار غدیر یـک، بلوار جمهوری اسـالمی 
)بیمارسـتان شـهید بهشـتی( و انتهای پـارک علی ضیا کاشـته 

می شـود.
شـهردار منطقـه سـه نیـز با اشـاره بـه نزدیک شـدن بـه روزهای 
پایانـی سـال، از کاشـت گل در معابـر، چهارراه هـا و میادین این 

منطقه خبـر داد.
رامیـن امیرمـداح به خبر نـگار مهر گفت: همچنین به مناسـبت 
روز درخـت کاری، 2000 از انـواع درخـت کاج تهـران، عنـاب تلخ و 
زبان گنجشـک در بزرگراه ها، کمربند سـبز و بلوار شـاهد کاشـته 

شـده است.
کشت گل های بهاری و زیبا سازی شهر در منطقه چهار شهر کرمان

شـهردار منطقـه چهـار نیز بـه خبرنگار مهـر گفت: بیـش از 1840 
اصلـه درخـت در بلـوار 22 بهمـن، بلـوار ابراهیـم خلیـل هللا، بلوار 
سـاوه، خیابـان شـهید مصطفـی خمینـی، بلـوار امـام صـادق 
علیه السـالم، خیابـان 17 شـهریور، خیابـان سـرباز و پـل فجـر 

کاشـته شـده است.
محمدحسـین مؤمنـی هم چنیـن از کاشـت 200 عـدد درختچه 
در پردیسـان قائـم عجل هللا فرجـه خبر داد و گفـت: هم چنین در 
محـدودۀ منطقـه چهـار بیش از 59 هزار گل شـامل گل بنفشـه، 

گازانیا، همیشـه بهار و شـب بو کاشـته شـده اسـت.
شـهردار منطقـه پنـج نیـز از کاشـت 232 هـزار نهـال بنفشـه در 
پارک هـا و مثلثی هـای ایـن منطقـه )بافـت تاریخـی( ازجملـه 
میدان هـای گنجعلی خـان، توحید، شـهدا، باغ ملـی و پارک های 

ریاضیـات، چهـارراه بهـداری، انقـالب و اکوشـهر خبـر داد.
علی اکبـر قطب الدینـی افـزود: هم چنیـن حـدود 40 هـزار نهـال 
شـب بو در پـارک ریاضیـات، چهـارراه بهـداری، میـدان توحیـد و 

محوطه کاروان سـرا کاشـته شـده اسـت.
وی بـه کاشـت حـدود 1000 اصلـه درخـت کاج و زبان گنجشـک 
در معابـر منطقـه پنـج )بافـت تاریخی( اشـاره کرد و گفـت: این 
درخت ها در خیابان ابن سـینا، فلسـطین، قـدس، امام خمینی 

و شـریعتی کاشته شـده است.

گزارش
مهر

هر
 م

س:
عک

بخشداری یزدان آباد دهیاری بخش مرکزی زرند

مديريت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت دوم

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ساعت: 12 ظهر روز چهار شنبه مورخ : 98.12.21
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ: 99.01.20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاددر سامانه: ساعت: 19 روزپنج شنبه مورخ: 99.02.04
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت: 11  روزپنج شنبه مورخ: 99.02.04

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت: 11:00  صبح   روز شنبه  مورخ: 99.02.06
- الزم بــه ذکــر اســت درزمــان بازگشــایی پاکــت هــای "الــف، ب و ج"،   یــک نفــر نماینــده از هــر کــدام از شــرکت کننــدگان  مــی  توانــد درجلســه 

بازگشــایی پــاکات حضور داشــته باشــد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

 آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن 03433222282
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969۷38 و 85193۷68

آگهی مناقصه9۰/ب/۱۲-98م
شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه  عمومـی: بازسـازی شـبکه آبرسـانی کهوروئیـه جیرفـت را بـا بـرآورد: 

۷.924.943.519  ریـال و مبلـغ ضمانت فرایند ارجاع کار: 396.300.000  ریال.) به شـماره: 2098005963000092 درسـامانه سـتاد ایران(.ازمحل 
اعتبـارات عمرانـی وباحداقل تعدادشـرکت کننـدگان یکنفر را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید. لذا از کلیه شـركت هایي که  دارای 
گواهـی صالحیـت پیمانـکاری  در رشـته آب صـادره از سـاجار  و هـم چنین صالحیت ایمنـی صـادره از اداره کار و تامیـن رفاه اجتماعی می باشـد، دعوت 
مـی شـود. کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تاارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت 
نـام درسـایت مذکـور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سازند.مشـخصات این مناقصه درسـایت شـرکت مهندسـی 

آب وفاضـالب بـه آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشـد.

