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سد برق پیش پای توسعه 
جنوب استان

صدور 400 حکم تخریب 
در حاشیه شهر کرمان

ابتال ۴۵۸نفر 
از کادر بهداشت 

و درمان در جنوب 
استان به کرونا

کرونا در کرمان 
همچنان قربانی 

می گیرد
485 قربانی 

آخرین آمار مبتالیان کرونا در اســتان کرمان منتشر 
شد. بر اساس اعالم دانشــگاه علوم پزشکی کرمان در 
۲۴ ساعت گذشــته از میان بیماران شناسایی شده که 
به کرونا مبتال شــده اند، ۷۸ نفر در ســطح استان در 
بیمارستان بستری شدند. وهمچنین تعداد فوتی های 
قطعی ابتال به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲مورد 
)6 مورد مربوط به دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان- 5 
مورد دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفت،۱ مورد حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی ســیرجان( بوده است و مجموع 
جانباختگان ابتالی قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تاکنون 

به ۴۸5 نفر رسید.

به گفته مروجی فرد رییس سازمان صمت جنوب، تامین برق یکی از موانع توسعه ای 
صنایع جنوب استان است که برای رفع آن باید چاره اندیشی شود

اختصاص ۳ دستگاه اکسیژن ساز 
به ۳ بیمارستان در جنوب کرمان

۵۰ هزار واحد تولیدی 
در یک قدمی نابودی

انتظار تمام نشدنی نصب 
دوربین های پایش در جیرفت

 به گفته دکتراصغر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 
۳ دستگاه اکسیژن ساز با اعتبار تقریبی هر کدام یک میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون تومان برای ۳ بیمارستان جنوبی اختصاص یافته است

شهباز حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: 5۰ هزار واحد تولیدی در کشور در حالت 
اورژانسی قرار گرفته اند که اگر سیستم بانکی به کمک 
آنها نشتابد به کما خواهند رفت که این مهم هزینه های 
بیشتری را به مردم و دولت تحمیل می شود. و نیازمند 

تزریق فوری سرمایه در گردش هستند که از شورای عالی 
بانک ها درخواست کردیم چاره اندیشی کنند

بعد از گذشت ۷ سال از نصب پایه ها هنوز دوربین های 
پایش تصویری جیرفت نصب نشده و مطرح می شود که 
پایه های نصب شده هم استاندارد الزم را ندارد. سرهنگ 
رضا محمد رضایی فرمانده انتظامی جیرفت با بیان اینکه 
اجرای طرح پایش تصویری در جیرفت از سال ۹۳ کلید 
خورده است، گفت: طبق برآوردی که ناجا انجام داده در 

بیش از ۱۰۰ نقطه شهر باید دوربین نصب شود.
برگزاری پویش دانش آموزی 

»به توان میلیون« در کرمان

معاون بهداشتی 
دانشــگاه علوم 

پزشکی جیرفت اعالم کرد:  از ابتدای 
شیوع کرونا تا ۱۲ مرداماه ۴5۸ نفر 
از پرسنل بهداشــت و درمان حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت درگیر 
این بیماری شــدند فقط چند مورد 
آنهــا بدحال بودند.دکتــر خیرخواه 
افزود: بیشترین افراد مبتال به کووید 
۱۹ متعلــق به شهرســتان جیرفت 
و ســپس شهرســتان کهنوج و بعد 
از آن شهرســتان قلعه گنج اســت و 
کمترین موارد در شهرستان فاریاب 

بوده است.

صفحه۴را 
بخوانید

کیفرخواست برای 
۲۱ متهم پرونده 

اداره کل غله استان 
صادر شد

ن  ســتا د ا د
و  عمومــی 

ــی  ــم ریال ــت: رق ــان گف ــالب کرم انق
اختــالس و رشــوه دریافــت توســط 
متهــم اصلــی پرونــده مبلــغ ۱۹ 
میلیــارد و ۱۷۲ میلیــون ریــال بــه 
ــار آزادی  ــه ســکه به ــه ۳۸5 قطع اضاف
ــه  ــد از جمل ــالم غیرنق ــری اق و مقادی
ــزود:  ــت.وی اف ــوده اس ــه ب کارت هدی
در ایــن پرونــده اتهاماتــی از جملــه 
اختــالس، رشــاء و ارتشــاء، پولشــوئی، 
تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع، 
ــواد  ــتعمال م ــداری و اس ــل، نگه حم
مخــدر، تحصیــل امتیــاز از طریــق 
نامشــروع، تمــرد از مامــوران در حیــن 
ــزات  ــه و نگهــداری تجهی انجــام وظیف
دریافــت از ماهــواره مطــرح اســت.

صفحه۱ را 
بخوانید
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دادستان عمومی و انقالب کرمان گفت: رقم 
ریالی اختالس و رشوه دریافت توسط متهم 
اصلی پرونده مبلغ ۱۹ میلیارد و ۱۷۲ میلیون 
ریال به اضافه ۳۸5 قطعه سکه بهار آزادی و 
مقادیری اقالم غیرنقد از جمله کارت هدیه 
بوده است.دادستان عمومی و انقالب کرمان در 
تشریح این خبر با اشاره به این مطلب که متهم 
اصلی این پرونده در حال حاضر در بازداشت 
است و سایر متهمان با اخذ تامین مناسب آزاد 
هستند، خاطرنشان کرد: در این پرونده اتهاماتی 
از جمله اختالس، رشاء و ارتشاء، پولشوئی، 
تحصیل مال از طریق نامشروع، حمل، نگهداری 
و استعمال مواد مخدر، تحصیل امتیاز از طریق 
نامشروع، تمرد از ماموران در حین انجام وظیفه 
و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره مطرح 
است.وی از اداره کل اطالعات استان کرمان به 
عنوان سازمان کاشف این جرائم تقدیر کرد 
و ادامه داد: این پرونده از دهم خردادماه سال 
جاری مطرح شده و بنا به تاکیدات رهبر معظم 
انقالب اسالمی و ریاست قوه قضائیه مبنی بر 
لزوم رسیدگی سریع به مفاسد اقتصادی به 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب 
کرمان ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اداری 
و اقتصادی ارجاع شده و خارج از نوبت مورد 
رسیدگی قرار گرفت.دادستان عمومی و انقالب 
کرمان تصریح کرد: در راستای رسیدگی به 
این پرونده با شناسایی، تعقیب، تحقیق، جمع 
آوری ادله و صدور کیفرخواست برای ۲۱ متهم، 
کار بسیار سنگین و تخصصی در مدت دو ماه 
انجام شده و در حقیقت این کار لبیک به فرمان 
رهبر معظم انقالب اسالمی است زیرا معظم له 
در هفته قوه قضائیه به دادستان ها تکلیف و 

امر فرمودند که به بحث حقوق عامه ومبارزه با 
فساد ورود جدی داشته باشند.ساالری با تاکید 
بر این مطلب که مجموع اموال تحصیل شده 
از سوی متهمان از طریق رشوه و سایر روش 
های غیرقانونی شناسایی و به نفع دولت توقیف 
شده است، اظهار کرد: در راستای رسیدگی به 
این پرونده 5۹۰ میلیون تومان وجه نقد، دو 
دستگاه خودروی سواری، ۳۷ سکه تمام بهار 
آزادی و ۹ واحد مسکونی نیز به عنوان اموال 
حاصله از جرم از متهمان کشف و توقیف شده 
است.وی بازه وقوع جرایم انجام شده در این 
پرونده را طی دو سال اخیر ذکر کرد و ادامه داد: 
برای دستگاه قضائی در مبارزه با هرگونه فساد 
و برخورد با مجرمان، هیچ خط قرمزی وجود 
ندارد و هیچ فردی در هیچ سمتی از نظارت 
و برخورد دستگاه قضائی با تخلفات احتمالی 
مصون نیست.مدعی العموم خاطرنشان کرد: 
با توجه به سیاست های قوه قضائیه در برخورد 
با مفاسد اقتصادی، تعامل بسیار خوبی بین 
دستگاه قضائی و نهادهای اطالعاتی و نظارتی 
وجود دارد تا راه بر هرگونه تعدی به حقوق بیت 
المال و حقوق عامه سد شود.ساالری، رسیدگی 
به ترک فعل های مدیران را از دیگر اولویت 
های ریاست قوه قضائیه برشمرد و گفت: قوه 
قضائیه بر دو اصل مبارزه با فساد و شناسایی 
هرگونه ترک فعل از سوی مدیران متمرکز 
شده و در این مسیر هر یک از مدیران که با 
ترک افعال و وظایف پیش بینی شده در قانون 
مشکالتی را برای مردم ایجاد کنند، باید در 
برابر قانون پاسخگو باشند و دادستان ها از باب 
مدعی العموم به این موضوعات توجه ویژه ای 

خواهند داشت.

کیفرخواست برای ۲۱ متهم پرونده 
اداره کل غله استان صادر شد

شناسه آگهی :2011

نوبت اول شماره 99/۱07۱4آگهی مناقصه عمومی

اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان در نظـر دارد  یـک مـورد پـروژه ، بشـرح ذیـل در  سـال1399 را به صورت  
مناقصه عمومی یک مرحله ای ، با جزئیات مندرج در اسـناد مناقصه و با بهره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سـتاد( 
برگـزار نمایـد لـذا کلیـه متقاضیـان محترم مـی توانند جهـت اطالع از شـرایط و مشـخصات موضـوع مناقصه به وبـگاه سـامانه یاد 

شـده بـه نشـانی www.setadiran.irمراجعـه و نسـبت به ارائـه پیشـنهاد خود اقـدام نمایند.
- کلیـه مراحـل فرایند مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( انجـام خواهـد شـد. الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عـدم عضویت قبلـی مراحل ثبـت نام در سـایت مذکور 

و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند

ضمنا" ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی 
در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه ضروری می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس : 021-41934 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه --- روز پنجشنبه  مورخ 1399/05/16  می باشد 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد..

