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استفاده از ماسك و 
دستكش در ناوگان 
مسافربري برون شهري 
 اجباري شد

 
 20كمبود بيش از 

مركز اختالالت 
 يادگيري در استان

سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي  تومان 1000 -صفحه  4    2884شماره    

 و خاندان پاكش) ص(سالم و صلوات بر پيامبر اعظم

 روزنامه
 سال بيست و هفتم-هر بامداد در استان كرمان  

 :نماينده مردم بافت، رابر و ارزوئيه درمجلس شوراي اسالمي

به جد پي گير ظرفيت معدن 
 درآلو هستيم 

نماينده مردم شهرستانهاي بافت، رابر و ارزوئيه درمجلـس  :  سرويس خبر
درحـال  :  شوراي اسالمي در جلسه شوراي اداري شهرسـتـان رابـر گـفـت         

حاضر معدن درآلو ظرفيت بسيارخوبي براي شهرستان رابر است كه بـايـد     
تالش كنيم به بهره برداري برسد و به جد پيگير اين ظرفيت هستيـم  و بـا         

 .جديت تمام مدافع حقوق مردم خواهيم بود
درهمين راستا پيگير فعال شدن معدن بندر هنـزا  :  محمدي افزود...  صمدا

 .نيز هستيم كه تاثير بسزايي دراشتغال منطقه خواهد داشت

شهرستان بافت درد دل مردم 
 با نماينده 

 
 
 
 
 
 

 

محمدي نماينده مردم شريف شـهـرسـتـان هـاي        ...  صمدا:  سرويس خبر
بافت ،رابر و ارزوئيه در مجلس شوراي اسالمي به اتفاق جمعي از مسئولين 
از روستاهاي اين شهرستان بازديد و از نزديك با مسائل و مشـكـالت ايـن      

 .روستاها مطلع شدند 

واحد آموزشي  2
در كرمان به 
بهره برداري 

 رسيد
 

پهبادها به 
كمك كشف 

مواد مخدر در 
 استان كرمان

 مي آيند  
 

دانش آموزان 
پايه نهم روند 

هدايت 
تحصيلي خود 
را در شبكه 
شاد پيگيري 

 كنند

نماينده مردم بـافـت،   :  سرويس خبر
رابر و ارزوئيه درمجـلـس شـوراي      

روستاي قنات ملك :  اسالمي گفت
به عنوان زادگاه سردار شهيد حـاج  
قاسم سليماني به تنهايي مي تـوانـد   
تعداد زيادي از گردشگران مذهبي 
و طرفداران جبهه مقـاومـت را بـه        

 . سوي خود جذب كند
محمدي در ديدار مـديـر     ...  صمدا

كل ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي استان كرمان با اشـاره  
به ظرفيت هاي فرهنگي، تاريخي و 
گردشگري شهرستان هاي بـافـت،     

اگر فـرصـت     :  رابر و ارزوئيه افزود
ها و ظرفيـت هـاي گـردشـگـري          
موجود با مديريت و برنامـه ريـزي     
مناسب مورد بـهـره بـرداري قـرار         
گيرد، صنعت گردشگري مي تواند 
در رشد و شكوفايي اقتصادي ايـن  

 .مناطق نقش بسزايي ايفا كند
او با بيان اينكه علي رغـم مـزيـت        
هاي گردشگري شهرسـتـان هـاي      
بافت، رابر و ارزوئيـه بـهـره وري        

مناسبي از اين ظرفيت ها براي رفـع  
مسايل اقتصادي مردم انجام نـمـي     

اگر ظرفيت هـاي  : شود، اظهار كرد
گردشگري اين سه شهرسـتـان در     
ديگر استانهاي كشور وجود داشت 
بيشترين استفاده از ايـن ظـرفـيـت         
 هــــاي خــــدادادي انــــجــــام         

 .مي گرفت
تخت سرتشـتـك،   :  محمدي گفت

دره عشق آباد، گونه هاي مختلـف  
گياهي، درختـان گـردو، گـلـزار         

از جمله قابليـت  ... شهداي گنجان و
هاي گردشگري شهـرسـتـان رابـر       
است كه ساالنـه مـيـزبـان تـعـداد           

 .كثيري از گردشگران است
او بـا اشـاره بـه ايـنـكـه حضـور                
گردشگران مختلف در اين منطـقـه   
نيازمند ساخت زيـرسـاخـت هـاي       
اقامتي و خدماتي اسـت، تصـريـح      

خوشبختانه در چند سال اخيـر  : كرد
با راه اندازي اقامتـگـاه هـاي بـوم         
گردي تا حدودي مشكالت اقامتي 
گردشگـران حـل شـده اسـت و             

اميدواريم برتعداد اين اقامتگاه هـا    
 .افزوده شود

محمدي به غار طرنگ و جـفـريـز      
شهرستـان بـافـت اشـاره كـرد و              

اين دو غار ظرفـيـت جـذب      : گفت
گردشگر را دارد كه بدون شك بـا  
هدايت سرمايه گذاران بـه سـوي       
اين دو جاذبه گردشـگـري، مـردم      
محلي نيز از حضور گـردشـگـران      

نمـايـنـده مـردم       . منتفع خواهند شد
بافت، رابر و ارزوئيـه درمـجـلـس       
شوراي اسالمي با اشاره به موقعيت 
زيست گاهي پـارك مـلـي خـبـر          

خوشبختانه در پـارك مـلـي      : افزود
خبر اقدامات خوبي از سوي بخش 
خصوصي صورت گرفته است كـه  

و  1398آغاز اين فعاليت ها از سال 
خـواهـد بـود و           1400پايان آن     

اميدواريم ديگر مناطق گردشگري 
اين شهرستان با حضـور سـرمـايـه         
گذاران بخش خصوصي تـوسـعـه      

 .يابند
محمدي با بيان اينكه تپه يحيي كـه  

هزار سـالـه اسـت،      9داراي قدمت 
آبگرم ده شـيـخ، مـحـوطـه هـاي           

از جـملـه   ...  باستاني، بقاع متبركه و
جاذبه هاي گردشگري شهـرسـتـان    
ارزوئيه محسوب مي شوند، اظـهـار   

در سال هاي گذشته ساكـنـان   : كرد
شهرستان هاي بافت، رابر و ارزوئيه 
به مركز استان و ديـگـر اسـتـانـهـا         
مهاجرت كرده اند كه اگر ظرفيـت  
هاي گردشگري اين شهرستان هـا    
از بالفعل به بالقوه تبديل بشود مـي    
توانيم شاهد بازگشت دوباره آنـهـا   

 .باشيم
او با اشاره به اينكه قالي افشـاري و    
گليم چهل ماشوله از نمونه صنـايـع   
دستي شهرستان بافت به شمار مـي    

خوشـبـخـتـانـه      : روند ، تصريح كرد
گليم چهل ماشوـلـه در سـالـهـاي          
گذشته درفهرست آثار ملي به ثبت 
رسيده است و اميدواريم براي قالي 
افشاري نيز تمهيداتي الزم صـورت  

 .گيرد
محمدي به عشايرنشينان شهرسـتـان   

با تـوجـه   :  بافت اشاره كرد و افزود
به اينكه شهرستان بـافـت دومـيـن         
شهرستان عشـايـر نشـيـن كشـور            
محسوب مي شود بنـابـرايـن بـايـد        
برنامه ريزي الزم براي ثبت سـيـاه     
چادر عشايري به نام اين شهرستـان  

 .انجام گيرد
وي با بيان اينكه با معرفـي داشـتـه      
هــاي فــرهــنــگــي، تــاريــخــي و         
گردشگري شهرستانـهـاي بـافـت،       
رابر و ارزوئيه زمينه را براي حضور 
سرمايه گـذاران فـراهـم آوريـم،         

در سالهاي گذشته :  خاطرنشان كرد
سرمايه گذاري خوبي در زمـيـنـه        
گردشگري در اين شهرسـتـان هـا      
انجام شده است كه اميـدواريـم بـا      
حمايت دستگاههاي مرتـبـط ايـن      

 .اتفاق مهم ادامه داشته باشد

زادگاه شهيد حاج قاسم سليماني به خاستگاه 
 گردشگران مذهبي تبديل مي شود

 
 
 
 
 

 
 
 
در نظر دارد ، انواع كابل خاكي بهمراه سيم رانژه مورد نياز خود را از طـريـق         )  منطقه كرمان( شركت مخابرات ايران  

 . برگزاري مناقصه خريداري نمايد
توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به آگهي مناقصه در سايت شركت مخابرات ايـران   متقاضيان شركت در مناقصه مي

مراجعـه   www.kermantel.irو يا به سايت شركت مخابرات منطقه كرمان به آدرس  www.tci.irبه آدرس 
 .نمايند

 آگـهـي مـنـاقـصـه
 ) يك مرحله اي ( 99-35/16شماره  

 اداره پشتيباني و تداركات مخابرات منطقه كرمان 

 روزنامه 
نداي وحدت كرمان  را هر روز  در سراسر 

 استان بخوانيد 

 آگهي خريد سنگ كروميت
در ) كارخانه فروكروم رفسنجان  (شركت بين المللي تاپ اكو خاورميانه         

 .از طريق اعالن عمومي خريداري نمايد %40مقدار ده هزار تن سنگ كروميت با حداقل عيار نظر دارد، 
 . به آدرس زير ارسال نمايند 1399/5/1معدنكاران محترم مي توانند پيشنهاد خود را با تكميل فرم ذيل تا تاريخ  

 . لطفاً يك كپي از مجوز بهره برداري و يا قرار داد پيمانكاري ضميمه گردد
  7619779771: كد پستي  - 12، پالك 92كرمان خيابان جهاد ، كوچه : آدرس 
  034-32434754: فكس  034– 32434753: تلفن 
 info@topechome.com: ايميل

 ) 13340: شماره ثبت (شركت بين المللي تاپ اكو خاورميانه 

 نوع  تناژ سايز عيار قيمت زمان تحويل

 كلوخه      

 كنسانتره     

 :رشيدي نژاد رييس دانشگاه علوم پزشكي كرمان

 حداقل تا پايان تيرماه با بحران كرونا 
 در استان روبرو خواهيم بود

رييس دانشگاه عـلـوم    : سرويس خبر
پزشكي كرمان با بيان اينكه حداقل تـا    
پايان تيرماه اين بـحـران و شـيـوع را           
داريم و پيش بيني اين است از دو سـه    
هفته ديگر سير نزولي در شيوع بيماري 

همـه مـردم     :  كرونا پيدا كنيم بيان كرد
كه در   ( مي توانند از ماسك پارچه اي 

 .استفاده كنند) منازل وجود دارد
دكتر حميدرضا رشيدي نژاد ديـروز  

تيرماه در ستاد استـانـي مـديـريـت         14
تعطيلي يا وضعـيـت   :  كرونا اظهار كرد

نيمه تعطـيـلـي در بـرخـي ادارات و              
صنوف برخي استان ها اعمال شـده و      
از طرف ديگر مسئله جـنـوب اسـتـان         
كرمان از اهميت ويژه اي بـرخـوردار     

 .است
مهم ترين مسئله رعـايـت   : وي افزود

پروتكـل هـاي بـهـداشـتـي اسـت و                
درخواست داريم محدوديـت هـا در       
جنوب استان همچنان تا پايان هفته يـا    
پايان تيرماه اعمال شود تا بار مراجعه و 
شيوع بيماري كمتر شـود كـه واقـعـا           

 .تاثيرگذار خواهد بود
نـحـوه   :  رشيدي نژاد تصريـح كـرد    

كنترل مراجعه به ادارات بـايـد اطـالع      
رساني عمومي شود و نوبت بـدهـنـد؛      

ريـيـس   .  محدوديت، همگـانـي اسـت     
دانشگاه علوم پزشكي كرمان با اشـاره    
به اينكه بهترين ناظران مردم هستنـد و    
براي بيان تخلفات تماس مي گيرنـد و    