فراخوان تجديد مناقصه عمومي دو مرحله ي
انجام خدمات عمومي نيروگاه زرند 98/5۴

فراخوان تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي انجام خدمات عمومي نيروگاه زرند

نوبت دوم

شـركت مدیریـت تولیـد برق زرند به عنوان دسـتگاه مناقصـه گزار در نظـر دارد مناقصه عمومی  با عنـوان "انجام خدمات 
عمومـی" را از طریـق سـامانه تداركات الكترونیكی دولت برگـزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه 
تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاكت هـا از طریق درگاه سـامانه تداركات الكترونیكـی دولت )سـتاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبـت نام در 
سـایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شـركت در مناقصه  محقق سـازند. تاریخ انتشـار در سـامانه تاریخ 

98/12/21 می باشـد.

1-تضمیــن فرآینــد ارجــاع كار : مبلــغ 2,۷00,000,000 ریــال ) دو میلیــارد و هفتصــد میلیــون ریــال( مــی باشــد كــه مــی 
بایســت بصــورت ضمانــت نامــه بانكــی یــا رســید واریــز نقــدی بــه حســاب جــاری شــماره  0105831343009 نــزد بانــك ملــی 

ایــران شــعبه مركــزی زرنــد بنــام شــركت مدیریــت تولیــد بــرق زرنــد ارائــه گــردد. 
2-هزینــه خریــد اســناد : مبلــغ 200,000ریــال )دویســت هــزار ریــال( اســت كــه مــی بایســت بــه حســاب جــاری بانــك ملــی 
ــی  ــق درگاه بانك ــد از طری ــرق زرن ــد ب ــت تولی ــام شــركت مدیری ــد شــماره  0105831343009 بن ــزی زرن ــران شــعبه مرك ای

موجــود در ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت واریــز گــردد.
3-مهلت فروش اسناد مناقصه : از روز شنبه 98/12/24 لغایت 98/12/28

4-مهلــت بارگــذاری مــدارك بــه صــورت الكترونیكــی در ســامانه ســتاد : آخریــن مهلــت تحویــل اســناد ســاعت 12 روز دو 
شــنبه مــورخ 99/01/18 مــی باشــد .

5-آخرین مهلت تحویل پاكات الف:  ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 99/01/18 می باشد .
6-تاریــخ بازگشــایی پــاكات : ســاعت 14 روز دو شــنبه مــورخ 99/01/18 در محــل ســالن جلســات شــركت مدیریــت تولیــد 

بــرق زرنــد.
شرایط عمومی :

-ارائه گواهی رتبه بندی شركت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی جهت خرید اسناد الزامی می باشد.
-بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده، ســپرده هــای مخــدوش، ســپرده هــای كمتــر از میــزان مقــرر، چــك شــخصی و نظایــر آن 

ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
-بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء، مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی كــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل مــی 

شــود، مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
-هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه دریافت میگردد.

-شركت در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاكــت هــای 
الــف : آدرس اســتان كرمان-شهرســتان زرنــد- میــدان امــام خمینی-بعــد از پــل راه آهــن- شــركت مدیریــت تولیــد بــرق 

زرنــد-اداره تــداركات و قراردادهــا و تلفــن : 31425581-034 مــی باشــد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مركز ستاد : 021-41934
دفتر ثبت نام : 88969۷3۷ و 021-85193۷68

شركت مديريت توليد برق زرند

آگهی دعوت به مزايده عمومیآگهی دعوت به مزايده عمومی
دهیــاری بخــش مرکــزی زرنــد در نظــر دارد تعــداد 

4 دســتگاه کامیــون کمپرســی 1924 خــود را از طریــق 
ــرایط و  ــا ش ــال ب ــدت یکس ــه م ــی ب ــده عموم مزای

ضوابــط زیــر بــه متقاضیــان اجــاره دهــد.

بخشــداری یــزدان آباد در نظــر دارد تعداد 2 دســتگاه 
کامیــون کمپرســی 1924 و یــک دســتگاه لــودر هلیکــو 
خــود را از طریــق مزایــده عمومــی بــه مــدت یکســال بــا 

شــرایط و ضوابــط زیــر بــه متقاضیــان اجــاره دهــد.

ــت  ــا محدودی ــتگاه ه ــودن دس ــی ب ــه عموم ــه ب ــا توج 1( ب
رفــت و آمــد حداکثــر تــا شــعاع ۷0 کیلومتــری از شهرســتان 

ــد مقــدور مــی باشــد. زرن
2( دســتگاه هــای مذکــور فقــط جهــت حمــل مصالــح ریــز 
و نــرم اجــاره داده مــی شــود و بــرای مصالــح ماننــد قلــوه 
ســنگ و ســنگ هــای درشــت معدنــی واگــذار نمــی شــود.
3( دهیــاری هــا اختیــار کامــل در رد یــا قبــول پیشــنهادات 

را دارد.
4( چهار دســتگاه به صورت یکجا واگذار می شود.