موضوع مناقصهردیف 

پروژه   آبیاری ،مراقبت ونگهداری  از فضای سبز حاشیه کمر بندی باغین –ماهان در شهرستان کرمان1

202روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان
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تالش ۳ ساعته نیروهای 
امدادی هالل احمر برای خروج 

پیکر جوان ۲۰ ساله از سد
سرپرســت معاونت امدادونجات جمعیت هالل احمر استان کرمان از 
تالش ۳ ساعته نیروهای امدادی این جمعیت برای خروج پیکر جوان 
۲۰ ساله از "سد حلبی ساز" بردسیر خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
جمعیت هالل احمر استان کرمان؛ محمد امیرخانی گفت: در طی تماس 
تلفنی با ســامانه ۱۱۲ جمعیت هالل احمر استان مبنی بر غرق شدن 
جوان ۲۰ ساله در محل "سد حلبی ساز"، بالفاصله نیروهای امدادی این 
جمعیت به محل حادثه اعزام شدند.وی با اشاره به حضور ۲ تیم امدادی 
در محل حادثه افزود: در مرحله اول اعزام نیروهای امدادی جمعیت هالل 
احمر شهرستان بردسیر به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی حادثه 
تیم واکنش سریع از مرکز استان با همراهی نجات غریق جمعیت به محل 
حادثه اعزام شد.وی خاطرنشان کرد: این عملیات به مدت ۳ ساعت به 
طول انجامید و پیکر جوان غرق شده پس از بیرون آوردن از سد به عوامل 
نیروی انتظامی تحویل داده شد.الزم به ذکر است "سد حلبی ساز" در ۲5 

کیلومتری محور بردسیر – سیرجان واقع شده است.

شهردار کرمان با بیان اینکه بالغ بر 
۴۰۰ حکم تخریب در حاشیه شهر شهرداری

کرمان صادر شده گفت: رسمیت 
دادن به پروسه بیمارگونه حاشیه نشینی تبعات 
منفی زیادی داشته است.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم از کرمان، سیدمهران عالم زاده صبح دیروز 
با بیان اینکه روند مقابله با حاشیه نشینی در یک 
پروسه زمان بر است که به نظر می رسد اقدامات 
انجام شده در این راستا تاکنون موفق نبوده است 
با  مبارزه  امر  در  متاسفانه  داشت:  اظهار 
حاشیه نشینی به دنبال پاک صورت مسئله 
هستیم غافل از اینکه تا زمانی که علت برطرف 
نشده معلول همیشه وجود دارد.وی با ابراز اینکه 
در این مسیر گاهی مسیر را اشتباه رفته  و با 
اقدامات خود به آن جنبه قانونی دادیم تصریح 
کرد: گاهی اقدامات ما به پروسه بیمارگونه حاشیه 
نشینی را رسمیت داده که این اقدامات تبعات 
منفی زیادی داشته حاشیه نشینی را توسعه داده 

است.شهردار کرمان به اجرایی نشدن احکام 
تخریب بناها در حاشیه شهر کرمان به دالیل 
مختلف اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۴۰۰ حکم 
تخریب توسط شهرداری کرمان صادر شده که 
تعدادی از آنها هنوز اجرایی نشده است.وی با بیان 
اینکه عدم اجرای احکام باعث می شود که 
برخوردهای ما بازدارندگی الزم را نداشته باشد 
افزود: شاید تبعات اجتماعی حاصل از تخریب 
باعث شده که این کار به تعویق بیفتد.عالم زاده با 
اشاره به اینکه نیاز نیست تمام تخریب ها در یک 
زمان انجام شود گفت: می توان این اقدامات را به 
تدریج انجام داد تا تبعات آن کم شود و از طرف 
دیگر مردم مقابله جدی قانون با این مسئله را 
ببینند.وی تصریح کرد: زمانی که مردم می بینند 
عده ای سال ها در این مناطق حاشیه ای شهر 
زندگی کرده و آب و برق رایگان هم استفاده 
می کنند این مسئله خود تشویقی برای گسترش 
حاشیه نشینی است.شهردار کرمان با بیان اینکه 
باید بحث حاشیه نشینی را به صورت ریشه ای 
برطرف کرد گفت: تخریب ساخت و سازهای 
غیرقانونی در حاشیه شهر باعث می شود بقیه 

بدانند برخورد قانونی و جدی با این مسئله انجام 
می شود.وی با عنوان اینکه در کنار این مسئله باید 
دو محور اسکان موقت و توانمندسازی افراد ساکن 
در حاشیه شهر را نیز اجرایی کنیم افزود: در کنار 
حمایت از این افراد باید بدون مماشات با ساخت و 
سازهای غیرمجاز برخورد شود و به گونه ای این 
افراد را به درون شهرها بیاوریم.عالم زاده با اشاره 
به ضرورت راه اندازی یگان های ویژه با مشارکت 

نهادهای مربوطه در راستای برخورد قانونی با 
ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهر گفت: 
محدوده حریم شهر کرمان 6 برابر مساحت شهر 
است که نظارت بر آن کار سختی است.وی با 
عنوان اینکه مساحت شهر کرمان ۱۳ هزار هکتار 
بوده و ۷۹ هزار هکتار حریم شهر است که نظارت 
بر آن نیروی زیادی می خواهد افزود: شهرداری 

کرمان با کمبود نیرو و امکانات روبه رو است.

معـاون شـهردار و رییس سـازمان 
فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شهرداری

شـهرداری کرمـان برنامه هـای 
روزهـای آینـده ایـن سـازمان تشـریح کرد.بـه 
گـزارش کرمان آنالیـن، محمـد جهانشـاهی بـا 
اشـاره به فرارسـیدن دهه امامت و والیت و شعار 
ایـن دهـه بـا عنـوان »والیـت علـوی، مکتـب 
سـلیمانی« و همچنیـن تبریک فرارسـیدن عید 
بـزرگ غدیـر خـم گفـت: ایـن سـازمان بـا 
مشـارکت سـتاد مردمـی غدیـر اسـتان کرمان، 
ویژه برنامه هـای مختلفـی ازجملـه اجـرای 
کاروان های شـادی در سطح شـهر، اطعام غدیر 
در روز عیـد غدیـر، قـرار همدلـی شـامل کمک 
مؤمنانـه، رژه موتوری و برگزاری مسـابقه بزرگ 

همدلی از طریق فضای مجازی را در دسـتور کار 
دارد.وی افـزود: همچنیـن عالوه بـر آذین بندی 
شـهر، تعـدادی از بیلبوردهـای شـهری نیـز بـه 
ارایـه تبلیغـات ویـژه عیـد بـزرگ غدیـر خـم 

اختصاص پیدا کرده است.
 جشنواره شهروندی کرونازیستی 

»تابستان کرمان«
معـاون شـهردار و رییـس سـازمان فرهنگـی، 
اجتماعی و ورزشـی شـهرداری بـا بیـان این که 
در قالـب جشـنواره شـهروندی کرونازیسـتی 
»تابسـتانه کرمـان« نیـز برنامه هـای متنوعـی 
پیش بینـی شـده اسـت، گفـت: اجرای ارکسـتر 
بـزرگ خواجـوی کرمانـی، سینماماشـین و 
جشـنواره مجـازی کرمونی شـو سـه، ازجملـه 

در  افـزود:  برنامه هاست.جهانشـاهی  ایـن 
راسـتای افزایش نشـاط و شـادابی شـهروندان، 
بـرای نخسـتین بار در دهـه آخـر مردادمـاه، 
سـینمای ماشـینی در ورزشـگاه بـزرگ امـام 
علـی علیه السـالم برگـزار خواهد شـد.وی ادامه 
داد: همچنیـن بـه پـاس جان فشـانی های کادر 
بهداشـت و درمـان، ارکسـتر بـزرگ خواجـوی 
کرمانـی، در ۲۰ مردادمـاه سـاعت ۲۱ اجـرا و 
به طـور زنـده از شـبکه های مختلـف اجتماعـی 
پخـش خواهـد شـد.معاون شـهردار و رییـس 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
بـا بیـان این کـه تـالش کردیـم بـا بهره گیـری 
از ظرفیت هـای مردمـی به ویـژه جوانـان شـهر 
کرمـان، برنامه هـای دهـه والیـت و امامـت و 

جشـنواره شـهروندی کرونازیسـتی تابسـتان 
کرمـان، خالقانـه باشـد، گفـت: رویکـرد اصلـی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کرمـان، بهره گیـری از ظرفیت هـای مردمـی 
بـوده و خوشـبختانه بخـش زیـادی از ایده هایی 
کـه اکنـون اجـرا می کنیـم، بـا همـکاری و 
کمـک بخش هـای مختلـف مردمـی از جملـه 
سـازمان های مردم نهـاد، مؤسسـه های هنری، 
هنرمنـدان، هیأت هـای مذهبـی و به ویـژه 
نـان  نـان شـهر و شـورای مشـورتی جوا جوا
شـورای اسـالمی شـهر کرمـان، طراحـی شـده 
و در حـال اجراسـت.  جهانشـاهی همچنیـن از 
پایـان مراحـل سـاخت  فیلم سـینمایی »شـهر 

مهتابـی« خبـر داد.