: فعال اسـت، افـزود       190شماره تلفن 
بعضا در مكان هاي خصوصي و مكـان  
هاي بدون مجوز مراسمي برگزار مـي    
شود كه درخواست داريم با اعالم ايـن  
موارد از سـوي مـراكـز بـهـداشـت،             
. برخورد جدي با آنها صورت بـگـيـرد   

اكنون تاالرها باز بوده :  وي اظهار كرد
و طبق مصوبه ستاد مبارزه با كرونا بايد 

درصد ظرفيـت خـودشـان كـار          50با 
كنند كه در اين راستا بـايـد نـظـارت         

كنترل جدي بر نحوه فعاليت تاالرهـا   و
و اگر پـروتـكـل هـاي          صورت گيرد

بهداشتي رعايـت نـمـي شـود، بـايـد             
برخورد جدي با متخلفان در هر صنف 

رشيدي نـژاد تصـريـح      .  صورت بگيرد
بايد اجباري شـدن مـاسـك در        :  كرد

همه مكان هاي شلوغ و سـرپـوشـيـده،     
... پاساژها، مجتمع هـاي تـجـاري و          

اطالع رساني شـود و هـر دسـتـگـاه              
اجرائي اعالم كند كه از ارائه خـدمـت   
به مراجعاني كه ماسك ندارند، معذور 

وي با بيان اينكـه حـداقـل تـا         .  هستيم

پايان تيرماه اين بـحـران و شـيـوع را           
داريم و پيش بيني اين است از دو سـه    
هفته ديگر سير نزولي در شيوع بيماري 

همـه مـردم     :  كرونا پيدا كنيم بيان كرد

كه در   ( مي توانند از ماسك پارچه اي 
 .استفاده كنند) منازل وجود دارد

رييس دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
درباره پيشنهاد آموزش و پرورش مبني 

بر برگزاري كالس حضوري براي پايه 
مدارس بـه     بازگشايي:  دوازدهم گفت

صورت كالس رسمي به هـيـچ نـحـو       
 .امكانپذير نخواهد بود
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چهار حلقه چاه به منابع تامين 
 آب شهر كرمان افزوده مي شود

 240حلقه چاه در دشت كرمان به عمق    4عمليات حفر : سرويس خبر
 .متر به پايان رسيد

حميد صمداني مدير آبفا شـهـرسـتـان كـرمـان           -خبرنگار آبفا كرمان
به منظور كمك به منابع تامين آب شهر كرمان و گذر از بـحـران   :  گفت

كم آبي در تابستان جاري، چهار حلقه چاه از نوع جابجايـي در دشـت       
 6متر مي باشد  ،با هزينه اي بالغ بر    240تا  220كرمان كه عمق آنها بين 

 .ميليون ريال به پايان رسيد 600ميليارد و 
در حال حاضر عمليات تجهيز دو حلقه از چاهـهـاي فـوق      :  وي افزود

متر خط برق با هزيـنـه    300پلي اتيلن و  400متر لوله  2100شامل اجراي 
ميليون ريال به پايان رسيده و به زودي وارد      550ميليارد و  9اي بالغ بر 

 .مدار بهره برداري مي شوند
صمداني در ادامه با بيان اين مطلب كه عمق باالي چاههاي حفر شـده  
بيانگر نبود آب در شهر كويري كرمان مي باشد و با توجه بـه شـرايـط        
موجود به منظور جبران كمبود آب ، مجبوريم با صـرف هـزيـنـه هـاي          
: ميلياردي حفر و تجهيز ،آب شرب را به دست مشتركين برسانيم گـفـت  

از شهروندان تقاضا داريم عالوه بر استفاده بهينه از آب شرب و پرهيز از 
اسراف و مصرف نابجاي آن، خود به عنوان مـحـافـظ آب بـاشـنـد و               

اطـالع رسـانـي       122هرگونه مصرف غير مجاز و پر مصرفي را با شماره 
 . كنند
 

دستگيري عامل تيراندازي منجر 
 به وقوع قتل در مجلس عروسي 

فردي كه پس از       : فرمانده انتظامي عنبرآباد گفت      : سرويس خبر  
تيراندازي منجر به وقوع قتل در يك مجلس عروسي شده و به مدت                  

  .يك ماه فراري بود در عمليات پليس آگاهي دستگير شد
سرهنگ محمود بيدشكي در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري                

طي خرداد ماه سال جاري در پي تماس با مركز                   : پليس بيان كرد    
مبني بر وقوع يك فقره تيراندازي منجر به قتل يك         110فوريتهاي پليسي 

ساله در يك مراسم عروسي در يكي از روستاهاي                  25مرد حدودا 
وي . شهرستان، بالفاصله ماموران پليس آگاهي در محل حاضر شدند            

ماموران پليس آگاهي با انجام اقدامات اطالعاتي و سرنخ هاي              : افزود
نفر مظنون به قتل را شناسايي كرده و                6بجا مانده در صحنه قتل          

دستگيري آنان را در دستور كار قرار دادند كه در ادامه پس از گذشت               
نفر دستگير و در روند انجام تحقيقات پليسي مشخص              6يك ماه اين     

 .شد تيراندازي توسط يكي از آنان صورت گرفته است
سرهنگ بيدشكي ضمن اشاره به كشف سالح بكار رفته در صحنه               
: جرم و اعتراف اين جوان به تيراندازي در مجلس عروسي اظهار داشت            

عمل نادرست تيراندازي در مجالس جشن كه در برخي نقاط عنبرآباد با            
آن روبرو هستيم هر چند كه با هدف جنايت و قتل انجام نمي شود اما                  
حتما مي تواند زمينه ساز حوادث ناگواري مانند اين مورد اخير بشود كه             

پوش و چه بسيار افرادي را راهي زندان           ها را سياه      اينگونه موارد خانواده  
 .مي كند

مهمترين آسيب استفاده از سالح     : فرمانده انتظامي عنبرآباد تاكيد كرد    
هاي گرم در مراسم هاي عروسي و عزا آنجاست كه پاي قصاص به                   
ميان مي آيد و از آنجا كه اينگونه تيراندازي ها بيشتر در ميان اقوام و                   

فرد تيرانداز و خانواده داغ ديده در اكثر مواقع            طوايف اتفاق مي افتد و    
فاميل هستند آسيب هاي زيادي به استحكام خانواده ها وارد مي شود و               
شكافي عميق ميان افراد خانواده به وجود مي آيد كه قطعا در ارتباطات              

 .نسل هاي آينده نيز اثرگذار خواهد بود
در مراسم  : فرمانده انتظامي عنبرآباد در پايان از شهروندان خواست           

هاي عروسي خود از عمل نادرست تيراندازي، ايجاد آلودگي صوتي،             
ايجاد مزاحمت و سلب آرامش ديگران به ويژه در ساعت هاي پاياني                
شب خودداري كنند تا اين مسائل زمينه ساز تنش و حوادث بعدي                   

 .نشود
 

 ساعت كاري ادارات جيرفت
 تغيير كرد 

فرماندار جيرفت از تغيير سـاعـت كـاري ادارات ايـن           :  سرويس خبر
ساعت كاري ادارات به علت افـزايـش دمـا،      :  شهرستان خبر داد و گفت

 .شود يك ساعت زودتر آغاز مي
ابوذر عطاپور وزيري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايـرنـا ايـن      

: درجه دما عنوان كرد و افزود 45تغيير ساعت را به دليل افزايش بيش از 
 .اين بخشنامه، مصوبه هيات وزيران است

ريـزي   با توجه به مصوبه سومين جلسه شوراي برنامه:  وي تصريح كرد
و توسعه استان كرمان، به منظور مديريت بهينه مصرف انـرژي سـاعـت        

هاي جيرفت، كهنوج، منوجان، عنبرآبـاد،   كاري تمامي ادارات شهرستان
گنج و رودبار جنوب يك ساعت زودتر شروع و يك ساعت زودتر  قلعه

 .يابد خاتمه مي
اين بخشنامه شامل مـراكـز بـهـداشـتـي و           :  فرماندار جيرفت ادامه داد
 .شـود    هـا نـمـي        هـا و بـيـمـه           هـا، بـانـك        درماني، اورژانس، دانشگاه

: شهريورماه جاري اعالم كرد و گـفـت   15وي تغيير ساعات اداري را تا 
 6ساعت كار هفتگي در    44ساعات كاري هيچ تغييري نكرده و رعايت 

 .روز كاري الزامي است
دقيقه و پـايـان وقـت         15و  6ساعت بازگشايي ادارات :  وي ادامه داد

 .است 15و  13اداري ساعت 
 اي اصناف غيرضرور در جيرفت تعطيلي يك هفته

رييس شوراي تامين جيرفت با اشاره به افزايش تعداد مـبـتـاليـان بـه         
كرونا در اين شهرستان از تعطيلي اصناف غيرضرور به مدت يك هفـتـه   

 .خبر داد
عطاپور وزيري اين تصميم را مصوبه ستاد مقابله با كرونـاي جـنـوب       

اين تصميم براي جلوگيري از انتشار بيـشـتـر    :  كرمان عنوان كرد و گفت
 .ويروس كرونا اتخاذ شده است

فرماندار جيرفت از بازاريان تقاضا كرد براي حفظ سـالمـت خـود و        
 .شهروندان همكاري الزم را داشته باشند

 ديدار خدام حرم رضوي از گوشه و كنار استان
با خانواده شهيده مراسم تشييع  

 زيار كرمان قاسم در ده حاج
كاروان زير سايه خورشيد همزمان با سـالـروز والدت     :  سرويس خبر

زيـار كـرمـان       با خانواده شهيده زهرا افضلي در روستاي ده)  ع( امام رضا
 .ديدار كردند

به گزارش  فارس، همزمان با سالروز والدت با سعادت هشتمين امـام    
خدام حرم رضوي اعـزامـي از مشـهـد           )  ع( شيعيان جهان حضرت رضا

زيار از تـوابـع    مقدس در قالب كاروان زير سايه خورشيد در روستاي ده
 .بخش چترود كرمان حضور يافتند

هاي شوق و لبخند  حضور خادمان آستان قدس رضوي در ميان اشك
زيـار شـدنـد و           مردم و سالم و صلوات بر امام رئوف وارد روستاي ده

 .فضاي اين روستاي مذهبي را عطرآگين به عطر حرم رضوي كرد
زيار با حضـور     كاروان زير سايه خورشيد در بدو ورود به روستاي ده
نظير سپهبد شهيد  در منزل شهيده زهرا افضلي از شهداي مراسم تشييع بي
 .وگو كردند حاج قاسم سليماني با خانواده اين شهيد ديدار و گفت

هاي تـبـركـي حـرم          و توزيع بسته)  ع( قرائت زيارت خاصه امام رضا
 .هاي حضور خدام در منزل اين شهيده واالمقام بود مطهر از برنامه

شايان ذكر است حضور كاروان خدام حـرم رضـوي در روسـتـاي           
زيار براي نهمين سال متوالي است كه به همت هيئت تعزيـه خـوانـي       ده

شود و امسال به دليل شـيـوع      اين روستا انجام مي)  ع( حضرت ابوالفضل
هاي اين كاروان به صورت مـحـدود بـا رعـايـت          . ويروس كرونا برنامه

 .گذاري اجتماعي برگزار شد هاي بهداشتي و فاصله پروتكل
حضور در كنار مراسم عقد زوج جوان هيئتي همراه با پرچم گـنـبـد      

و ديـدار بـا اعضـاي گـروه جـهـادي هـيـئـت                      ) ع(ملكوتي امام رضا
هـاي     خواني حضرت كه با شيوع كرونا تشكيل شد از ديگر برنامه تعزيه

زيار خاستگاه تعزيه اسـتـان كـرمـان       . اين كاروان معنوي در روستاي ده
 .بود

 
برداشت سيب زميني از سطح 

 هكتاردر شهرستان ارزوئيه500
بنا به اعالم روابط عمومي سازمان جـهـاد كشـاورزي        :  سرويس خبر