ــخ  ــا تاری ــر ت ــردد حداکث ــی گ ــوت م ــان دع ــذا از متقاضی ل
98/12/28 قیمــت هــای پیشــنهادی خــود را بــه بخشــداری 
مرکــزی زرنــد واقــع در ســاختمان فرمانــداری تحویــل 

ــد. نماین

ــت  ــا محدودی ــتگاه ه ــودن دس ــی ب ــه عموم ــه ب ــا توج 1( ب
رفــت و آمــد حداکثــر تــا شــعاع ۷0 کیلومتــری از شهرســتان 

ــد مقــدور مــی باشــد. زرن
2( دســتگاه هــای مذکــور فقــط جهــت حمــل مصالــح ریــز 
و نــرم اجــاره داده مــی شــود و بــرای مصالــح ماننــد قلــوه 
ســنگ و ســنگ هــای درشــت معدنــی واگــذار نمــی شــود.
3( دهیــاری هــا اختیــار کامــل در رد یــا قبــول پیشــنهادات 

را دارد.
ــه صــورت  ــودر ب 4( دو دســتگاه کامیــون و یــک دســتگاه ل

یکجــا واگــذار مــی شــود.
ــخ  ــا تاری ــر ت ــردد  حداکث ــی گ ــوت م ــان دع ــذا از متقاضی ل
98/12/28 قیمــت هــای پیشــنهادی خــود را بــه بخشــداری 

ــد. ــل نماین ــاد تحوی ــزدان آب ی

کشک خاطرات
ادامه یادداشت

یـک نفـر سـر چـراغ پیدایـش می شـد و بـه انـدازه فـروش پنـج روزش 
شـب  فـروش  بـه  مغـازه داران  امیـد  همـه  می کرد.آن روزهـا  خریـد 
پـر  بـا فـروش شـب عیـد  را  بـود. چاله هـای کسـب وکارشـان  عیـد 
می کردند،بدهی هایشـان را می پرداختنـد و چیـزی هـم بـرای سـال بعـد 
کنـار می گذاشتند.هرسـال اواسـط بهمـن، بـازار از خـواب زمسـتانی بیدار 
می شـد. بعضی هـا که کسـب وکارهـای خانگی داشـتند، زودتـر از بقیه به 
بـازار می رفتنـد و خرید می کردنـد و مصرف کننده ها می گذاشـتند نزدیک 
عید.اگـر فـروش خوب بود،دوبـاره اعتباری خریـد می کردند و همین طور 
تـا آخرین دقیقه های سـال، مشـتری می آمـد و می رفت.روزهـای عادی 
دل خـرده فروشـان بـه این خوش بود که دو یا سـه هزارتومان بفروشـند 
امـا هرچـه بـه عیـد نزدیـک می شـدند، فروششـان بـه 15 هزارتومـان 
می رسـید و اگـر 20 یـا 30 هـزار تومـان می شـد، از خوشـحالی در پوسـت 
خـود نمی گنجیدند.حـاال نزدیک همان مغـازه و همان خیابان ایسـتاده  و 
در روزهـای بـی رونـق بـه روزهای پـر رونق فکـر می کند.ایـن روزها چقدر 
همه چیز زود عوض می شـود و برای محو شـدن یک پدیده الزم نیسـت 

یـک نسـل صبـر کند؛امـروز می آیـد و فردا مـی رود.
و گاری  چـرخ  بـا  زمانـی کارگـران  ایسـتاده کـه  جایـی  همـان  مـرد 

می ایسـتاد. نیسـان  و  وانـت  همان جـا  بعدهـا  می ایسـتادند. 
بـه اطرافـش نـگاه می کنـد، هیـچ کس نیسـت. پـس کارگـران کجایند؟ 
وانت ها و نیسـان ها کجاسـت؟ وقتی بازار بسته و خلوت باشـد،بازار کارگر 
هـم رونقـی ندارد.بماننـد کنار خیابان که چه بشـود؟ اما از کجـا می آورند؟ 

چطـور نانی و پنیـری تهیه کنند؟
زمانـه رکـود، چه زمانه بدی اسـت. نه کارگر سـهمی می برد و نـه مغازه دار. 
نـه بنکـدار و نـه بانکدار.راه می افتد به سـمت بـازار اصلی. نه صـدای تق و 
تقـی از بـازار مس گرهـا می آید و نه صـدای بوقی از میدان. نـه بوی روغن 

و کشـک به مشـام می رسـد و نه بوی چیت و فاسـتونی.
تنهـا صـدای پـای مـردی شـنیده می شـود کـه ماسـک بـه صـورت زده و 
کشـک خاطـرات خودش را در کاروانسـرای حاج مهـدی مزه مزه می کند.