موفقیت های پیاپی فوتبال کرمان در 
ماه های اخیر در حالی ادامه دارد که با ورزش

پیروزی های اخیر تیم های مس 
کرمان و رفسنجان، استان کرمان در آستانه حضور 
سه تیم در لیگ برتر قرار گرفته است.. فوتبال کرمان 
در آستانه کسب یک رکورد به یاد ماندنی در فوتبال 
ایران قرا ر گرفته است.آخرین روزهای تیرماه سال 
جاری بود که تیم شهرداری بم با مربیگری مرضیه 
جعفری برای هفتمین سال پیاپی عنوان قهرمانی 
خود را در لیگ برتر بانوان ایران تکرار کرد و شهر بم را 
غرق شادی کرد اما این پایان راه نبود.هفته جاری تیم 
فوتبال مس رفسنجان نیز با شکست فجر سپاسی 
شیراز گام بلندی برای کسب عنوان قهرمانی لیگ 
دسته اول و کسب سهمیه حضور در لیگ برتر فوتبال 
برداشت این در حالیست که مس کرمان نیز در 
صورتیکه در بازی آینده خود بتواند یک امتیاز از 
آلومینیوم اراک بگیرد حضورش را در لیگ برتر 
مسجل خواهد کرد.از سوی دیگر با کسب امتیازهای 

پی در پی تیم گل گهر سیرجان در لیگ برتر، این تیم 
هم از انتهای جدول فاصله گرفته و حضور خود را در 
این لیگ تثبیت می کند.نکته قابل توجه اینکه 
تیم های کرمانی حاضر در لیگ دسته اول فوتبال در 
سال جاری برخالف سال های گذشته به بازیکنان 
بومی میدان داده اند و حاال مزد اعتماد خود را 

گرفته اند.
حضور مس رفسنجان در لیگ برتر قطعی شد

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان که عالقه دارد 
با کسب عنوان قهرمانی در لیگ دسته اول کار خود 
را در لیگ برتر آغاز کند در گفتگو با مهر می گوید: 
بازیکنان مس رفسنجان باید در دو بازی باقیمانده از 
لیگ همچنان با روحیه باال و جنگندگی بازی کنند 
تا شش امتیاز باقیمانده در لیگ را هم کسب کنند و 
با 66 امتیاز به لیگ برتر بروند.محمد ربیعی می افزاید: 
دوری از حواشی و تالش تیم با وجود شیوع کرونا 
نتیجه داده است و هم اکنون مردم رفسنجان با وجود 
مشکالتی که ویروس کرونا در جامعه ایجاد کرده 

بهانه ای برای شادی پیدا کرده اند.اما کمی آن سوتر 
در شهر کرمان نیز مس کرمان با شکست تیم نیروی 
زمینی گام بلندی برای رسیدن به لیگ برتر برداشته 
است، کافی است در بازی آینده مس کرمان فقط یک 
امتیاز از تیم اراکی که سایه به سایه مس کرمان در 
لیگ دسته اول حضور دارد کسب کند و در این صورت 
صعود مس کرمان نیز مسجل خواهد شد.بازیکنان 
مس کرمان نیز تمام تمرکز خود را برای صعود مجدد 
به لیگ برتر به کار بسته اند، در حالی که قرار است 
ورزشگاه اختصاصی این تیم تا پایان سال جاری در 
ابتدای هفت باغ کرمان افتتاح شود، مردم کرمان در 
انتظار نشسته اند تا بازی های لیگ برتر را از سال آینده 
در ورزشگاه جدید کرمان با حضور تیم مس به تماشا 
بنشینند.بین تیم های فوتبال مطرح استان مس 
کرمان بیشترین اعتماد را به کادر و بازیکنان بومی 
داشته است و با مدیرعامل بومی که از چهره های 
ورزشی استان است نشان داد که استعدادهای فوتبال 
در استان آنقدر زیاد هستند که نباید به بازیکنان 

خارج از استان چشم دوخت.سرمربی این تیم در 
گفتگو با مهر با ابراز امیدواری به صعود به لیگ برتر و 
تکرار خاطره های حضور این تیم در سطح اول فوتبال 
آسیا گفت: ما می خواهیم به لیگ برتر صعود کنیم و 
بار دیگر فوتبال این استان را در سطح آسیا و نه فقط 
ایران مطرح کنیم.مجتبی حسینی با اشاره به برد 
حساس این تیم مقابل نیروی زمینی افزود: بازیکنان 
مس کرمان در روزهای پیش رو باید تمرکز باالیی 
روی بازی و تمرینات داشته باشند و خود را از هر گونه 
حاشیه دور کنند چون تیم در شرایط بسیار حساسی 
است.وی افزود: اگر تیم مانند گذشته خود را باور 
داشته باشد بدون شک می تواند سهمیه لیگ برتر 
را کسب کند چون روی کاغذ سهمیه بعدی لیگ هم 
برای استان کرمان است.اگر به نتایج گل گهر در لیگ 
برتر نگاه کنید به خوبی سیر صعودی عملکرد این تیم 
پس از حضور جاللی مشاهده می شود و انتظار می رود 
در بازی های پیش رو این تیم بتواند گلیم خود را از 

آب بکشد و سهمیه خود را در لیگ برتر حفظ کند.

شهردار کرمان خبر داد:

صدور 400 حکم تخریب در حاشیه شهر کرمان

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تشریح کرد:

از ویژه برنامه های مربوط به عید غدیر تا   ارکستر بزرگ خواجو  و  سینما  و ماشین

احتمال حضور 3تیم کرمانی در لیگ برتر/ صدر لیگ دسته اول فوتبال نارنجی شد

گزارش
تسنیم

غفلت مسوولین باعث بروز مشکالتی 
در حاشیه شهر کرمان شده است

ــتری کل  ــرم دادگس ــوع ج ــگیری از وق ــی و پیش ــاون اجتماع مع
ــه  ــا در زمین ــرک فعل ه ــی از ت ــا برخ ــت: ب ــان گف ــتان کرم اس
ــدل"  ــیدمهدی قوی ــم کرد."س ــود خواهی ــینی برخ ــیه نش حاش
صبــح ۱۴ مردادمــاه در جمــع خبرنــگاران با اشــاره به رونــد مقابله 
ــت: موضــوع حاشــیه  ــان گف ــا حاشــیه نشــینی در اســتان کرم ب
نشــینی در همــه جوامــع وجــود دارد و در برخــی از ســال ها رونــد 
مهاجــرت از روســتاها بــه شــهرها بــه دلیــل مســائل خشکســالی 
یــا مشــکالت اقتصــادی بیشــتر می شــود.وی بــا تبییــن 
ــوان  ــر دارد، عن ــه حاشــیه نشــینی در ب ــی ک آســیب های اجتماع
کــرد: آســیب های فرهنگــی مثــل بی ســوادی، آســیب های 
ــکالت  ــد و مش ــازهای غیرضابطه من ــاخت و س ــل س ــی مث فیزیک
بهداشــتی، آســیب های سیاســی و امنیتــی، آســیب های 
ــینی  ــیب های حاشیه نش ــه آس ــکاری و .... از جمل ــادی و بزه اقتص
هســتند.معاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم دادگســتری 
ــئولین  ــر مس ــال های اخی ــرد: در س ــان ک ــان بی ــتان کرم کل اس
ــزی  ــتا برنامه ری ــن راس ــی در ای ــای خوب ــان طرح ه ــتان کرم اس
کــرده کــه طــرح نجــات و ایجــاد کمربنــد ســبز از جملــه اقدامات 
ــه نظــر مــی رســد  ــا ب ــوده ام ــرای ســاماندهی حاشیه نشــینی ب ب
ــرای  ــز اج ــی نی ــی مدت ــوده و حت ــی نب ــد خوب ــد، رون ــن رون ای
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب ــوده اســت.قویدل ب ایــن طــرح هــا تعطیــل ب
ــا،  ــا پیگیری ه ــه داد: ب ــدارد ادام ــارف ن ــس تع ــچ ک ــا هی ــون ب قان
ــورت  ــتان ص ــتری اس ــط دادگس ــه توس ــی ک ــا و اقدامات ارزیابی ه
گرفتــه، بــرآورد مــا این اســت کــه کــم توجهــی، کوتاهــی و غفلت 
برخــی از مســئولین باعث شــده بســیاری از مشــکالت در حاشــیه 
ــل  ــر عم ــتند بهت ــئولین می توانس ــد و مس ــود آی ــه وج ــهر ب ش
کننــد کــه متاســفانه نکردنــد و مــا اعــالم کــرده تــرک فعل هــا را 
ــا  ــر نظارت ه ــرد: در ام ــار ک ــرد.وی اظه ــم ک مصون ســازی خواهی
مشــکل داریــم و گاه نیــز نظــارت قانونــی صــورت نگرفتــه اســت. 
ــارزه  ــر مب ــی در ام ــف و اختیارات ــهرداری وظای ــه ش ــون ب در قان
ــا  ــا ب ــد راس ــه می توانن ــت ک ــده اس ــینی داده ش ــیه نش ــا حاش ب
ســاخت و ســازهای غیرمجــاز برخــورد کنند.قویــدل بــا اشــاره بــه 
ــا  ــه عنــوان مدعــی العمــوم ب اینکــه دادســتانی اســتان کرمــان ب
حاشیه نشــینی برخــورد جــدی خواهــد کــرد، اظهــار کــرد: برخی 
ــده  ــه پرون ــون ب ــاره حاشیه نشــینی اکن از گزارش هــا مردمــی درب
تبدیل شــده اســت و بــا برخــی از تــرک فعل هــا در زمینه حاشــیه 
نشــینی برخــود خواهیــم کرد.این مقــام قضایــی درباره عــدم عدم 
اجرایی شــدن برخــی از احــکام تخریــب از ســوی دادگســتری نیز 
ــط  ــد توس ــدا بای ــکام، در ابت ــی از اح ــرای برخ ــرد: در اج ــان ک بی
ــد،  ــی ش ــم م ــی قراه ــاختهای اجرای ــری زیرس ــتگاه ها یکس دس
که ایــن مــوارد از ســوی دســتگاه هــا آمــاده نشــده یــا در موقعیت 
زمانی قــرار داشــتیم کــه اجــرای آن احــکام زمــان مناســبی نبوده 