: استان كرمان، اميري مدير جهاد كشاورزي شهرستان ارزوئـيـه گـفـت      
هكتار مزارع از    500برداشت سيب زميني در شهرستان ارزوئيه از سطح 

 .وتا اواسط تيرماه ادامه دارد  اواسط خردادماه آغاز
ارقام كاشته شده سيب زميني در شهرستان در سال جـاري  :  وي گفت

فابوال، ساگيتا وچلنجر :  سانته، ميلوا،جلي واسپريت وارقام جديدي مانند
تن محـصـول بـرداشـت مـي           30به طور متوسط از هر هكتار .  مي باشد
 .گردد

با توجه بـه    :  مدير جهاد كشاورزي شهرستان ارزوئيه خاطر نشان كرد
سطح زير كشت پيش بيني مي شودتا پايان فصـل بـرداشـت بـيـش از            

تن سيب زميني توليد كه عالوه بر مصرف داخلي به مركز استان 15000
 .واستانهاي يزد،هرمزگان وفارس ارسال مي گردد

 14000محصول سيب زميني به طور متوسط به قيـمـت     :  اميري افزود
ريال در محل مزرعه از كشاورزان خريداري مي گردد كه درمـقـايسـه      
باسال قبل قيمت سيب زميني كاهش چشمگيري داشته است ونارضايتي 

 .سيب زميني كاران منطقه را به همراه دارد
برداشت توسط دستگاه برداشت صورت مي گـيـرد وجـمـع آوري          

 .وبسته بندي آن از سطح مزرعه توسط كارگران انجام مي شود
 

 صنعت مس كشور 
 در مسير جهش توليد قرار گرفت

صنعت مس كـه    :  عضو هيات مديره خانه معدن گفت:   سرويس خبر
ظرفيتي مطلوب براي افزايش توليد دارد اكنون در مسير مطمئن جـهـش   

 .توليد قرار گرفته است
شـركـت   :  به گزارش غالمرضا حميدي اناركي روز پنجشنـبـه افـزود     

هاي فني و مالي خـوبـي دارد و قـطـعـا بـا                  مس امكانات و توانمندي
مجموعه، افزايش توليد مس در سال جاري محـقـق    مدير تواناي   وجود
 .شود مي

اعتقاد دارم كه جهش توليد در صنعت مس عـمـلـي      :  وي تاكيد كرد
با شركت مـس   هاي بيروني و مرتبط به شرطي كه مديران سازمان است،

محدوديتي براي اين مديريت ايجاد نكننـد تـا بـتـوانـد از امـكـانـات                 
طور كامل استفاده كند تا خواسته كشور كه جهش و افزايـش   به موجود

 .توليد است را محقق كند
افـزايـش تـولـيـد در صـنـعـت                : گفت مديره خانه معدن عضو هيات

بدون توجه به عوامل و پيمانكاراني كه با اين شركت همكاري مي  مس
 .هاي توليدي را بر دوش دارند انجام نخواهد شد كنند و بار فعاليت

هـا و اهـداف در            بنابراين براي تحقق اين برنـامـه  :  وي اظهار داشت
گـيـري فـارغ از           شرايط كنوني نياز به حركتي جـهـادي و تصـمـيـم           

هاي اداري داريم تا مسائل و مشكالت در شرايط فعلي حل  بوروكراسي
 .بشود

 مس بررسي شد توليد شركت هاي توسعه طرح
همچنين نشست توليد مجتمع مس سرچشمه و شهربابك بـا حضـور       
اردشير سعدمحمدي مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايـران، حـيـدر      
ضيغمي مشاور مديرعامل و مدير گروه روابط عمومي، آرمـان حسـنـي      
معاون توسعه سرمايه انساني و فناوري اطالعاتي، مهدي سلمانـي مـديـر      
حراست شركت مس، حسين احمدي مدير مجتمـع مـس سـرچشـمـه،          

معـاونـان،    نسب مدير مجتمع مس شهربابك و جمعي از حسين ابراهيمي
هاي توسعه و با هدف بررسي عملكرد تـولـيـدي     مديران و مجريان طرح

 .اين مجتمع در سال جهش توليد برگزار شد
و شـهـربـابـك        اي مجتمع مس سـرچشـمـه      هاي توسعه مجريان طرح

ها كه با هدف افزايش و جهش تولـيـد و      گزارشي از پيشرفت اين طرح
 .زايي در استان كرمان طراحي و تعريف شده، ارائه كردند اشتغال

رئيس اداره مشاوره :  سرويس خبر
تربيتي و تحصيلي اداره كل آموزش 
: و پرورش اسـتـان كـرمـان گـفـت          

توانند روند  آموزان پايه نهم مي دانش
هدايت تحصيلي خود را در شـبـكـه    

 .شاد پيگيري كنند
به گزارش ايرنا، سـيـد مـنـصـور          

هـدايـت   :  مرتضوي روز شنبه افـزود   
تحصيلي به مـعـنـاي راهـنـمـايـي و            
مشخص كردن يك مسير براي ادامه 
تحصيل در رشتـه هـاي مـخـتـلـف           

بر اساس آن دانش آمـوزان   كه است
مي توانند بصورت آگاهانه شاخـه و    
 .رشته تحصيلي خود را انتخاب كنند

با توجه به رشـد  :  وي اظهار داشت
جمعيت و افزايش تمايـل افـراد بـه        
تحصيل در سطوح مختلف و تراكـم  
و تنوع واحدهاي درسي و ضـرورت  

هـا و     انتخاب مناسب مشاغل و حرفه
هـدايـت    عوامل بسيار زيـاد بـحـث       

از اهـمـيـت بـاال          تحصيلي پايه نهـم 
  . بـــــــرخـــــــوردار اســـــــت       

مرتضوي با بيـان ايـنـكـه تـنـوع و             
گسترش روز افـزون رشـتـه هـاي             
تحـصـيـلـي و شـغـلـي، ضـرورت               
راهنمايي و مشاوره شغلي و تحصيلي 

اسـت   را بيش از پيش ايجـاب كـرد    
اين نياز در دوره متوسطـه   :  بيان كرد

اول كه اساس آن بر پـايـه هـدايـت       
تحصيلي و شغلي قرار گرفتـه اسـت     
بيشتر از ساير دوره ها حائز اهـمـيـت    

دانش آموزان با ورود بـه   است زيرا 
دوره متوسطه دوم و انتخاب رشـتـه     
تحصيلي تا حدودي مسـيـر آيـنـده         
تحصيلي و شغلـي خـود را روشـن          
كرده و تغيير در اين مسير اگـر چـه     
غيرممكن نيست بلكه بسيار مشـكـل     

 .خو اهد بود
رئيس اداره مشـاوره تـربـيـتـي و          
تحصـيـلـي اداره كـل آمـوزش و              

در :  پرورش استان كـرمـان گـفـت        
راستاي تسهيل در فرايـنـد هـدايـت       

سـامـانـه     تحصيلي تمامي مدارس بـه 
جامع هدايت تحصيـلـي دسـتـرسـي        

نمـون بـرگ بـراي آن           6دارند كه 
تعريف شده و برگ نهـايـي يـعـنـي        

را در اختيار والدين  برگه شماره پنج
وي .  و دانش آموزان قرار مـي دهـد    

براي هدايت تحـصـيـلـي در        :  افزود
امتياز در نظـر گـرفـتـه        100مجموع 
نـمـره آن مـربـوط بـه             35شده كه 

آزمون عملكرد تحـصـيـلـي دانـش        
، هشـت و      9آموزان در سـه پـايـه        

نمره آن مربوط بـه     65است و  هفت
نــظــرات دانــش آمــوزان، اولــيــاء،       
 .معلمان، مشاور و مدير مدرسه است

رئيس اداره مشـاوره تـربـيـتـي و          
تحصـيـلـي اداره كـل آمـوزش و              

اگر بـه    :  گفت پرورش استان كرمان
درس داشتـه   12طور متوسط هر پايه 

باشد در سه پايه تحصيلي ذكر شـده    
معلم در مـورد انـتـخـاب        36حدود 

رشته دانش آموزان نظر مي دهنـد و    
اولويت در رشته ها و شاخه هاي  12

مختلف به دانش آموزان معرفي مـي  
: مــرتضــوي تصــريــح كــرد      .  شــود

دروس سه پايه متوسطـه اول     تمامي 
بجز آمادگي دفاعي مالك تصمـيـم   
گيري در هدايت تحصيلي اسـت و      
نمرات نيم سال اول ضريب يـك و      
. نمرات نيم سال دوم ضريب دو دارد

به والدين توصيه مي :  وي تاكيد كرد
شود در زمينه آينده تـحـصـيـلـي و          
شغلي فرزندان خود از تصميم هـاي    
احساسي و دوري از واقعيات پرهـيـز   
كنند و با آگاهي كافـي و از روي        
عاليق و ساليق دانش آموز اقدام بـه  

 .انتخاب رشته كنند
الزم است در اين :  مرتضوي افزود

مـدارس   مسير از مشـاوره مشـاوران      
استفاده كنند و از مراجعه بـه افـراد       
غيرمتخصص و متفرقه در اين زميـنـه   

عـالوه بـر      : وي بيان كـرد   .  بپرهيزند
مشاوران مدارس در هسـتـه هـا و            
مراكز مشاوره وابسته به آمـوزش و      

نـيـروي    پرورش در سـراسـر اسـتـان      
متخصص در زمينه مشاوره مشـغـول     
فعاليت هستند كـه ايـن تـعـداد از             
مشاوران گنجينه خوبي هستند بـراي    

هستند كه والـديـن    هدايت تحصيلي
مي توانند با مراجعه به اين مشـاوران    
آنها را امين خود بدانند و امر هدايت 
تحصيلي را بر اساس واقعيـت هـاي     
موجود و خارج از احسـاس انـجـام      
دهند تا سرنوشت و فـرصـت دانـش      

 .آموزان ما در آينده به هدر نرود
دانش آموزان مي :  وي اعالم نمود

توانند از از سه درگاه الكترونـيـكـي    
سامانه هـمـگـام، سـايـت هـدايـت              

//:httpتحصيلي به نشاني اينترنتـي    
ht.medu.ir         و شبكـه شـاد رونـد

 .هدايت خود را دنبال كنند

آموزان پايه نهم روند هدايت تحصيلي خود را دانش  
در شبكه شاد پيگيري كنند   

ريــيــس كــل    : ســرويــس خــبــر  
دادگستري استان كرمان با اشاره بـه  
اين مطلب كه قوه قضاييه در مسـيـر   
تحولي خود، شـفـاف سـازي در          
درون اين قوه و واسپاري بسـيـاري     
از امور قضايي به مردم را در برنامـه  

با راه انـدازي دفـاتـر        :  دارد، گفت
خدمات الكترونيك قضايي ضـمـن   
واسپاري بخشي از امور قضايي بـه    
مردم و توسعه شفافيت، دسـتـرسـي    
مردم به خدمات قضايي تسهـيـل و     

 .تسريع شده است
موحد در مراسـم افـتـتـاح       ...  يدا

يك دفتر خدمـات الـكـتـرونـيـك         
در حـال    :  در كرمان، افـزود  قضايي
دفتر خدمات الكترونيك  42حاضر 

قضايي درراستاي تـكـريـم اربـاب       
رجوع، تسـهـيـل در كـار مـردم،            

كاهش مراجعات مردمي به دستگاه 
و استفاده از فـنـاوري هـاي       قضايي

نوين در استان كرمان فـعـال شـده        
در  نماينده عالي قوه قضايـيـه  .  است

استان كرمان با اشاره به اين مطلـب  

دفـتـر خـدمـات        10كه راه اندازي 
جديد نـيـز در        الكترونيك قضايي

برنامه كاري دادگستري كل استـان  
در :  كرمان قرار دارد، عنـوان كـرد    

دفتر الـكـتـرونـيـك         5حال حاضر 

قضايي در مركز استان كـرمـان در     
حال ارائه خدمت بـه شـهـرونـدان         

 .هستند
دفاتر خدمات :  موحد يادآور شد
خـدمـاتـي از       الكترونيك قضـايـي  

جمله خدمات تقديم دادخواست و 
لوايح توسط مـردم بـه دسـتـگـاه            
قضايي و ارائه گواهي هـاي عـدم       

 .سوء پيشينه را ارائه مي كنند
امـيـدواريـم    :  وي تصريـح كـرد    

فعاالن دفاتر خدمات الكتـرونـيـك    
در اين بستر ايجاد شـده در     قضايي

استان كرمان و كشور، اهداف قـوه  
در راه اندازي اين دفاتـر را     قضاييه

همواره مد نظر قـرار دهـنـد و بـه           
كرامت مراجعان و ارتقاي خدمـات  
قضايي در حوزه مـامـوريـت خـود       

  توجه الزم را معمول دارند

دفتر خدمات الكترونيك قضايي در استان كرمان  10ايجاد 
 در آينده نزديك

ــر     ــب ــرســت  :  ســرويــس خ ــرپ س
فرماندهي يگان حفاظت اداره كـل    
ميراث فرهنگي استـان كـرمـان از        
دستگيري يك حفار غيرمـجـاز در     

 .شهرستان بردسير خبر داد
به گزارش فـارس، سـيـدهـادي         

بـر اسـاس     :  جعفري اظهـار داشـت    
هاي منابع محلي مبـنـي بـر       گزارش

حفاري غـيـرمـجـاز در يـكـي از             
هاي قديمي شهرستان بردسير،  محله

نيروهـاي حـوزه حـفـاظـتـي ايـن              
شهرستان با همراهي و هـمـكـاري        
پليس اطالعات و امنيت عـمـومـي      

ناجا به محل اعزام شدند كه در اين 
عمليات فرد متهم با كـلـيـه ادوات      
حفاري در محل دستگيـر و بـراي       
سير مراحل قانوني به مراجع قضايي 

 .تحويل داده شد
سرپرسـت فـرمـانـدهـي يـگـان            
حفاظت اداره كل ميراث فرهنـگـي   

ايـن فـرد     :  استان كرمان ادامـه داد     
سودجو با طـمـع كشـف اشـيـاي            
زيرخاكي اقدام به حـفـر گـودالـي       

هـاي     عميق در داخل يكي از اتـاق   
يك خانه قديمي كرده بود كـه بـا     

هاي الزم اداري و اخـذ       هماهنگي

دستور و حكم ورود به منزل نهايتـا  
با رعايت تمام ضوابـط و حـقـوق        

 .شهروندي دستگير شد
از مردم فـرهـنـگ    :  وي بيان كرد

دوست استان كرمـان درخـواسـت      
داريم در راستاي حفظ و صيانت از 

هاي تاريخي و فرهنگي كـه     ارزش
هويت ملي كشورمان است همـواره  
احساس مسووليت كرده و هرگونـه  
خبري در اين زمينـه را بـه يـگـان           
حفاظت اداره مـيـراث فـرهـنـگـي         
استان كرمان و سـايـر ضـابـطـيـن             

 .قضايي اطالع دهند

قـلـم شـي       11جعفري از كشف 
هـاي   عتيقه از طريق جلب مشاركت

اجتماعي در هفته گذشته خبر داد و 
قلم از ايـن اشـيـا در         8:  اظهار كرد

گنـج و مـابـقـي در            شهرستان قلعه
 .اند دست آمده بخش ماهان به

سرپرسـت فـرمـانـدهـي يـگـان            
حفاظت اداره كل ميراث فرهنـگـي   

دو :  استان كرمان خاطرنشـان كـرد    
كوزه سفالي و يك خنجر مفـرغـي   
در بخش مـاهـان و هشـت كـوزه           

گـنـج      سفالي نيز در شهرستان قلعـه 
 .كشف شده است

 گنج قلم شي عتيقه در ماهان و قلعه 11كشف 

مدير پيشگيـري و    :  سرويس خبر
رفع تخلفـات شـهـري شـهـرداري          

در سه ماهة نـخـسـت    :  كرمان گفت
متكدي از سـطـح        140جاري  سال

 .اند آوري شده شهر جمع
آنـاليـن،      شهـر  به گزارش كرمان

: مــحــمــدرضــا عســكــري، افــزود     
شـده ابـتـدا         آوري   متكديان جمـع 

شوند؛ اتباع خارجي بـه     پااليش مي
شـونـد،    ادارة امور اتباع فرستاده مي

كــل    كــودكــان ايــرانــي بــه اداره      
شـان تـحـويـل          بهزيستي يا خانواده

زنان معـتـاد   :  وي ادامه داد. شوند مي
و مردان معتاد بـه     15به كمپ ماده 

 .شوند فرستاده مي 16كمپ ماده 
متكدياني كه :  عسكري بيان كرد

سن باال دارند، به خانة سـالـمـنـدان     
شوند و افراد مسن معتاد  فرستاده مي

پس از چنـد روز نـگـهـداري در           
هـايشـان      اردوگاه، تحويل خانـواده 

مــعــتــادان :  وي افــزود  .  شــونــد   مــي
دار نـيـز بـه نـيـروي             متجاهر سابقه

 .شوند انتظامي تحويل داده مي
مدير پيشگيري و رفع تخـلـفـات    

شهري شهرداري كرمان خاطرنشان 
از زمان شيوع كرونا به دستور :  كرد

معاونت اجتماعي استانداري، نبايـد  
به نگهداري متكديان اقدام كـنـيـم؛    

 24شده ظرف    آوري متكديان جمع
شوند و بـا     ساعت تعيين تكليف مي

گرفتن تعهد، تحويل خـانـواده يـا        
 .شوند مراكز مربوطه مي
كساني هـم كـه     :  عسكري افزود

عاليم اولية كرونا را داشته بـاشـنـد،    
به نمايندة دانشگاه علوم پـزشـكـي      

وي در ادامه، .  شوند تحويل داده مي

مـاهـة      به بخشي از عـمـلـكـرد سـه       
جـاري مـديـريـت          نخـسـت سـال     

پيشگيري و رفع تخلفـات شـهـري      
در دو   :  شهرداري پرداخت و گفت

ماهة نخسـت امسـال درخصـوص        
هكتـار اراضـي      14   نشيني از حاشيه

 39رفع تصرف شد و حكم قضايي 
 .مورد نيز به اجرا درآمد

در دو مـاهـة       :  وي يـاداور شـد    
مــورد    603نــخــســت امســال بــه       

نشيني اخطارية كـتـبـي داده       حاشيه
 .شده است

 جاري متكدي در سه ماهة نخست سال 140آوري  جمع
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 زالل احكام

آگهي مزايده مال غير منقول پرونده 
 9700471اجرائي كالسه 

نظر به اينكه بدهكار و راهن رويا مقامي محمود جيق نسبت به پرداخت بدهـي خـود در       
 34مهلت تعيين شده اقدام ننموده اند لذا در اجراي مقررات ماده واحده قانون اصـالح مـاده       

و بنا به درخواست بستانكار ششدانگ پالك شـمـاره      1386اصالحي قانون ثبت مصوب سال 
 :كرمان به شرح ذيل به مزايده گذاشته خواهد شد 6اصلي واقع در بخش  71فرعي از  4502

 كه بر طبق نظريه كارشناس رسمي
تفكيكي مفروز و مـجـزي      4502اصلي قطعه  71فرعي از 4502آپارتمان مسكوني پالك 

حوزه ثبت ملك كرمان محل وقوع مـلـك در        6فرعي از اصلي مذكور بخش  2045شده از 
و بلوارهاي ولي عصـر  )  ره( شهر كرمان، جنوب شرقي تقاطع غير همسطح بزرگراه امام خميني

حاضر  7635145389، كدپستي  442، واحد 38، شهرك نون و القلم ، بلوك )  ع( و امام عـ لي
و ضمن بررسي و مدارك ابرازي از طرف نماينده محترم بانك، جريان را به شـرح زيـر بـه          

 :صورت مجلس معروض مي دارد
ـ مشخصات كامل ثبتي ملك، طبق رونوشت سند مالكيت ابرازي نماينده محترم بـانـك   1

 :به شرح ذيل مي باشد
 ملك مزبور، داراي سند مالكيت تك برگ است) 1ـ 1
مـي     91سري ب سال  028633سند مالكيت تك برگ ابرازي داراي شماره سريال )  2ـ1
 باشد
دفـتـر      1در صفحه    7246تحت شماره  1385/05/18سند مالكيت ابرازي در تاريخ ) 3ـ1

ثبت و به نام خانم رويا مقامي محمود جيق فرزند مسيب داراي كـدمـلـي         42امالك شماره 
 .صادر گرديده است 2939926611

 :حدود اربعه ملك بازديد شده طبق مندرجات رونوشت سند مالكيت ابرازي) 4ـ1
 متر ديواري است به فضاي محوطه مشاعي 12شماال به طول 

متر  1/82متر ديواري است به فضاي محوطه مشاعي، دوم به طول  4/3شرقا اول به طول 
 متر ديوار است به فضاي محوطه مشاعي 5/1ديواري است به داكت، سوم به طول 

قسـمـت    3متر ديواري است به فضاي محوطه مشاعي ، دوم در  3/67جنوبا، اول به طول 
 2/8متر درب و ديواري است به تراس به مساحـت     1/3متر و  2/15متر و  1/3به طول هاي 

 3متر ديواري است به فضاي محوطه مشاعـي ، چـهـارم در             1/13مترمربع، سوم به طول 
متر ديـواري اسـت        2/55متر و  3/90متر و  0/25قسمت كه دوم غربي است به طول هاي 

 25/1متر ديواري است به داكت؛ ششم به طـول       1فرعي ، پنجم به طول  4501مشترك با 
 متر ديواري است مشترك با پالك مذكور

 و راه پله  4متر درب و ديوار است به به انباري  05/7غرباَ به طول 
 حدود اربعه فعلي ملك، با سند مالكيت تطبيق مي نمايد نمي نمايد) 5ـ1
 عرصه ملك طلق است) 6ـ1
شناسه ملي جام مذكور در ذيـل صـفـحـه اول سـنـد مـالـكـيـت يـاد شـده                           )  7ـ1

 .مي باشد 50798133465984000100209
وضعيت فعلي ملك به صورت آپارتمان با عرصه مشاع تمام شهرك و مطابق رونوشـت  )  2

 1393/10/4مـورخـه        93004665سند مالكيت ابرازي و مندرجات رونوشت جوابيه شماره   
مترمربع مطابق مندرجات رونوشـت   109/40كرمان با مساحت بناي مفيد  3شهرداري منطقه 

كرمان، عرصه ملك مورد ارزيابي در مسيـر طـرح هـاي         3جوابيه ياد شده شهرداري منطقه 
 .عمراني قرار ندارد

 :بنا و مستحدثات) 3
ملك مورد ارزيابي آپارتماني است واقع در شمال شرقي طبقه دوم يـك مـجـتـمـع        )  1ـ3

واحد مسكوني و كـال   4مسكوني مشتمل بر همكف و دو طبقه روي همكف ، هر طبقه شامل 
مطابق رونوشت سند مالكيت ابرازي و مندرجات رونوشـت جـوابـيـه شـمـاره           .  واحد  12در 

كرمان مساحت اپـارتـمـان مـورد نـظـر            3شهرداري منطقه  1393/10/4مورخ  93004665
 4/75بـه مسـاحـت           6متر مربع و داراي حق استفاده اختصاصي از انباري شماره    109/40

و حق استفاده اختصاصي از پـاركـيـنـگ در            5مترمربع در طبقه دوم و شرق انباري شماره 
 .محوطه است