ــد. ــی کن ــذا دادگســتری نتوانســته برخــی از احــکام را اجرای ل

ایرنا - رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت 
آموزشی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 
زمان برگزاری امتحانات نهایی نوبت شهریورماه 
۱۳۹۹ تمام رشته های سال سوم دوره متوسطه )نظری، فنی و 
حرفه ای(، پیش دانشگاهی و پایه دوازدهم اعالم شد.به گزارش 
روز سه شنبه ایرنا، حسین شفیعی افزود: امتحانات نهایی نوبت 
شهریور به  صورت حضوری و براساس مجوز ستاد ملی مدیریت 
کرونا، در بازه زمانی ۲۲ مرداد تا ۱۳ شهریور ماه ۹۹ و با رعایت 
پروتکل های ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
به ویژه حفظ فاصله اجتماعی و استفاده اجباری از ماسک توسط 
دانش آموزان و عوامل اجرایی برگزار می شود.وی ادامه داد: 
مراقبان سالمت و کمک کارشناسان شبکه بهداشت بر رعایت 
موازین بهداشتی برگزاری این آزمون ها نظارت مستمر خواهند 
داشت.رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و 
پرورش استان کرمان با بیان اینکه دانش آموزان پایه دوازدهم در 
این نوبت نیز به سؤاالتی پاسخ می دهند که در ۲ بخش طراحی 
 شده است، اظهار داشت: در بخش اول از ۸۰ درصد تدریس 
حضوری، ۱6 نمره سؤال طراحی  شده که پاسخگویی به آن ها 
الزامی است و دانش آموزان برای کسب نمره کامل این بخش 
باید به تمام سؤاالت پاسخ دهند و در بخش دوم؛ برای کسب 
چهار نمره باقیمانده ۲ نوع سؤال در اختیار دانش آموزان قرار 
می گیرد.شفیعی تصریح کرد: نوع اول سؤاالت از ۲۰ درصدی 
است که به صورت غیرحضوری تدریس شده و نوع دوم، مجدد 
از ۸۰ درصدی است که به صورت حضوری تدریس شده است و 
دانش آموزان مجاز هستند از بین این ۲ نوع سؤاالت، برای کسب 
چهار نمره، سؤاالتی را که آمادگی بیشتری دارند انتخاب کنند و 
پاسخ دهند.رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی اداره 
کل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: ناظران استانی و 
شهرستانی ضمن بازدید مستمر از حوزه های برگزاری امتحانات، 
بر اساس چک لیست های نظارتی نسبت به تهیه گزارش از 
چگونگی برگزاری و رعایت مقررات و شیوه نامه های مرتبط، اقدام 

و بازخوردهای مقتضی را ارائه می کنند.

مسئول روابط عمومی موسسه قرآنی امام خمینی 
)ره( کرمان از اجرای طرح همنوا با مالئک به 
منظور کشف و پرورش استعداد افراد در زمینه 
اذان و تکبیر در این استان خبر داد.محمد حسام گوری روز 
سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه طرح 
همنوا با مالئک به صورت مجازی در کرمان در حال اجرا است 
افزود: در این طرح متقاضیان با ارائه یک فایل صوتی از اذان با 
صدای خودشان، توسط اساتید ممتاز مورد ارزیابی قرار گرفته 
و با آنها برای گذراندن دوره آموزشی تخصصی در زمینه اذان 
تماس گرفته خواهد شد.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در 
ایام شیوع کرونا مساجد بیشتر تعطیل است و فعالیت های 
مذهبی جمعی کمتر برگزار می شود تصمیم گرفتیم آموزش را 
به صورت حرفه ای داشته باشیم و استعداد یابی کنیم.مسئول 
روابط عمومی موسسه قرآنی امام خمینی )ره( کرمان ادامه داد: 
نوجوانان و کودکان خوش صدا در طرح همنوا با مالئک آموزش 
ها را فرا می گیرند تا بعد از بازگشایی مساجد از آنها استفاده 
شود.وی تاکید کرد: امیدواریم بعد از اتمام این دوره عالوه بر 
گسترش فرهنگ نماز در بین کودکان و نوجوانان نوجوانان 
شاهد این باشیم که در مساجد استان کرمان بهترین صداها و 
بهترین موذنین مشغول به اذان گفتن شوند تا پس از آن بتوانیم 
از نخبگان این زمینه در مسابقات اذان که هر ساله توسط ارگانها 
و نهادها برگزار می شود، استفاده کنیم و رتبه های خوبی را 
برای این استان در سطح کشوری کسب کنیم.گوری بیان کرد: 
موسسه معارف قرآنی امام خمینی )ره( در سال ۱۳۸۷ با هدف 
ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در زمینه تالوت، حفظ، تفسیر و 
مفاهیم قرآن کریم آغاز بکار کرد و با جذب قرآن آموزان کودک 
و نوجوان و جوان و استعدادیابی در زمینه تالوت و حفظ قرآن 
کریم تاکنون نخبگان قرآنی زیادی را معرفی کرده است.وی 
گفت: ترویج قرآن کریم در نقاط مختلف استان در قالب محافل 
انس با قرآن کریم و همچنین اعزام گروه های تواشیح متشکل از 
قاریان و مدرسان این موسسه به کشورهای آلمان فرانسه بلژیک 
و ترکیه از جمله فعالیت های این موسسه در راستای گسترش 
معرف قرآن کریم بوده است.مسئول روابط عمومی موسسه 
قرآنی امام خمینی )ره( کرمان افزود: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی محافل و جلسات قرآنی به صورت عمومی و 
حضوری، شاهد مجازی شدن این جلسات در استان بودیم 
همکاران ما در سایر موسسات قرآنی خدمات حضوری را به 

صورت مجازی ارائه کرده اند.

زمان برگزاری امتحانات نهایی 
نوبت شهریورماه اعالم شد

طرح همنوا با مالئک
 در کرمان اجرا شد

آموزش
و پرورش
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره139960319079000221-1399/04/25هیات  برابـررای 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار 
جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تیمـور آهوی زرین  
فرزنـد رضـا بشـماره شناسـنامه 979صـادره از در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 291/56متر مربـع پالک 1593فرعـی از188- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 188-اصلـی واقـع در رودبـار جنـوب –بلـوار 
شـهید پیـکان بخش46کرمـان خریـداری از مالکیـن رسـمی آقـای 
عبدالمهـدی مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 
الـف:932-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/05/01 – تاریخ انتشـارنوبت 

99/05/15: دوم 
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اگهی  
بدینوسـیله بـه اسـتحضار میرسـاند شـادروان فاطمـه وزیـری فرزنـد اکبـر به 
شـماره شناسـنامه  169بـه تاریـخ 1395٫5٫17صـادره از شهرسـتان کهنـوج در 
اخریـن اقامتگاه دایمی خود در شهرسـتان فاریاب فوت کـرد وارث عین الفوت 
عبـارت از :1-حافـظ وزیری فرزند مرتضی به شـماره شناسـنامه 1367صادر کهنوج نسـبت 
فرزنـد متوفـی 2-فرخنـده وزیـری فرزنـد رضـا به شـماره شناسـنامه 3669صـادره کهنوج 
نسـبت فرزنـد متوفـی 3-شـهری وزیـری فرزند مرتضـی به شـماره شناسـنامه 200صادر 
فاریـاب نسـبت فرزنـد متوفـی ؛ بجـز ایـن ورثـه وارث دیگـری نـدارد لـذا جهت انتشـار در 

روزنامـه کثیـر انتشـار حضورتـان معرفی مـی گردد.
قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان فاریاب - بهرام ساالری

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره139860319079000816-98/11/13هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای محمد جشـان پورفرزند 
حسـن بشـماره شناسـنامه 411صادره از در یک قطعـه زمین مزروعی 
بـه مسـاحت 19938متـر مربـع پـالک 279فرعـی از183- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 183-اصلـی واقع دررودبـار جنوب –

روسـتای علی آباد بخش46کرمان خریداری از مالکین رسـمی آقای 
مختارجشـان پوراحدی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 
الـف:933- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/05/01 – تاریخ انتشـارنوبت 

99/05/15: دوم 
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بر باغچـه  پالک 
9 فرعـی از 424- اصلـی بمسـاحت 930مترمربـع واقـع 
دراراضـی حسـین  :واقـع  آدرس  و  بخش45کرمـان  در 
ابـاد زیـن ابـاد جیرفـت  مـورد تقاضـای خانم پریسـا نظری حسـین 
ابـاد  بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفت بش

مـاره139860319014002121-98/12/03 درمالکیـت نامبرده قرارگرفته 
وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آیین نامـه قانون ثبت 
منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفته ونیاز بـه تحدید 
حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 5191-99/04/28مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصـره مـاده 13قانون 
مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه 
مـورخ 99/06/10شـروع وبعمـل خواهـد آمد لـذا به مالک یـا مالکین 
امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در 
ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی 
از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد 
بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحـی پـس از تنظیـم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به 
ایـن اداره اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیـم و 
گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نماید وپس از گذشـت مهلت 
یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:145- 

تاریـخ انتشـار :99/05/15-روز : چهارشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره139960319014001363-99/04/14هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت  
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم پروین سـنگر فرزند 
کرامت بشـماره شناسـنامه 9895صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
بـاب خانـه  بـه مسـاحت 375متر مربـع پـالک - فرعـی از547- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک -فرعـی از 547-اصلی قطعه 
دو واقـع دراراضـی قلعـه نوجیرفـت  بخـش 45کرمان خریـداری از 
مالک رسـمی آقـای کرامت سـنگبرمحرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:156-   تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:99/05/15 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/05/29
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