 :مشخصات ساختمان) 4
 .نقشه بنا مطابق اصول فني مي باشد) 1ـ4
 .سفال است) نما(اسكلت ساختمان فلزي، نوع سقف ها تيرچه بلوك و روكار  بنا ) 2ـ4
 .كيفيت مصالح مصرفي متوسط است) 3ـ4
 .بنا شمالي ـ جنوبي شرقي ـ غربي است) 4ـ4
 .عايقكاري بنا از لحاظ رطوبت ناقص است) 5ـ4
باقيمانده عمر مفيد در صورت نگهداري مناسب و   .  سال مي باشد 15عمر تقريبي بنا )  6ـ4

 .سال پيش بيني مي شود 35وضعيت مطلوب ، 
سيستم گرمايشي آبگرمكن ايستاده و بخاري گازي و سيستم سرمايشي كـولـر ابـي      )  7ـ4
 .است
 .امكانات رفاهي شامل استخر جكوزي سونا و محوطه بازي براي بچه هاست) 8ـ4
 :معايب مشهود در بنا) 5

عدم وجود آسانسور در مجتمع، عدم وجود پاركينگ مسقف، آثار نم زدگي در چند نقطه در   
 داخل اپارتمان ، خارج شدن برخي از دوكش ها از نما و عدم امتداد انها تا روي بام

 ملك در اجاره نمي باشد) 6
ـ ساير عواملي كه در ارزش ملك موثر مي باشند، شامل تجهيزات داخلي و خارجي نماي 7

 :و ساير موارد در ملك به شرح ذيل مي باشند) ملك(بيروني 
مجتمع مسكوني كه اپارتمان مورد نظر در ان واقع شده فاقد اسانسور مي اشد و راه     )  1ـ7

پله هاي مشاع آن با نرده فلزي ، پوشش كف ان سنگ و موزاييك ، پوشش ديوارها گـچ و      
آپارتمان مورد نظر دو خوابه، كف موكت، يكي از خواب هـا    .  داراي سيستم اعالم حريق است

متر كاشي، سـرويـس      1/60داراي كمد ديواري، ديوار سرويس هاي بهداشتي تا ارتفاع حدود 
 .هاي بهداشتي مجزا، لوله كشي گاز روكار و پنجره ها فلزي با شيشه تك جداره است

: ، نوع كفپوش آشپزخانه MDFفلزي و :  اپن ؛ نوع كابينت اشپزخانه :  نوع آشپزخانه)  2ـ7
 متر كاشي 1/60ديوارهاي آشپزخانه تا ارتفاع حدود . سراميك

 توجه مهم) 8
مختصات مندرج در شناسه جام مذكور در ذيل صفحه اول سند مالكيت ارائـه شـده     )  1ـ8

توسط نماينده محترم بانك اقتصاد نوين، مربوط به نقطه اي خارج از عرصه زيرساخت مجتمع 
 )38بلوك (مسكوني است كه اپارتمان بازديد شده داخل آن واقع گرديده است 

مختصات نقطه اي در عرصه زير ساخت مجتمع مسكوني كه اپارتمان بازديـد شـده     )  1ـ8
 )38بلوك (داخل آن واقع گرديده است 

مختصات مندرج در شناسه جام مذكور در ذيل صفحه اول سند مالكيت ارائـه شـده     )  2ـ8
 توسط نماينده محترم بانك اقتصاد نوين ـ نقطه

 :ارزش ملك با توجه به مشخصات فوق الذكر ، به شرح ذيل تعيين مي شود) 9
مترمربع اعيان آپارتمان بازديد شده با احتساب قدرالسهم از عـرصـه      109/40ارزش )  1ـ9

 ريال  2/406/800/000: ريال ، جمعا 22/000/000مشاع به قرار هر مترمربع 
: ريال جـمـعـا      11/000/000مترمربع اعياني انباري به قرار هر مترمربع  4/75ارزش ) 2ـ9

 ريال 52/250/000
) : يك امتياز برق و يك امتياز گاز مستقل و يك امتيـاز اب مشـاع      ( ارزش امتيازات )  3ـ9
 ريال 43/000/000جمعا 
 ريال 2/502/050/000: جمع كل ) 4ـ9

 :نظريه هيات ارزيابي) 10
ارزش ملك اعم از عرصه و اعيان و تاسيسات و ملحقات با در نظر گرفتن قيمت روز ملك 

ريال به حروف دو ميليارد  2/502/050/000و با توجه به امكان فروش خوب به ميزان به عدد 
 .و پانصد و دو ميليون و پنجاه هزار ريال تعيين و تاييد مي گردد

سال مي باشد ملكي خانم رويا مقامي  15با امتياز آب ، برق ، گاز و تلفن و عمر تقريبي بنا 
كرمان در رهن بانك اقـتـصـاد       2دفترخانه  1393/11/18ـ  176416طبق سند رهني شماره 

در اداره كـل   1399/04/31ظهر روز سه شنبه مورخه  12الي  9نوين واقع مي باشد  از ساعت 
ثبت اسناد و امالك كرمان طبقه دوم سالن اجتماعات شهيد نصر  واقع در ضلع شمالي پـارك  

 2/502/050/000نشاط از طريق مزايده به فروش مي رسد و مزايده از مبلغ پايه كارشناسي    
ريال كه قطعي گرديده است شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادي  فروخته خواهد شد شركـت  
در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه كارشناسي به حساب سپرده ثبت و حضـور      

برنده مزايده  مكلف است ما به الـتـفـاوت      .  خريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب ثبت توديع نمايد و در صـورتـي     
كه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نكند مبلغ مـذكـور قـابـل         

پرداخـت  .   استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد و مزايده ابطال و تجديد مي گردد
كليه هزينه هاي قانوني  به عهده برنده مزايده است ضمن انكه پس از انـجـام مـزايـده در         
صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مستـرد  
مي گردد ضمنا چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز اداري بعد از تعطـيـلـي    
مزايده انجام خواهد شد طالبين مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري بـه      

 الف/ م   452. اداره ثبت اسناد مراجعه نمايند
 1399/04/15يكشنبه  : تاريخ انتشار

 عليرضا محمدي كيا 
 رييس اداره اجراي اسناد رسمي كرمان

 
 
 
 

 98/980/000 سكه طرح جديد
 94/000/000 سكة طرح قديم

 50/000/000 نيم سكه
 ربع سكه

 
 سكه گرمي

29/000/000 
 

15/500/000 

 چه خبر از بازار   

 اوقات شرعي كرمان
  12:46:                                اذان ظهر   
 20:05:                             اذان مغرب  
 23:58:                   نيمه شب شرعي   
 4:09:                        اذان صبح فردا 
 5:45:                      طلوع آفتاب فردا  

 :ذكر امروز  
 )مرتبهصد (يا ذالجالل و االكرام 

 فقر مالي، مهمترين دليل ترك تحصيل
 آموز استان كرمان است دانش 6605 

معاون آمـوزش و     : سرويس خبر
دلـيـل   :  پرورش استان كرمان گفت

آمـوز     دانـش    6605ترك تحصيل 
استان فقر مالي و نيـازمـنـدي ويـژه       
بوده كه در منـاطـق روسـتـايـي و          

 .عشايري بودند
تسنيم، عبـاس ضـيـاء       به گزارش

در شــوراي آمــوزش و پــرورش         
ــا              ــه بـ ــان كـ ــرمـ ــان كـ ــتـ اسـ

مـعـاون    سيدجواد حسـيـنـي    حضور
و رئـيـس      وزير آموزش و پرورش

ــرورش            ــوزش و پ ــان آم ــازم س
و بصيري معاون سـيـاسـي،     استثنايي

امنيتي و اجتماعي استانداري كرمان 
در سالن شهيد مرتضوي استانداري 

بر اسـاس    :  برگزار شد اظهار داشت
اسناد باالدستي و دستور مقام معظم 

نامه بين وزير كشور و  رهبري تفاهم
وزيـر آمـوزش و پـرورش بـراي             

آموزان بـازمـانـده از       پيگيري دانش
 .تحصيل امضا شده است

در    92وي با بيان اينكه از سـال    
استان كرمان كار شروع شده اسـت  

هـا   و توانستيم در بسياري از شاخص
رتبه استان كرمان را ارتقا بـدهـيـم      

امروز كرمـان جـزو چـهـار         :  افزود
استان برتر در جـذب نـوآمـوزان          

 .پيش دبستاني است
معاون آموزش ابتدايي اداره كـل  
آموزش و پرورش استان كرمان بـا    

درصد نوآمـوزان   92اشاره به اينكه 
پيش دبستاني استان كرمان جـذب    

كـودكـانـي كـه       :  شده است گفـت 
داراي فــقــر مــادي و مشــكــالت         
اقتصادي بودند از تـحـصـيـل بـاز          

وي بـا بـيـان ايـنـكــه            .  انـد    مـانـده  

گستردگي و پـراكـنـدگـي اسـتـان         
كرمان و ازدواج زودهنگام دختران 
در مناطق روستايي از ديگر عواملي 
است كه باعث بازماندگي كودكان 
: از تحصيل شده است تصريح كـرد 

 605هزار و      6دليل ترك تحصيل 
آموز استان كرمان فقر مالي و  دانش

نيازمندي ويژه بوده كه در مـنـاطـق    
روستايي و عشايري بـودنـد و كـه        

نفرآنها كـودك اسـتـثـنـايـي            346
 .اند بوده

مـوسـوي    اللهي سيدمصطفي آيت
معاون امورعمراني استاندار كرمـان  

در :  نيز در اين جلسه اظهار داشـت   
شهر كرمان در فصل تـابسـتـان بـا         

 .رو هستيم كسري آب روبه
وي با بيان اينكه از مـنـابـع آبـي       
موجود بايد به صورت بهينه استفاده 

سـاخـت و سـاز در          :  كرد گـفـت  
صرفه نبوده و    حاشيه شهر مقرون به

امكان آبرساني و شبكه انتقـال آب    
معاون امورعمراني .  هم وجود ندارد

استاندار كرمان با اشاره به اينكه در   
بافت فرسوده موجود در مركز شهر 
زمين زيادي وجود دارد كه بـهـتـر      

است به جاي اينكـه هـزيـنـه خـط          
انتقال آب كنيم اين هـزيـنـه را در        
خريد زمين در بافت فرسوده انجـام  

شهر كرمـان هـم بـه        :  بدهيم افزود
اندازه كافي وسعت دارد و افزايـش  
 .وسعت بيش از اين به صالح نيست

آمــوز    دانـش    4680تـحــصـيــل     
 استثنايي در مدارس استان كرمان

نسـب در ايـن          احمد اسكندري
در سفر مـعـاون   :  اظهار داشت شورا

وزير آموزش و پرورش به اسـتـان     
كرمان چندين مدرسـه افـتـتـاح و         

 .زني شد كلنگ
وي با بيان ايـنـكـه اسـتـانـداري         

گـر سـيـسـتـم         كرمان همواره ياري
تعليم و تربيت استان بودند كه جاي 

چهارمين جلـسـه   :  تقدير دارد گفت
شوراي آموزش و پرورش اسـتـان     
كرمان در سال جاري برگزار شـده    

مديركل آموزش و پـرورش     .است
استان كرمان با اشاره به ايـنـكـه در      

مـدرسـه ويـژه         97استان كـرمـان     
سـاخـت و     :  استثنايي داريم افـزود   

تجهيز مدارس تركيبي در دسـتـور     
كار آموزش و پرورش است و هيچ 

آموزان عـادي و       تفاوتي بين دانش
آموزان بـا نـيـازهـاي ويـژه             دانش
 .نيست

وي با بيان اينكه اعـتـقـاد داريـم       
آمـوزان     كمك به آمـوزش دانـش    

استثنايي امـري مـقـدس بـوده و              
ايـن  :  بركات زيـادي دارد گـفـت       

آموزان در عرصه قـرآنـي و        دانش
ورزشي بسيار خوش درخشيدنـد و    

 .هاي برتر كشوري دارند رتبه
 5نسـب از سـاخـت           اسكندري

مدرسه استثنايي در استان كرمان و   
ساخت سه سالن ورزشي براي ايـن  

آموزان در شرق استان خـبـر      دانش
ــزود      ــزار و         4:  داد و اف  680ه

آموز استثنـايـي در مـدارس         دانش
 .كنند استان كرمان تحصيل مي

وي با اشاره به اينكه در جـلـسـه      
قبل شـوراي آمـوزش و پـرورش          

هكتار از  60استان كرمان مقرر شد 
اراضي بـا مـالـكـيـت آمـوزش و             
پرورش به دانشگاه فرهنگيان بـراي    
: ساخت دانشگاه واگذار شود گفت

اي استـان كـرمـان       اداره آب منطقه
عنوان كرد كه در اين منطقه امكـان  
آبرساني سخت است و نيـاز اسـت     

 .راهكار ديگري ارائه شود
مديركـل آمـوزش و پـرورش          
استان كرمان با بيان اينكه در استـان  

كيلومتر بر تجـاري   5كرمان حدود 
امالك آموزش و پـرورش اسـت       

مغازه متعلق به آمـوزش   760:  افزود
و پرورش وجود دارد كه با تغـيـيـر    

تـوان از ايـن امـالك           كاربري مي
استفاده بيشتري در راستاي توسـعـه   

 .علم و دانش كرد

مركز ساماندهي كودكان 
خياباني بمنظور پاسخ به 

دغدغه هاي اين قشر آسيب 
پذير جامعه در كرمان راه 

 .اندازي شد
شهردار كرمان در آيين افـتـتـاح      

بـرطـرف كـردن      :  اين مركز گفـت 
هاي اجـتـمـاعـي يـكـي از              آسيب
هـاي اصـلـي مـديـران در             دغدغه
هاي مختلف است و قـطـعـاً         حوزه

حاكميت و نـهـادهـاي عـمـومـي             
تـوانـنـد از ايـن            تنهـايـي نـمـي       به

هاي اساسي مـوفـق بـيـرون          چالش
 .آيند

: زاده افـزود      سيدمـهـران عـالـم      
بخصوص در شـرايـط نـابسـامـان            
اقتصادي مـوجـود كـه اخـتـالف            

هـاي جـاري        درآمد مردم با هزينـه 
موجب گسترش فقر و در نـتـيـجـه       

هـاي اجـتـمـاعـي           افزايش آسـيـب  
شـود، مـا بـايـد پـيـشـاپـيـش                   مي

راهكارهايـي را بـراي رفـع ايـن             
 .بيني كنيم ها پيش چالش

يـكـي از     :  وي خاطرنشـان كـرد    
مشكالت شهـرداري و نـهـادهـاي         
اجرايي، كمبود اعتبار، پراكنـدگـي   

هـاي     ها در بين دسـتـگـاه      مسئوليت
كاري و دشـواري   مختلف و موازي
 .هاست هماهنگي بين آن

يكـي  :  شهردار كرمان بيان داشت
از اقدامات خوبي كه شهـرداري و    
ساير نهادهاي اجرايي در راسـتـاي     

هـاي اجـتـمـاعـي           كاهش آسـيـب  
توانند انجام دهند، حـمـايـت از       مي

نهاد و خـيـران و        هاي مردم سازمان
 .هاست دهي به آن جهت
اگر مـديـران   :  زاده ادامه داد عالم

هـا     نهادهاي اجرايي در تأمين هزينه
هـا و     افزاري سمن و نيازهاي سخت

مؤسسات خيريه مشاركت كـنـنـد،      
ها خيلـي بـهـتـر از نـهـادهـاي               آن

هـاي     تواننـد آسـيـب      حاكميتي مي
 .اجتماعي را سامان دهند

مــا در شــهــرداري     :  وي افــزود  
كرمان از مؤسساتي كه در زمـيـنـة      

كننـد،   هاي اجتماعي كار مي آسيب

 .كنيم حمايت مي
بـا  :  شهردار كرمان يـادآور شـد      

شـهـر    تالش و پيگيري دبـيـرخـانـه    
در كرمـان، در     دار كودك دوست

شهر  12حال حاضر كرمان يكي از 
در كشور اسـت   دار كودك دوست

و شهرداري كرمان راه سختي را در 
پيش دارد تا كرمان بتواند در ايـن      
حوزه به جايگاه شايسته دست پيـدا  

اگـر درسـت     :  زاده گفت عالم.  كند
الـمـلـلـي        پيش برويم، نهادهاي بين

ــع            ــســف در رف ــي ــون ــه ي ازجــمل
هايي كه در حـوزة كـودك      چالش

وجود دارد، به كمك ما خـواهـنـد    
 .آمد

مـديـرانـي     از همـه :  وي بيان كرد
كـودك و مسـايـل         كه در حـوزه 

كـنـنـد، دعـوت          اجتماعي كار مي
كنيم در اين زميـنـه مشـاركـت        مي

كنند تا بتوانـيـم كـرمـان را بـراي            
 .هاي خودمان استاندارد كنيم بچه

مـديـران   :  شهردار كرمان افـزود   
انـد تـا        مؤسسة اسرا به ما قول داده  

كـودكـان كـار را         پايان سال همـه 
دهي كنند و ديگر شاهد كـار   سامان

كودكان پشت چراغ قـرمـز و در         
 .خيابان نباشيم

بـه مـركـز       مردم كـرمـان  
دهي كـودكـان كـار       سامان

 كمك كنند
مــديــركــل امــور اجــتــمــاعــي       
استانداري كرمان نيز در اين آيـيـن   
ضمن تشكر از شهرداري و مؤسسـة  

: اندازي اين مركز گفت اسرا در راه

تـوانـد      وجود چنين مـراكـزي مـي     
دوستي مـردم را     روحية انفاق و نوع

جاي پول دادن  دهي كند و به سامان
ها به ايـن   به كودكان كار در خيابان

مؤسسات كمك كنند تا جاي امـن  
و امكان آموزش و بـهـداشـت را          
براي كودكان كـار فـراهـم كـرده         

 .است
: پور خاطرنشان كـرد  زهرا موسي
آوري كودكان كـار   طبق آمار جمع

درصـد   90در سال گذشته، بيش از 
ها از اتباع بيگانـه هسـتـنـد كـه           آن

نيازمـنـد مشـاركـت و حـمـايـت              
كل اتباع و امـور مـهـاجـريـن         اداره

ها بـعـد از        استان در ساماندهيِ آن
 .آوري دارد جمع

ــي،        ــان ــرم ــدك ــن ــم ــن ارج ــي رام
رييس شوراي اسالمـي شـهـر       نايب

رساني بـه   خدمات:  كرمان نيز گفت
ما در شورا و  تمام شهروندان وظيفه

شهرداري است و هـمـكـاري در          
ساخت و تجهيز اين مركز نـيـز در     
. هميـن راسـتـا بـوده شـده اسـت              

نـهـاد    مردم خيريه مديرعامل مؤسسه
كه در حـال       نيز با اشاره به اين اسرا

نفـر از كـودكـان كـار            40حاضر 
تحت پوشش و حمايت اين مؤسسه 

درخصـوص  :  قرار دارنـد، گـفـت       
دهي كودكان خياباني نياز بـه   سامان

مكان مناسب داشتيم كه شهـرداري  
در تأمين و تجهيز اين مكان بـه مـا     

 .كمك كرد
محمدرضا مشايـخـي، بـا بـيـان          

كه يكي از اصول توانمندسـازي   اين

ــت از             ــاي ــم ــار ح ــان ك ــودك ك
يـك  :  هاست، افزود هاي آن خانواده

كارگاه خياطي از سـال گـذشـتـه         
هـاي     اندازي كرديم و خـانـواده   راه

نيازمند اين كودكان در آن مشغـول  
كه از هفتة  اند؛ ضمن اين كار شده به

آينده كارگاه آموزش كارآفريـنـي   
هاي مختلف را بـا هـدف      در حوزه

اندازي  ها راه آموزش به اين خانواده
 .كنيم مي

كـودكـان   :  وي خاطرنشان كـرد   
آوري از سـطـح          كار پس از جمع

شـونـد و        شهر، ابتدا پـااليـش مـي     
پزشك مركز معاينات الزم را انجام 

هاي كودكان  هد؛ سپس خانواده مي
شـونـد؛ اگـر واقـعـا             شناسايي مـي 

نيازمند بـاشـنـد، تـحـت پـوشـش            
خدمات معيشتي و حمايتي مـركـز     

مــديــرعــامــل .  گــيــرنــد   قــرار مــي  
: افـزود  نهاد اسرا مردم خيريه مؤسسه

در اين مركز فقط كـودكـان پسـر        
شوند و با تـوجـه بـه         نگهداري مي

عـنـوان    كه تعداد دختراني كه به اين
كــودكــان كــار از ســطــح شــهــر         

شوند، بسـيـار كـم         آوري مي جمع
روزي  ها را به مراكز شبانه است، آن

 .دهند بهزيستي تحويل مي
خيريه  موسسه مديره رييس هيات

كـه ايـن روزهـا         نيز با بيان اين اسرا
دليل افزايش فشارهاي اقتـصـادي    به

و شيوع كرونا، شمار افراد نيازمـنـد   
جــامــعــه رو بــه افــزايــش اســت،         

خيران كه همـواره  :  خاطرنشان كرد
در حمايت از نيازمندان بر مقـامـات   

اند، در شـرايـط      دولتي پيشي داشته
 .فعلي نيز به داد محرومان برسند

از :  رييسي بـيـان كـرد       ... ا عنايت
انـدازي   شهرداري كرمان كه در راه

اين مركز حمايت فراواني داشـتـه،     
كنيم و اميدواريـم سـايـر       تشكر مي

دهـي   نهادهاي اجرايي نيز در سامان
هاي اجتماعـي وارد عـمـل         آسيب

شــونــد و مــوانــع را از ســر راه              
هـاي     مؤسسات خيريه و سـازمـان      

 .نهاد بردارند مردم

 مركز ساماندهي كودكان خياباني در كرمان افتتاح 
 
 
 

حكم استفاده از كاله گيس و 
 مسئله حجاب 

نگاهي بـه  .  يكي از موارد حجاب پوشاندن موهاي سر از نامحرم است
بازار لوازم آرايشي زنان و كثرت موهاي مصنوعي در رنگ هاي متنوع 

 .آن است  براي خانم ها بيانگر استفاده و فراگيري
متأسفانه گاه مشاهده شده در برخي از فيلم ها و تئاترهـا نـيـز بـدون         
توجه به اين احكام، زنان بازيگر مبادرت به استفاده از موهاي مصنوعـي  

 .و كاله گيس كرده اند
در همين رابطه حكم فقهي اين مسأله را خبرنگار خبرگزاري برنـا از    
مراجع عظام تقليد سؤال كرده كه مي توانيد سؤال و جواب را در ادامـه  

 .بخوانيد
قرار دادن كاله گيس مصنوعـي و يـا مـوهـاي           :  سؤال

مصنوعي بر سر زن نامحرم و نگاه كردن به آن چه حكـمـي   
 دارد؟

استفاده از كـاله گـيـس جـايـز          : مكارم شيرازي...  حضرت آيت ا
است، ولي اين كار در برابر نامحرم جايز نيست و نگاه به موي مصنوعي 

 .اشكال دارد
كاله گيس خود زينت است و بـايـد      : سيستاني...  حضرت آيت ا

 .آن را بپوشاند
چنانچه كاله گيس مصنوعي  : وحيد خراساني...  حضرت آيت ا

يا موي مصنوعي بر سر زن باشد، واجب است آن را از نامحرم بپوشـانـد   
 .و نگاه كردن به آن هنگامي كه بر سر زن است، جايز نيست

اگر موجب نگاه مرد نامحرم به صورت  : علوي گرگاني...  آيت ا
يا گردن زن و امثال آن شود و يا اگر موجب لذت مـرد شـود، جـايـز           

 .نيست
حكم باز كردن روسري و استفاده از موي مصنوعي چـه    

 مي باشد؟
 پرسش

مـن  .  در مدت تحصيل ما را وادار به كنار گذاشتن روسري مي كننـد 
 . به جاي باز كردن سرم استفاده از موي مصنوعي را ترجيح مي دهم