عنبر آباد  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره139860319091002341-1398/12/06هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد  رسـمی  سـند  فاقـد 
شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مهدی 
صفـا فرزنـد نورعلـی بشـماره شناسـنامه 656صـادره از در یـک باب 
مغـازه تجـاری به مسـاحت 37/30متر مربع پالک - فرعـی از49-  
اصلـی بخش45کرمـان قطعـه یـک واقـع دراراضـی محمدآبـاد بی 
بـی شـهری عنبرآباد خریـداری از مالک رسـمی اقـای محمود کنت 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد .تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/05/15 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/05/29
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات  شـماره 139960319008000888  رای 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم زهرا حسـن زاده سـبلوئی فرزند 
محمـد بـه شـماره شناسـنامه 3 صـادره از زرنـد در یکبـاب خانـه به 
مسـاحت 300/70 مترمربـع مفـروز و مجزی شـده از پالک 8 فرعی 
از 2368 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان عالمـه کوچه 7 خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای محمـد ذکائی زرنـدی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م/الف 99
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/15
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/5/29

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعـی  پالک184 
فرعـی از 32- اصلـی بمسـاحت 47829مترمربـع واقع 
آبشـور  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش44کرمـان  در 
اسـفندقه جیرفـت  مورد تقاضـای اقای نعمت اله محمـودی صالح 
ابـادی   با سـتناد رای هیات محتـرم حل اختالف ثبت جیرفت بش
ماره139860319014004811-98/11/13 درمالکیت نامبرده قرارگرفته 
وآگهـی موضـوع ماده 3قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت 
منتشـر ودر موعـد مقرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته ونیـاز به تحدید 
حـدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخـه 5772-99/05/08مالک 
بدینوسـیله آگهـی تحدید حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون 
مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزچهارشنبه 
مـورخ 99/06/12شـروع وبعمـل خواهد آمد لذا بـه مالک یا مالکین 
امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در 
ایـن اعـالن بـه محل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه 
کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته 
باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحـی پس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مدت 
30روز بـه ایـن اداره اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصالح قضائی 
تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از 
گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. م 

الـف:158- تاریخ انتشـار :99/05/15-روز : چهارشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت  
درینـی   موسـی  آقـای  اینکـه  نظربـه 
ملـی  شـماره  بـه  علـی  امیـد  فرزنـد 
ازعنبرآبـاد  3030742598صـادره 
مالـک ششـدانگ  یـک بـاب خانـه دارای پـالک 
امیرابـاد  دراراضـی  واقـع  اصلـی   34 از  9فرعـی 
کـت گـرگ شـهر عنبرآبـاد بخـش 45کرمـان کـه 
دفترالکترونیکـی   ثبـت  ذیـل  آن  مالکیـت  سـند 
چاپـی  شـماره  بـه  139720319091000649محلـی 
713851بـه نـام وی صادر وتسـلیم گردیـده ،ضمن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیق شـده 
اعـالم نمـوده کـه سـند مالکیت پـالک فـوق مفقود 
شـده ودر خواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ،لذا 
بـا اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120آییـن 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبت آگهی میشـود 
تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر یـا وجود سـند مالکیت نـزد خود 
میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهی 
به اداره ثبت شهرسـتان عنبر آبـاد مراجعه واعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد واال پـس از مـدت مذکـور 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام 

خواهـد گردیـد /م الـف :2480
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد وامالک 
عنبر آباد

شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان کرمان 
)12 خانواده سابق(

متن آگهی  
پرونـده  محتویـات  حکایـت  بـه 
تحـت  دادگاه  شـعبه  ایـن  در  9809983410500864کـه 
رسـیدگی می باشـد اعـالم گردیـده ؛آقای محمد حسـین 
افغانـی اسـمعیل آبـادی فرزنـد : ماشـاءهللا؛ بـه مـدت 4 
سـال ؛ غایـب و ناپدید شـده و هیچگونه خبـری از نامبرده 
در دسـت نیسـت لـذا بدین وسـیله ضمن اعـالم مراتب از 
کلیـه کسـانی کـه خبـری از غایـب یاد شـده دارنـد دعوت 
می شـود اطالعـات خـودرا بـه نحو مقتضـی در اختیـار این 
دادگاه قـرار دهنـد تـا حقـی از کسـی تضییـع نگـردد. این 
اگهـی سـه نوبـت متوالـی هر یـک به فاصلـه یک مـاه در 
اجـرای مـاده 1023 قانـون مدنی در امور مدنی منتشـر می 
گـردد بدیهـی اسـت چنانچـه یـک سـال از تاریـخ اولیـن 
اعالن)نشـر آگهـی( حیات غایـب ثابت نشـود حکم موت 

فرضـی او صـادر خـواه شـد. م الـف 118
قاضـی شـعبه 2 دادگاه خانـواده شهرسـتان کرمـان )12 

خانـواده سـابق( – مجتبـی قائینـی زاده 
اسـتان کرمـان- شهرسـتان کرمـان – میـدان عاشـورا-

کرمـان-  شهرسـتان  خانـواده  دادگاه  قضایـی  مجتمـع 
 7614659791  : کدپسـتی 

 تلفن: 03432736303 – 03432736305

آگهی فقدان سند مالکیت:  
احترامـا طبـق درخواسـت شـماره 11003- 99/5/5 خانـم 
افسـانه ملک پور حیـدری وکیل خانم میتـرا فقيهي فرزند 
محمـد علـي شـماره شناسـنامه  1470  تاریـخ تولـد دارای 
شـماره ملی 0051703149  مالک ششـدانگ پالک 25 فرعی از 1842 
اصلـی بخـش 3کرمـان موضـوع سـند مالکیت اصلـی بشـماره چاپی 
156765 سـری سـال 83 کـه در صفحـه 469 دفتـر امـالک جلد 306 
ذیـل شـماره 74450 ثبـت گردیـده اسـت. مـازاد رهنی شـماره 8957 
مـورخ 26/07/1391 کـه بنفع بانـک ملت به مبلـغ 8300010000 به مدت 
24 ثبـت شـده. رهنـی شـماره 10566 مـورخ 6/5/1392 که بنغع بانک 
ملـت شـعبه حقوقی بـه مبلـغ 7800000000به مدت  5 ثبت شـده صادر 
و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا 
شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـالک مزبور بعلـت جابجایی مفقود 
و در خواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا باسـتناد اصالح تبصره 
یـک اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبت 
در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت به ملک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیت نزد 
خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیر ایـن صـورت پس از 
مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 

تاریخ انتشار: 99/5/15
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام

محمود مهدی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان 
از طرف امید صاعد- م الف 678

آگهی فقدان سند مالکیت:  
احترامـا طبق درخواسـت شـماره 11489- 99/5/8 
خانـم فهیمـه نـوروزی گوکی  وکیل خانم نسـرین/
زنـدی گوهرریـزی  فرزند علي شـماره شناسـنامه  
1599  تاریـخ تولـد 1342/10/8 صـادره از تهـران دارای شـماره 
ملـی 0051938707   مالـک ششـدانگ پـالک 2424 فرعـی 
از 2788 اصلـی بخـش 3کرمـان موضوع سـند مالکیت اصلی 
بشـماره چاپـی 256949  سـری ب سـال 98 بـا شـماره دفتر 
اسـت  گردیـده  ثبـت   139920319078005242 الکترونیکـی 
صادر و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادمحلی 
تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـالک مزبور 
بعلـت جابجایـی مفقـود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنی 
نمـوده لذا باسـتناد اصالح تبصـره یک اصالحی مـاده 120 آئین 
نامـه قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبت در تاریخ منـدرج در ذیل 
آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیت یا سند معامله تسـلیم نمایند در غیر این صورت 
پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنی 

اقـدام خواهد شـد. تاریـخ انتشـار: 99/5/15
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام

محمود مهدی زاده 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان 
از طرف امید صاعد- م الف 681

آگهی فقدان سند مالکیت:  
مقـدس  طاهـره  خانم/آاقـی 
بـا  مقـدس  مهـدی  وکیـل 
از  استشـهادیه  بـرگ  دو  ارائـه 
دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 210 سـیرجان 
مدعـی اسـت که سـند مالکیت یـک دانگ 
مشـاع از ششـدانگ پـالک 1162 فرعـی از 
5087 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان 
بنـام خانـم / آقـای مهدی مقـدس ثبت و 
سـند مالکیت صادر و تسـلیم گردیده است 
کـه بعلـت جابـه جایی مفقـود گردیـده لذا 
بدسـتور تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 
آییـن نامه قانـون ثبت مراتـب جهت اطالع 
مـردم آگهـی می شـود تـا هرکـس مدعی 
انجـام معاملـه یا وجـود سـند مالکیت نزد 
خود می باشـد ظـرف مـدت 10 روز از تاریخ 
انتشـار روزنامـه گواهـی اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیـر اینصورت 
پس از سـپری شـدن مدت قانونـی و عدم 
واخواهی سـند مالکیـت المثنی بنام مالک 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 5/15/ 99

محمد آرمانپور 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سیرجان -م الف 657

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اتومبیل )پرونده کالسه 

  )9900220
بـه موجـب پرونـده اجرائی کالسـه فوق 
 GLX405 -  XU7  پـژو سـواری  دسـتگاه  یـک 
مـدل 1393 رنـگ خاکسـتری- متالیک به شـماره 
موتور* 298647 *و شـماره شاسی *030288* 
بـه شـماره پـالک 45-788 ط 91 کـه بـا توجـه بـه 
وضعیـت خودرو )1-السـتیک ها مجموعـا به میزان 
40 درصـد سـالم هسـتند 2- صندلـی هـا دارای 
روکـش مـی باشـند 3- اتومبیـل فـوق بـا موتـور 
روشـن توقیـف گردیـده اسـت 4- روشـن نمـودن 
موتـور آن بـه علت عدم وجود سـوئیج مقدور نگردید 
5- بنظـر میرسـد موتور گیربکس سـالم می باشـد 
6- بدنـه آن فاقـد خـط و خـش مـی باشـد (کـه 
طبـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلغ 
600/000/000 ریـال معـادل شـصت میلیـون تومـان 

قیمـت پایـه بـرآورد گردیده اسـت.
ــورخ  ــر روز دوشــنبه م ــی 12 ظه  از ســاعت 9 ال
ــت اســناد و امــالک  1399/5/27 در اداره کل ثب
ــاط  ــارک نش ــمالی پ ــع ش ــع در ضل ــان واق کرم
طبقــه دوم ســالن اجتماعــات شــهید نصــراز 
ــده از  ــد و مزای ــروش میرس ــده بف ــق مزای طری
ــال  ــه کارشناســی ششــصد میلیــون ری ــغ پای مبل
ــغ  ــن مبل ــروع و باالتری ــده ش ــی گردی ــه قطع ک

پیشــنهادی بــا پرداخــت ده درصــد فروختــه 
مابــه  اســت  مکلــف  خریــدار  شــد  خواهــد 
التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز 
از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ثبــت تودیــع نمایــد 
و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده 
فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز 
ــه  نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و ب
ــده  ــد و مزای ــد ش ــز خواه ــه واری ــاب خزان حس
ابطــال و تجدیــد میگــردد بدهــی هــای مالیاتــی 
و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده 
ــده  ــوم ش ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک اع
ــت  ــده اس ــده مزای ــده برن ــد بعه ــده باش ــا نش ی
ــده در صــورت  ضمــن آنکــه پــس از انجــام مزای
وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه 
ــده  ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ه
مســترد میگــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده بــا 
ــد  ــردد روز اداری بع ــل رســمی مصــادف گ تعطی
از تعطیلــی مزایــده انجــام خواهــد شــد طالبیــن 
ــات بیشــتر در  ــت کســب اطالع ــد جه ــی توانن م
ــه  ــناد مراجع ــت اس ــه اداره ثب ــاعات اداری ب س

ــد. نماین
 تاریخ انتشار : چهارشنبه 1399/5/15

علیرضا محمدی کیا 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- م 
الف687
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چهارشنبه  15 مرداد 1399 کاغذ جنوب

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: با راه اندازی پایانه 
صادراتی مشکل عمده حوزه کشاورزی جنوب کرمان برطرف می شود.به گزارش خبرنگار 
گروه استان های باشــگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،حسین سعیدی، معاون امور صنایع 
سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان سرمایه گذاری طرح پایانه صادراتی جنوب 
را 5۳۰ میلیارد ریال اعالم کرد.او افزود: برای حل مشکل تمدید تسهیالت ارزی این طرح، 
پیگیری های الزم از طریق بانک توســعه تعاون انجام شده است.ســعیدی بیان داشت: با 
حمایت های دولت تسهیالت اخذ شده طرح، از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است.

او اظهار داشت: با راه اندازی پایانه صادراتی مشــکل عمده حوزه کشاورزی جنوب کرمان 
برطرف می شود.سعیدی میزان اشتغال زایی پایانه صادراتی را ۱۷۰ نفر به صورت مستقیم 
عنوان و از رایزنی برای رفع مشــکالت این مجموعه تا پایان ســال جاری خبر داد.پایانه 
صادراتی جیرفت تا پایان امســال تکمیل می شود و ســاالنه چهار و نیم میلیون تن انواع 

محصوالت کشاورزی در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان را روانه بازار می کند.

راه اندازی پایانۀ صادراتی جیرفت

جلسه هماهنگی رزمایش همدلی و کمک مومنانه با همت 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان جیرفت و مدیریت 
آموزش و پرورش شهرستان جیرفت برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ظهر دوشــنبه 
با حضور فرمانده ، جانشــین ناحیه مقاومت بسیج سپاه 

شهرســتان جیرفت و مهران ســنجری نیا مدیر آموزش و پرورش این شهرستان با 
هدف کمک به دانش آموزان بی بضاعت و آســیب پذیرو جلوگیری از بازمانده شدن 
این دانش آموزان از تحصیل به خاطر نداشتن کیف ،کفش ،پوشاک و لوازم التحریر و 
همچنین استفاده از ظرفیت فرهنگیان فرهیخته و بسیجیان و مشارکت سایر نهادها 
جهت حفظ و آرامش اولیا برای شــروع ســال تحصیلی جدید در محل دفتر مدیر 

آموزش و پرورش برگزار شد.

همکاری آموزش و پرورش جیرفت 
با سپاه در رزمایش کمک مومنانه

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت کهنوج از کشف ۴۷ هزار و 
۲۰۰ نخ انواع سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
مهدی میری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ارزش 
سیگارهای قاچاق را ۱۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال عنوان کرد.

وی از کشف سیگارهای قاچاق از یک واحد صنفی خبر داد و 
گفت: طی گشت مشترک بازرسان این اداره همراه با مأموران پلیس آگاهی و اداره تعزیرات 
حکومتی شهرستان و در راستای مبارزه با کاالی قاچاق از تعداد ۲۰ واحد صنفی بازرسی 
شد.میری ادامه داد: پرونده واحد صنفی متخلف برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی 
شهرستان ارسال شده است.وی اظهار داشت: قاچاق کاال حیات اقتصادی و فرهنگی جامعه 
را تهدید می کند از این رو دستگاه های اجرایی با تمام توان با مخالن نظم و امنیت اقتصادی 

مقابله می کنند.کهنوج در ۳۳۰ کیلومتری جنوب کرمان واقع شده است.

بیش از ۴۷ هزار نخ سیگار قاچاق 
در کهنوج کشف شد

خبرخبر

ــوب  ــازی جن ــهر س ــر کل راه و ش مدی
ــات  ــل اطالع ــات تکمی ــان جزئی کرم
تســهیالت  فــت  دریا متقاضیــان 
عــالم  ا ا کمــک ودیعــه مســکن ر
کرد.بــه گــزارش اداره ارتباطــات و 
اطــالع رســانی اداره کل راه و شــهر 
کرمان،محمــد  جنــوب  ســازی 
ســاردویی در مــورد جزئیــات و 
ــان  ــات متقاضی ــل اطالع ــوه تکمی نح
دریافــت تســهیالت کمــک ودیعــه 
مســکن گفــت: ضــروری اســت بــه 
ــام،  ــت ن ــد ثب ــل فرآین ــور تکمی منظ
ــه صــورت پیامکــی  ــه ب ــی ک متقاضیان
ــت  ــن تســهیالت ثب ــت ای ــرای دریاف ب
ــن  ــه آخری ــا توجــه ب ــد ب ــام کــرده ان ن
رقــم ســمت راســت کــد ملــی و 
ــه  ــد.وی ادام ــدام کنن ــر اق ــرح زی ش
داد :متقاضیــان بایــد از ســاعت ۱۱ 
ــا  ــرداد ب ــا ۲۰ م ــای ۱۴ ت ــح روزه صب
tem.mrud. ــامانه ــه س ــه ب مراجع
ir نســبت بــه تکمیــل اطالعــات 
ــدام کنند.ســاردویی  موردنیاز خــود اق
ــات  ــل اطالع ــوه تکمی ــریح نح در تش
د  ۱۴مــردا متقاضیــان بیــان کرد:
ــم ســمت  ــن رق ــی کــه آخری متقاضیان
راســت کــد ملــی آنهــا »۴«اســت. 
د مردادمتقاضیانــی کــه  ۱5 مــردا
آخریــن رقــم ســمت راســت کــد 
ــرداد  ــت. ۱6 م ــا »۲و ۳« اس ــی آنه مل
ــم  ــن رق ــه آخری ــی ک مردادمتقاضیان
ــا »۱«  ــی آنه ــد مل ــت ک ــمت راس س
اســت.۱۷ مــرداد مردادمتقاضیانــی 
ــم ســمت راســت کــد  ــن رق کــه آخری
ــا »5«،»6«و»۷« اســت. ۱۸  ــی آنه مل
ــن  ــی کــه آخری مــرداد مردادمتقاضیان
ــا  ــی آنه ــد مل ــت ک ــمت راس ــم س رق
»۰«،»۸«،»۹« اســت و ۲۰ مــرداد 
مــرداد کلیــه متقاضیــان جامانــده 
نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه 

اقــدام کننــد.