حكم باز كردن سر و استفاده از موي مصنوعي چه مي باشد؟ احتمال 
ممنوعيت موي مصنوعي در دانشگاه نيز مطرح است اگر مجبور بـاشـم     

 سرم را باز كنم و از موي مصنوعي استفاده نكنم بايد چه كار كنم؟ 
همچنين آيا استفاده از پوشش موي مصنوعي مثـل بـاز كـردن سـر           
است؟ اگر ممكن است جواب كامل بدهيد كه موجب اطميـنـان بـراي      

 . من باشد
 پاسخ اجمالي

 ):مـد ظلـه الـعـالـي         (  العظمي سيستانـي ...  حضرت آيت ا دفتر
 .موي مصنوعي خود زينت اس و بايد پوشانده شود

مـد ظلـه     (  العظمي صافي گلپايگـانـي  ...  حضرت آيت ا دفتـر 
 ):العالي

بـطـور كـلـي       .  از اهتمام شما به رعايت مسائل شرعي تقدير مي شـود 
بانوان بايد خود را با چادر و مانند آن از نامحرم بپوشانند و در اسـتـفـاده    
از موي مصنوعي و كاله گيس موجب رواج بي بندو باري و از جهـات  

 .ديگر مانند ايجاد مفسده و اختالط مردو زن مي شود، اشكال دارد
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نماينده ولي فـقـيـه    :   سرويس خبر
در استان و امام جمعه كرمان با اشاره 
به شيوع ويروس كرونـا و افـزايـش        
تعداد مبتاليان در اين استان از مـردم  
خواست تا مساله پيشگيري و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي را جدي تر از 

 .قبل بگيرند
ــجــــت  حســــن  االســــالم     حــ

سليماني در نماز جمعه ايـن     عليدادي
با اشاره به ايـنـكـه       هفته شهر كرمان

امروز شيوع ويروس كـرونـا بـال و          
مصيبتي است كه جهان و كشور مـا    

گـرچـه ايـران      :  را فرا گرفتـه افـزود    
اسالمي در مبارزه بـا ايـن ويـروس          
منحوس توفيقاتي داشته ولي غفـلـت   
از اين ويروس مي تـوانـد كشـور و        
استان ما را با بحران جـدي مـواجـه        

 .كند
وي ضمن قدرداني از مـجـاهـدت    
ــي در              ــان ــاي درم ــادره ــاي ك ه

كه در خط مقدم مبـارزه     بيمارستانها
با ويروس كرونا جانفشاني مي كننـد  

در ابــتــداي امــر     :  اظــهــار داشــت     
مسئوالن تالش كردند تـا بـا ارائـه          

هـا     راهكارها و اعمال مـحـدوديـت     
زنجيره شيوع ويروس كرونـا را در      
سطح جامعه قطع كنند كـه بـخـاطـر       
همراهي مردم نـيـز در ايـن راه بـه             
موفقيت هاي نسبي دست يافتند ولـي  
كم توجهي ها به اين مساله بر شيـوع  
اين بيماري دوباره در استان كـرمـان   
افزوده است كـه دوبـاره ضـرورت        

 .همكاري مردم طلب مي شود
سليمـانـي    حجت االسالم عليدادي

ضمن ابراز تاسف از اينكه امروز دو   
ضلع مسئوالن امر و مردم مبارزه را با 
ايــن ويــروس خــطــرنــاك جــدي        

مردم شـيـوع   :  اند تصريح كرد نگرفته
ويروس كرونـا و خـطـرات آن را            
دست كم نگيرند و فكر نكنـنـد كـه      
بيماري تمام شده است بلـكـه بـايـد       
رعايت پروتكل هاي بـهـداشـتـي را       

 .سرلوحه كار خود قرار دهند
نماينده مقام معـظـم رهـبـري در         
استان كرمان همچنين با اشاره به ايـن  

موضوع كه شيوع ويروس فسـاد در    
تـر   جامعه از ويروس كرونا خطرناك

مـي تـوان در       :  است اظهار داشـت    
سايه تشكيل مثلث مبارزه با فساد اين 
ويروس را از سيماي كشـور حـذف     
كرد و مفسـدان را سـرجـاي خـود           

 .نشاند
امام جمعه كرمان با بيـان ايـنـكـه       

با قدرت و قاطعيت بـه       دستگاه قضا
هاي فساد زدايي از جامعه ادامه  برنامه

نقش مردم همچـون  :  دهد تاكيد كرد
گذشته در همراهي قوه قضـائـيـه در      
امر مبارزه با فساد مي توان موثر واقع 

خـواري     شود و كشور را از رانـت       
 . اي نجات دهند عده

) ع( امـام رضـا     وي به ايام والدت 
) ع( امـام رضـا    :  اشاره كرد و گـفـت  

دوران بسيار سختـي در مـبـارزه بـا           
اي در      دشمنان اسالم داشت و عـده   

لــبــاس دوســت بــا آن امــام                 
دشمني روا داشتند كـه خـود          همام

نشان از مظلوميت امام مهربـانـي هـا      
 .دارد

سرپرست معـاونـت   :  سرويس خبر
اجتماعي و پيشگيري از وقوع جـرم    
: دادگستري كل استان كرمان گفـت 

ضرورت دارد در حاشيه شهر كرمان 
جـهـادي و       -پايگاه ويژه پيشگيري   

 .اندازي شود كاهش آسيب راه
سيدمهدي قويدل  به گزارش ايرنا،

در نشــســت مشــتــرك بــا مــعــاون         
استـان كـرمـان      ...  اجتماعي سپاه ثارا

يكي از برنامه هاي هفتـه قـوه      : افزود
قضائيه ديدار با مقام معظم رهبري از 
طريق ويديو كنفرانس بود كه ايشـان  
مطالب كاربردي و مهمي را مـطـرح   
نمودند، از جمله اينكه بايد يكـي از    
برنامه هاي تحولـي دسـتـگـاه قضـا          
پيشگيري از وقوع جـرم بـا جـلـب           
مشاركت هاي مردمي و استـفـاده از     
ظرفيت نهادهاي مردمي و نخـبـگـان    

 .باشد
وي با بيان ايـنـكـه اسـتـفـاده از             
ظرفيـت بسـيـج در بـرنـامـه هـاي                
پيشگيرانه اين معاونت در دستور كار 

يـكـي از ايـن        :  است، اظهار داشـت 
اجراي تفاهـم   كمك به منظور موارد

نامـه سـربـازان آفـتـاب بـا هـدف                
توانمندسازي اجتمـاعـي سـربـازان،       

فرهنگ مهارت هاي زنـدگـي    ارتقاء
در اجراي برنامه ها و مهـارت هـاي     

 .هدفمند براي اين افراد است
سرپرست معاونت اجـتـمـاعـي و         
پيشگيري از وقوع جرم دادگسـتـري   
: كل اسـتـان كـرمـان يـادآور شـد            

پيشگيري و كاهش آسيب در برخـي  
از مناطق و شهرك هاي حاشيه شهـر  
كرمان از ديگر اولويـت هـاي ايـن        
معاونت محسوب مي شود و بسياري 
از مشكالت و آسيب هـا در آنـجـا        
نمود پيدا كرده كه زيبنده مركز ايـن  
استان نيست به همين دليل بـا دفـاتـر      
تسهيل گري، سمن ها و نـخـبـگـان       
ارتباط برقرار كرده ايم و قرار اسـت    
در آن منطقه پايگاه ويژه پيشگيري و 
كاهش آسيب را راه اندازي كـنـيـم      
كه با همكاري بسيج و سپاه مي توان 

 .اين طرح را عملياتي كرد
با مسئول  بايد:  قويدل تصريح كرد

ادارات و سازمان هاي دولتي  سازي،
كه كوتاهي كرده و با عدم نـظـارت     

خود موجب بروز اين معضالت شده 
اند را به دليـل تـرك فـعـل وعـدم            
نظارت هاي الزم به دادستـان اعـالم     

 .كرد
اسـتـان   ...  معاون اجتماعي سپاه ثارا

عمده ماموريـت  :  كرمان نيز بيان كرد
هاي ما خارج از مجموعه سپاه انجـام  
مي شود اما از آنجا كه مقوله آسيـب  
هاي اجتماعي داراي اولويـت اسـت     
آمادگي داريم طرح فرزندان آفتـاب  
را با همكـاري نـيـروهـاي سـپـاه و             
معاونت اجتمـاعـي و پـيـشـگـيـري            

 .دادگستري، براي بسيجيان اجرا كرد
سرهنگ ستايش نيا؛ نخستين گـام  
در پيشگيري از حاشـيـه نشـيـنـي را          
تعيين حريم براي شهر و پيشگيري از 
تعرض به آن حريم عـنـوان كـرد و        

از آنجا كـه رسـيـدگـي بـه            :  افزود
مشكالت حاشيه نشيني از اولـويـت       
هاي مقام معظم رهـبـري اسـت بـه           

محله حاشيه اي شـهـر      6همين دليل 
كرمان شناسايي شـده و در قـالـب          

مـي   طرح كرامت در اين مناطق فعال
 .شود

واحد آموزشي در كرمان  2
 به بهره برداري رسيد

 
 
 
 
 
 
 

واحد آموزشي با حضور معاون وزير و رئيس سـازمـان      2:  سرويس خبر
بـه گـزارش     .برداري رسـيـد     در كرمان به بهره آموزش و پرورش استثنايي

با حضور معاون وزيـر و رئـيـس سـازمـان            ...  كالسه بقيه ا 6ايرنا، مدرسه 
آموزش و پرورش استثنايي كشور و مديران كل آمـوزش و پـرورش و           

خـانـواده شـهـيـد         نوسازي مدارس استان كرمان و جمعي از خـيـريـن و         
الهي به عنوان مدرسه الگوي پذيراي دانـش آمـوزان        محمدحسين يوسف

 .استثنايي افتتاح و به بهره برداري رسيد
كالسه خيرساز مسكن مـهـر      12)  س( مجتمع آموزشي حضرت خديجه 

مـتـر      500هزار و    شهرك مطهري شهر كرمان در زميني به مساحت چهار
 .افتتاح شد  متر مربع 947مربع با زيربناي يكهزار و 

مـتـرمـربـع        500مـتـرمـربـع حصـاركشـي،              350 اين مجتمع آموزشـي 
مترمربع سرويس بهداشتي دارد    50مترمربع سرايداري و  60سازي،  محوطه

 .مند است مترمربعي نيز بهره 180و از يك سالن چند منظوره 
 36آغاز شده و با اعتباري بالـغ بـر        97ساخت اين پروژه از ابتداي سال 

آقـاي   خيـر نـيـكـوكـار           درصدي توسط  100ميليارد ريال و با مشاركت 
 .تحويل آموزش و پرورش ناحيه يك كرمان شد تفرشي به اتمام رسيده و 

مدير كل آموزش و پرورش استان كرمان در آيين افـتـتـاح ايـن مـدرسـه           
: خيرساز از مدرسه سازي به عنوان مهمترين كار خير نـام بـرد و گـفـت            

 .خيرين مدرسه ساز براي هميشه تاريخ ماندگار و جاودانه خواهند بود
درصـد مـدارس        30احمد اسكندري نسب با اشاره به ساخت بيش از     

سال جاري تاكنون خيرين بيـش   طي   : استان توسط خيرين خاطر نشان كرد
 .ميليارد تومان در امر مدرسه سازي اين استان مشاركت داشته اند 150از 

وي از اجراي طرح كشوري آجر به آجر در راستاي مدرسه سازي خبـر  
افراد مي توانند با هر اندازه كمك در اين طرح در امـر  :  داد و تصريح كرد

 .مدرسه سازي مشاركت داشته باشند
مديركل آموزش و پرورش استان كرمان ضمن گـرامـيـداشـت يـاد و            

خانواده معظم شهيد عارف محمدحسين يوسف الـهـي   :  خاطره شهدا گفت
 .به ياد اين شهيد واال مقام در ساخت اين مدرسه مشاركت كرده اند

از سوي خانواده معظم شهـيـد   )  عج... ( نام مدرسه بقيه ا وي با بيان اينكه 
كـالس     6اين مـدرسـه بـا        :  يوسف الهي انتخاب شده است، تصريح كرد

مترمـربـع زيـربـنـاي         400درس با داشتن كارگاه و آزمايشگاه و يكهزار و 
ميليارد ريال سـاخـتـه شـده        13طبقه و با اعتباري بالغ بر  آموزشي در چهار

 .است
مهندس تـفـرشـي    :  محمد واعظي مدير كل نوسازي مدارس استان گفت

خير نيكوكار اين مجتمع آموزشي بعد از اتمام اين پروژه در اقدامي ديـگـر   
فروردين را در نـاحـيـه يـك        12كار ساخت پروژه مجتمع آموزشي به نام 

 .كرمان آغاز كرده است
مديركل نوسازي مدارس استان كرمان با اشاره به اينكه ساخت مجتـمـع   
هاي آموزشي در مراكز شهر هاي پر جمعيت و بـا تـراكـم بـاالي دانـش            

فـرورديـن    12مجتمع آموزشي  :  آموزي حائز اهميت مي باشد، بيان داشت
متر مربع زير بناي آموزشـي   2500كالسه و  12باب ساختمان آموزشي 2با 

ميليارد ريال  80 متر مربعي با اعتباري بالغ بر 720و يك باب سالن ورزشي 
 .در بلوار شهيد صدوقي شهر كرمان ساخته خواهد شد

پهبادها به كمك كشف 
مواد مخدر در استان 

 كرمان مي آيند 
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا ، كشت مواد مـخـدر     :  سرويس خبر

در همسايگي كشور ايران را از دسيسه هاي استكبار جهاني به سركـردگـي   
فرماندهي انتظامي استان كـرمـان در       : آمريكاي جهانخوار برشمرد و گفت

  .كشف مواد مخدر به عنوان يك پليس پر تالش شناخته شده است
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، رئيس پليس مبارزه با مواد مخـدر  
ناجا ،پس از بازديد و سركشي از يگان هاي پليس مبارزه با مـواد مـخـدر        
فرماندهي انتظامي استان كرمان در نشستي با فرمانده انتظامي استان گفتگـو  

 .كرد
سرهنگ كريمي ضمن قدرداني از فرمانده انتظامي استان كرمان و ديـگـر     
كاركناني كه در حوزه كشف مـواد مـخـدر تـالش و ايـثـارگـري مـي                   

استان كرمان يكي از استان هايي است كه در كشـف مـواد         :  كنند،گفت 
 .افيوني بسيار پركار و رتبه بااليي در كشفيات دارد

هستيم هرگونه تكنولوژي كه باعث كشف بـيـشـتـر     ما در تالش :  وي افزود
 .مواد مخدر در كشور مي شود به كمك بگيريم

در آينده اي نه چندان دور پهباد ها بـه    ...  ان شا ا:  اين مقام مسئول ادامه داد
 .كمك كشف مواد مخدر در استان كرمان خواهند آمد
در تـالش هسـتـيـم       :  فرمانده انتظامي استان كرمان نيز در اين نشست گفت

 .كويرهاي استان كرمان را براي تردد قاچاقچيان مواد مخدر ناامن تر كنيم
وي از فعاليت هاي دسته هاي رزمي و بسيج مردمي در مـبـارزه بـا مـواد             
مخدر و كشف مواد افيوني به ايراد سخن پرداخت و كار اين مجاهـدان را    

 .كاري بزرگ برشمرد

استفاده از ماسك و دستكش 
در ناوگان مسافربري برون 

 شهري اجباري شد
استفاده از ماسك و    :  سرويس خبر 

دستكش يكبار مصرف جهت             
مديران، پرسنل، رانندگان، خدمه و        
مسافرين در محيط ترمينال، دفاتر          
فروش بليط و داخل اتوبوس ها و            
سواري كرايه هاي بين شهري              
اجباري شد و در صورت مشاهده           
عدم استفاده و رعايت ننمودن              
پروتكل هاي بهداشتي، وفق ضوابط       
و مقررات، از فعاليت شركتها و             
موسسات حمل ونقل و حركت            

 .ناوگان جلوگيري مي شود
مهدي حسيني نسب رئيس اداره حمل ونقل مسافر اداره كل راهداري و                  

تمامي  شركت ها و     :  حمل و نقل جاده اي استان كرمان با اعالم اين خبر گفت           
موسسات حمل ونقل جاده اي موظف به رعايت پروتكل هاي بهداشتي                    
پيشگيري و مبارزه با ويروس كرونا هستند، لذا تخطي و يا كوتاهي در اين                    
زمينه تخلف حمل و نقلي محسوب شده و تخلف آنها از طريق كميسيون هاي               

 . پيگيري خواهد شد 12و  11ماده 
جلسات آموزشي متعددي براي        :  مهندس حسيني نسب تصريح كرد         

هاي حمل و نقل جاده اي برگزار شده است و عالوه بر نصب تعداد                    شركت
كثيري بنر و اطالعيه بهداشتي، دستورالعمل هاي مرتبط با اين امر تهيه و در                   

 .اختيار شركتها و رانندگان قرار گرفته است
هاي دانشگاه علوم پزشكي      ناوگان مسافربري استان طبق پروتكل    :  وي افزود  

بصورت مداوم،  قبل و بعد از هر سفر، توسط رانندگان و مالكان اتوبوس ها                   
  .شوند براساس استاندارد هاي وزارت بهداشت ضد عفوني مي

حسيني نسب با بيان اين مطلب كه بر روي تمام بليط ها، پيامي  مبني بر                       
ظرفيت پذيرش مسافر در    :  الزام استفاده از ماسك و دستكش درج شده افزود         

ايم و براي جلوگيري      ها و خودروهاي سواري عمومي را كاهش داده          اتوبوس
از شيوع ويروس كرونا، رانندگان سواري كرايه در صندلي جلو يك نفر و در               

مسافر سوار نموده و با ظرفيت سه سرنشين طي مسير            نفر    2فقط  صندلي عقب   
 .كنند

شركت و موسسه حمل      110وي با بيان اين مطلب كه در حال حاضر تعداد            
از اين تعداد   :   نقل مسافربري جاده اي در استان كرمان فعاليت مي نمايند گفت          

شركت حمل ونقل سواري كار         35شركت و موسسه اتوبوسي و تعداد            85
 .جابجايي مسافران استان را انجام مي دهند

براي ثبت شكايات      10000341وي در پايان با بيان اينكه سامانه پيامكي             
اين سامانه به صورت روزانه پايش وپيامك هاي         :  مردم فراهم شده است افزود    

مردمي مورد بررسي قرار مي گيرند لذا در صورت نياز برخورد الزم با شركت              
 .به عمل مي آيد 12و ماده  11ها و رانندگان در كميسيون هاي ماده 

مركز  20كمبود بيش از 
 اختالالت يادگيري در استان

 
 
 
 
 

 
 

در استان  : رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي گفت        : سرويس خبر 
مركز كمبود    20مركز اختالالت يادگيري وجود دارد كه باالي            22كرمان  
 .دارد

در شوراي آموزش و پرورش استان        سيدجواد حسيني  تسنيم،   به گزارش 
كرمان : اظهار داشت ) ع(كرمان با تبريك دهه كرامت و والدت امام رضا            

شهر بزرگان و زادگاه شهيد سليماني است و باعث افتخار است كه به اين                   
 .استان آمدم

وي با بيان اينكه يكي از مشكالت آموزش و پرورش استثنايي ناشناخته                
اين آموزش مولود انقالب است و از ابتداي انقالب            : بودن آن است گفت    
 .برابر شده است 17.5آموزان  آموزش اين دانش

هزار   182با اشاره به اينكه         رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي        
آموز ديرآموز در كشور داريم       هزار دانش   400آموز استثنايي خاص و       دانش
برابر افزايش پيدا     7اعتبار آموزش و پرورش استثنايي در حال حاضر           : افزود

هزار مدرسه    20مركز اختالل يادگيري و       741وي با بيان اينكه      . كرده است 
در : دهند گفت   آموزان استثنايي را انجام مي       پذيرا كار تعليم و تربيت دانش      

شود و      آموزان استثنايي داده مي         آيتم خدمات توانبخشي به دانش           16
آموزان استثنايي براي دريافت خدمات درماني توانبخشي هيچ مشكلي            دانش
 .ندارند

ميليارد تومان خدمات توانبخشي به       32حسيني با عنوان اينكه سال گذشته        
آموز    دبستاني دانش     پيش: آموزان استثنايي داده شده است افزود             دانش

آموز عادي از     كه پيش دبستاني دانش      استثنايي از بدو تولد است در حالي          
 .شود شش سالگي آغاز مي

آموزان استثنايي در     وي با بيان اينكه طرح مداخالت بدو تولد براي دانش          
شود   هزار وسيله مي     372نوع وسيله كه شامل         105: حال تهيه است گفت    

 .هاي آنها شود براي دانش آموزان استثنايي الزم است تا امداد نداشته
با ابراز تاسف از اينكه بين معلم        رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي     

كه   مدارس عادي و معلم مدارس استثنايي هيچ تفاوتي نيست در حالي                    
كتاب جديد براي سال       129: تر است افزود    شرايط اين معلمان بسيار سخت     

 .آموزان استثنايي در حال تهيه است تحصيلي جديد براي دانش
آموزان بدو ورود به مدرسه مورد        درصد دانش   99وي با بيان اينكه امسال      

مركز اختالالت يادگيري     22در استان كرمان    : گيرند گفت   سنجش قرار مي  
آموز يك مركز اختالل      وجود دارد و بر اساس استاندارد هر پنج هزار دانش          

مركز   20حسيني با اشاره به اينكه استان كرمان باالي            . يادگيري الزم دارد  
شدت   ها به   در مدارس استثنايي بچه    : اختالالت يادگيري كمبود دارد افزود     

اي   متري درون مدرسه    200نيازمند فضاي بازي هستند و احداث سالن بازي          
 .دهيم در دستور كار است كه ساخت هشت سالن در استان كرمان را قول مي

 : امام جمعه كرمان

 مردم شيوع ويروس كرونا را جدي بگيرند

 پايگاه ويژه پيشگيري جهادي
 در حاشيه شهر كرمان راه اندازي شود 

 آگهي مناقصه اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان 
 اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان : مناقصه گزار 

واگذاري امور خدماتي و پشتيباني مراكز رفاهي و درماني فرهنگيان استان كرمـان مـطـابـق       :  موضوع مناقصه
 . جدول ذيل

مراجعـه   setadiran.irجهت دريافت اسناد مناقصه و ساير اطالعات مورد نياز به سامانه ستاد ايران به آدرس 
 . شود

 .مناقصات ذيل در هر رديف بصورت جداگانه در سامانه ستاد ايران برگزار مي گردند: تذكر 
تاريخ دريافت 
 اسناد مناقصه

مبلغ تضمين 
 شركت در مناقصه

مبلغ برآورد شده 
شماره مناقصه  نام مركز مناقصه

 رديف  عمومي 

99-5 خانه معلم كرمان  10/800/000/000 540/000/000   1 

مركز آموزشي رفاهي و  12/312/000/000 616/000/000 
99-6 كلينيك شهرستان زرند  2 

مركز آموزشي رفاهي  20/000/000/000 1/000/000/000 
99-7 شهرستان رفسنجان  3 

 1/400/000/000 28/000/000/000 
تجديد مناقصه كلينيك 
درماني فرهنگيان شهر 

 كرمان 
8-99  4 

 
از تاريخ درج آگهي 

مورخ  14تا ساعت 
از  1399/4/19

طريق سامانه ستاد 
 ايران


	page1
	page2
	page3
	page4