۵۰ هزار واحد 
تولیدی در یک 

قدمی نابودی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: 5۰ هزار واحد تولیدی در 
کشور در حالت اورژانسی قرار گرفته اند که 
اگر سیستم بانکی به کمک آنها نشتابد به 
کما خواهند رفت که این مهم هزینه های 
بیشتری را به مردم و دولت تحمیل خواهد 

کرد
شهباز حسن پور در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به جلسه مشترک شورای هماهنگی 
اقتصادی  با کمیسیون  بانک ها  مالی 
مجلس شورای اسالمی گفت: بیش از 5۰ 
هزار واحد تولیدی کشور نیازمند تزریق 
فوری سرمایه در گردش می باشند که از 
شورای عالی بانکها درخواست کردیم هر 
چه سریعتر و قبل از آنکه این واحدهای 
تولیدی دچار مشکل و یا تعطیلی بشوند؛ 

چاره اندیشی کنند.
وی از اقدام به موقع ارائه تسهیالت 
معیشتی بانک ها که در کوتاه ترین زمان 
ممکن به مشتریان پرداخت شد، تقدیر و 
تشکر کرد و در ادامه از تسهیالت کرونایی 
به واحدهای تولیدی به شدت انتقاد کرد و 
افزود: متاسفانه تاکنون دولت به کمتر از 
۱۰ درصد تعهدات خود در بحث پرداخت 
تسهیالت کرونای به واحدهایی که دچار 
بحران و مشکل شده اند، عمل کرده است 
که خواستار اقدام جدی و فوری بانک ها 
و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در 
پرداخت تسهیالت به واحدهای آسیب 
دیده از کرونا هستیم ضمن آنکه تاکید 
داریم به وضعیت کارگران این واحدها نیز 

رسیدگی شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: در این نشست 
مدیرعامل بانک ملی، مدیر عامل بانک سپه 
و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، معضل و 
مشکالت واحدهای تولیدی را تایید کردند 
و آمادگی خود مبنی بر پرداخت تسهیالت 
سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را 

اعالم کردند.
رییس مجمع نمایندگان استان کرمان 
بیان کرد: همچنین در این نشست خواستار 
حضور شورای عالی بانک ها در استان ها با 
حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی شدیم تا بانک ها از نزدیک 
از واحدهای تولیدی بازدید و در جریان 
مشکالت این واحدها قرار گیرند که این 
درخواست بنده مورد موافقت اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای 

شورای عالی بانک ها قرار گرفت.

بعـد از گذشـت ۷ سـال از نصـب پایه هـا هنـوز 
دوربین هـای پایـش تصویـری جیرفت نصب نشـده 
و مطـرح می شـود کـه پایه هـای نصـب شـده هـم 
اسـتاندارد الزم را ندارد.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
، در زمانـه ای که تکنولـوژی روز بـه روز باعث آرامش 
هر چه بیشـتر و سـهولت در امـور و امنیـت جامعه و 
مردم شده است، پیشـرفت فناوری یکی از مهم ترین 
بخش هایـی را که تحت تاثیـر قـرار داده ایجاد فضای 
امن تـر جهـت حفاظـت شـهری و خانوادگـی بـا 
کمـک دوربیـن مـدار بسـته بـود کـه متاسـفانه در 
شهرسـتان های جنوبی اسـتان کرمـان تاکنون هیچ  
گونـه اقـدام شایسـته ای در این زمینـه انجـام نداده 
اسـت.هر چند در شـهر جیرفـت بیش از هفت سـال 
اسـت کـه پایه هـای دوربین هـای ترافیکـی سـطح 
شـهر نصب شـده امـا مسـئوالن هـر روز وعـده فردا 
می دهند و تـوپ را تـوی زمیـن یکدیگـر می اندازند.
نصب دوربین های سطح شـهر عالوه بر اینکه امنیت، 
سـالمت و رانندگـی را تضمیـن می کند، بـه کاهش 
تـردد و ایسـتادن پلیس در گرمـای بـاالی 5۰ درجه 
در سـطح شـهر نیز کمک شـایانی می کند. با افزایش 
جرایـم خـرد در سـطح جامعـه و روزافـزون شـدن 
سـرقت تلفـن همـراه و کیف  زنـی از عابـران و حتـی 
سرنشـینان خودروها و غیره بحث نصب دوربین های 
مداربسـته در معابر و سـطح شـهر پیـش می آید که 
ایـن مهـم کمـک شـایانی در جهـت کاهـش جرائم 
می توانـد باشـد.در کشـورهایی کـه از امنیـت خوبی 
برخـوردار هسـتند موضوع نصـب دوربین در سـطح 
شـهر عامل اصلی این امنیت اسـت و بررسی ها نشان 
داده اسـت که نصب دوربین هـای امنیتی نـرخ وقوع 
جرایم را تـا حد زیـادی کاهـش می دهد، چـرا که به 
کمـک تصاویری کـه ایـن دوربین ها از سـطح شـهر 
ضبـط می کننـد، پلیس قـادر بـه ردیابی بسـیاری از 
مجرمان و خاتمه دادن به بسـیاری از پرونده ها است.
عالوه بـر ایـن نصـب دوربین های مـدار بسـته باعث 
پیشـگیری از وقـوع جرایـم و دسـتگیری مجرمیـن 
می شـود بـه گونـه ای کـه مجرمـان را قبـل از وقـوع 
جـرم شناسـایی کـرده و از اتفاقات ناگـوار جلوگیری 
کرد و به  دلیـل تضمین امنیـت، ترس مـردم از وقوع 
جرم کمتر شـده و حـس امنیت می کنند چـرا که در 
مقابل چشمان همیشـه بیدار یک دوربین مداربسته 

جرمـی اتفـاق بیفتـد، شـانس دسـتگیری مجـرم یا 
مجرمیـن به طـور چشـم گیری افزایـش می یابـد.

دوربین مدار بسته بهترین شاهد 
بر وقوع جرم است

شناسـایی، ردگیـری و دسـتگیری افـراد خرابـکار 
و مجـرم و جلوگیـری از تخلفـات رانندگـی کـه در 
سـطح شـهر بسـیار شـایع اسـت یکـی از بهتریـن 
مزایـای نصـب دوربین هـای مداربسـته در اماکـن 
عمومـی اسـت و می تـوان گفـت دوربیـن مـدار 
بسـته بهترین شـاهد بـر وقوع جرم اسـت چـرا که 
تصاویـر ضبـط شـده توسـط دوربین هـا می توانند 
بـه  عنـوان مـدرک بـه مراجـع قانونـی ارائه شـوند 
و در دادگاه قابـل اسـتناد هسـتند.قطعا مـواردی 
زیـادی در ایـن منطقـه پیـش  آمـده اسـت کـه در 
دادگاه به دلیـل عـدم وجـود شـواهد کافـی ماننـد 
تصویـر ضبـط شـده از لحظـه وقـوع جـرم توسـط 
یک دوربین مـدار بسـته، متهم آزاد شـده اسـت و 
بالعکس، در بسـیاری از مـوارد تصاویر ضبط شـده 
می تواننـد گواهی بـر بی گناهـی فردی کـه تخلفی 
انجـام نـداده باشـند.چه حق هایـی کـه در سـطح 
شـهر جیرفـت پایمـال شـده اسـت کـه می شـد با 
وجـود دوربین هـای سـطح شـهر جلـو بسـیاری 
از ایـن جرم هـا گرفتـه شـود و بسـیاری از مـردم 
بـه حـق خـود برسـند.همچنین نصـب دوربین در 
اماکـن عمومی کمـک بزرگی بـه مدیریت شـهری 
و اجـرای قانـون می کنـد چـرا کـه دوربین هـای 
مـدار بسـته مانـع خوبـی بـرای راننـدگان جهـت 
جلوگیـری از رد  شـدن از چـراغ قرمـز در شـهرها 
و تخطـی از سـرعت مجـاز در جاده هـا اسـت، این 
قوانیـن در نهایـت بـه حفـظ سـالمت و امنیـت 
جانی افـراد هنگام رفـت و آمـد در شـهر و جاده ها 
منجـر می شـود.پوریا مهنـی شـهروند جیرفتی در 
گفت وگو بـا خبرنـگار تسـنیم اظهار داشـت: نصب 
دوربین در سـطح شـهر جیرفت یکـی از ضروریات 
بسـیار مهم اسـت چرا که هـر روز شـاهد تصادفات 
و تخلفات شـهری هسـتیم.وی تصریح کـرد: عیب 
اسـت بگویـم هنـوز سـطح شـهر مـا بـه وسـیله 
پلیـس کنتـرل می شـود مگـر مامـوران پلیـس 
چـه گناهـی کرده انـد کـه مجبورنـد در دمـای 
بـاالی 5۰ درجـه خیابان هـای جیرفـت بایسـتند 
و مراقـب تخلفـات رانندگـی باشـند.مهنی عنـوان 
کرد: هـر زمـان مهمانی از خـارج از منطقه داشـتم 

از رانندگـی بعضـی افـراد خجالت کشـیدم چرا که 
خیالشـان راحـت اسـت کـه جریمـه نمی شـوند با 
خیـال راحـت سـر چهارراه هـا دسـتی می کشـند 
و تخلـف می کنند.محمـد سـاالری شـهروند دیگر 
جیرفتـی گفـت: در خیابان هـای جیرفـت در نبود 
پلیس شـاهد هر گونه تخلفـات رانندگی هسـتیم؛ 
برخـی راننـدگان متخلـف دسـتی می کشـند، بـه 
راحتـی از چـراغ قرمـز عبـور می کننـد حـق تقدم 
را رعایـت نمی کننـد و اگـر دوربیـن وجود داشـت 
هیچ وقـت چنیـن مشـکالتی بوجـود نمی آمد.وی 
تصریـح کـرد: وقتی چنیـن مشـکالتی را دیـدم به 
عنوان یـک شـهروند به خاطـر عدم نصـب دوربین 
چندیـن بـار مراجعه کـردم اما مسـئوالن پاسـخی 
ندادنـد و شـهرداری گفـت بایـد نیـروی انتظامـی 
ایـن کار را انجـام دهد نیـرو انتظامی گفـت وظیفه 
شـهرداری اسـت و باالخـره مـا نفهمیدیـم وظیفه 

چه کسـی اسـت.
طرح پایش تصویری در جیرفت از سال 

93 کلید خورده است
زهـرا سـعادتی از شـهروندان ایـن منطقـه نیـز در 
گفت وگـو بـا خبرنگار تسـنیم گفـت: مسـئوالن این 
شهرسـتان کم کار بوده خـودم بارها شـاهد تخلفات 
رانندگـی در ایـن شهرسـتان بـودم چـه کسـی باید 

پاسـخگو باشـد؟وی یـادآور شـد: از زمانـی کـه پایه 
دوربین هـا نصـب شـده هفـت سـال مـی گـذرد و 
می شـد با نصب دوربین از بسـیاری تخلفات و ضرر و 
زیان ها به نفـع مردم جلوگیـری کرد. سـرهنگ رضا 
محمد رضایی فرمانده انتظامـی جیرفت در گفت وگو 
با تسـنیم با بیان اینکـه اجرای طرح پایـش تصویری 
در جیرفـت از سـال ۹۳ کلیـد خـورده اسـت اظهـار 
داشـت: طبق بـرآوردی که ناجـا انجـام داده در بیش 
از ۱۰۰ نقطـه شـهر بایـد دوربیـن نصب شـود.وی با 
بیـان اینکه کـه تاکنـون هیـچ اقدامی جـز نصب ۳۲ 
پایه دوربین انجام نشـده اسـت تصریح کرد: از سـوی 
دیگر کارشناسان تشـخصیص دادند که بعضی از این 
پایه ها غیراستاندارد اسـت.فرمانده انتظامی جیرفت 
بـا تاکیـد براینکـه نیـروی انتظامـی بـه طـور جدی 
پیگـر انجـام ایـن مهـم اسـت، بیـان کـرد: بـا وجود 
تشـکیل بیش از 5۰ جلسـه با مسـئوالن ذی ربط در 
این رابطه تاکنون هیـچ اقدامی از طـرف متولیان امر 
صورت نگرفته اسـت.نعمت اهلل حسـین زاده شـهردار 
جیرفـت نیـز در گفت وگـو بـا تسـنیم گفـت: متولی 
نصـب دوربین در سـطح شـهر شـهرداری اسـت که 
چند سـال قبـل چنـد پایـه دوربیـن نصب شـده که 
همه آنها اسـتاندارد الزم را ندارد و باید برداشـته شود 
و چند ماه قبـل پیمانکار انتخاب شـده امـا در کرمان 

به مشـکل خورده اسـت.

وجــود معــادن در جنــوب اســتان 
ــرای کاهش گزارش ــه ی امیــدی اســت ب روزن

ــی از  ــه، یک ــت منطق ــطح محرومی س
مصادیــق ایــن کاهــش محرومیــت، افزایــش 
اشــتغال اســت کــه در پــی رونــق معــادن و صنایــع 
وابســته بــه آن  در جنــوب اســتان رخ مــی دهــد، اما 
ظاهــرا توســعه ایــن ظرفیــت بــا مشــکالتی روبــرو 
اســت کــه تامیــن بــرق یکــی از مهــم تریــن آن هــا 
اســت. مروجی فــرد رییــس ســازمان صنعــت، 
ــه  ــاره ب معــدن و تجــارت جنــوب اســتان در ایــن ب
کاغــذ وطــن گفــت: مشــکل اصلــی توســعه معادن 
ــا  ــه ت ــت البت ــرق اس ــن ب ــتان، تامی ــوب اس در جن
ــرا  ــوده، زی ــن نب ــتر از ای ــه بیش ــاز منطق ــون نی کن
ــا  ــوده ام ــه نب ــه ای در منطق ــن، کارخان ــش از ای پی
ــرف  ــده ، مص ــداث ش ــا اح ــه ه ــه کارخان ــاال ک ح
ــود.  ــخص می ش ــود مش ــده و کمب ــاد ش ــرق زی ب
مروجی فــرد ادامــه داد:  وقتــی کــه نــگاه توســعه ای 
ــرای ۱۰ ســال آینــده بخواهیــم  داشــته باشــیم و ب
برنامــه ریــزی کنیــم، متوجــه مشــکالت زیــر 
ســاختی مــی شــویم، ایــن توســعه نزدیــک بــه ۴۰ 
هــزار مگابایــت بــرق نیــاز دارد و اکنــون چنــد طرح 
مــا در منطقــه بــه ایــن دلیــل معطــل مانــده اســت. 
رییــس صمــت جنــوب یــادآوری کــرد: بــرای 
توســعه منطقــه ای چندیــن عامــل دخیــل اســت، 
کــه مهمتریــن آن  تامیــن زیرســاخت هــا اســت که 
ــرق و زمیــن اســت کــه بایــد  شــامل  تامیــن آب، ب

ــه  ــرد گفــت: ب ــه هــر ســه توجــه شــود. مروجی ف ب
ــی  ــع معدن ــاروییه مناب ــق س ــال در مناط ــور مث ط
ــای  ــم کارخانه ه ــر بخواهی ــود دارد اگ ــی وج خوب
ــرای  ــد ب ــم بای ــال کنی ــی را فع ــه معدن ــن منطق ای
ــرق  ــاره اندیشــی شــود.اگر ب ــا چ ــرق آنه ــن ب تامی
ــه  ــم. البت ــام دهی ــم کاری انج ــی توانی ــد نم نباش
ــر ســاخت های  مــورد نیــاز هزینــه  تامیــن ایــن زی
ــن اعظمــی  ــش از ای ــادی دارد. پی ــی زی ــای خیل ه
ــن  ــه مشــکل تامی ــاد ب ــت و عنبرآب ــده جیرف نماین
بــرق ســاردوییه اشــاره کــرده بــود،  وی گفتــه بود: 
طبــق بــرآورد کارشناســان بــرای رفع مشــکل برق 
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــد ۱۷۰ میلی ــاردوئیه نیازمن س
ــق وزارتخانه هــای  ــی از طری هســتیم و پیگیری های
ــرو و صنعــت، معــدن و تجــارت در حــال انجــام  نی

است تا این مشکل رفع شود.
حضور شرکت های معدنی بزرگ در 

جنوب استان
ــوب  ــت جن ــازمان صم ــس س ــرد ریی  مروجی ف
یــن نکتــه کــه توســعه  ضمــن یــادآوری ا
ــازمان  ــداف س ــی از اه ــی یک ــای معدن کارخانه ه
ــی  ــر معدن ــرای ه ــا ب ــت: م ــت، گف ــت اس صم
کــه پروانــه بهــره بــرداری صــادر کردیــم، 
اولیــن اقدامــی کــه برایــش انجــام دادیــم، 
اجــرای صنایــع معدنــی اش اســت. جلســات 
مختلفــی هــم بــا نماینــده هــا داشــتیم و 
اولویــت هــای مجموعــه را معرفــی کردیــم 
ــه   ــم.  ب ــب کنی ــا را جل ــکاری نماینده ه ــا هم ت
ــوب  ــی در جن ــت معدن ــرد ظرفی ــه مروجی ف گفت

ــداث  ــکان اح ــت و ام ــی اس ــیار غن ــتان  بس اس
کارخانه هــای بیشــتری  هــم  وجــود دارد.رییــس 
ســازمان صمــت جنــوب کرمــان در مــورد معــدن 
ــوب  ــزرگ  جن ــادن ب ــی از مع ــه یک ــان ک نرگس
اســت، گفــت: ایــن معــدن یــک ســری مشــکالت 
ــرکت  ــار ش ــده  و در اختی ــع ش ــه رف ــت ک داش
ــرکت  ــرد: ش ــد ک ــرد تاکی ــت. مروجی ف ــس اس م
مــس ایــران وارد پروژه هایــی می شــود کــه 
ــی از  ــدن  یک ــن مع ــد و ای ــاد باش ــر آن زی ذخای
این مــوارد اســت و قــرار شــد کارهــای اکتشــافی 

معــدن شــروع شــود تــا پایــان ســال کــه ذخایــر 
کامــل شــد، شــرکت ملــی مــس ســرمایه گــذاری 
بــرای احــداث کارخانــه اش را شــروع کنــد، ایــن 
ــادی را  ــی زی ــتغال زای ــی اســت و اش طــرح بزرگ
ــرد  ــد. مروجی ف ــی کن ــاد م ــه ایج ــرای منطق ب
ــادن  ــر مع ــتر ب ــوب بیش ــا در جن ــد: م ــادآور ش ی
کوچــک مقیــاس تاکیــد داشــته  و در ایــن زمینــه 
ــا  ــم ام ــوده ای ــم ب ــتان ها ه ــن اس ــز موفق تری ج
اکنــون در تــالش هســتیم کــه شــرکت های 

ــم.   ــای کار، بیاوری ــم پ ــی راه ــزرگ معدن ب

انتظار تمام نشدنی نصب دوربین های پایش در جیرفت

سد برق پیش پای توسعه جنوب استان
به گفته مروجی فرد رییس سازمان صمت جنوب، تامین برق یکی از موانع توسعه ای صنایع جنوب استان است که برای رفع آن باید چاره اندیشی شود

گزارش
تسنیم

  نجمه سعیدی
سردبیر

اصغر مـکارم رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت گفت: ۳ 
دسـتگاه اکسـیژن سـاز با اعتبار تقریبی هر کدام یـک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیـون تومـان بـرای ۳ بیمارسـتان جنوبـی اختصاص 
یافته اسـت.به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبسـتان از کرمان 
جنـوب، رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت عصـر امروز از 
بیمارسـتان های جنوب کرمان بازدید کرد.»اصغـر مکارم« در 
حاشـیه این بازدید، گفت: ۳ دسـتگاه اکسـیژن سـاز بـا اعتبار 
تقریبـی هر کـدام یـک میلیـارد و ۲۰۰ میلیون تومـان برای ۳ 
بیمارسـتان جنوبی اختصاص یافته اسـت و یک اکسـیژن سـاز 
6۰۰ لیتری نیز بـا اعتبار ۲ میلیـار و ۳۴۰ میلیـون تومان برای 
بیمارسـتان امام خمینـی )ره( جیرفت خریداری شـده اسـت.
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت بیان کرد: امـروز توفیق 
پیـدا کـردم بـا همراهـی معاونـان و مدیران سـتادی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت در راسـتای بررسـی وضعیـت ارائـه 
خدمات، رفـع مشـکالت و همچنیـن قدردانـی از کادر درمانی 
که مـاه ها اسـت با وجـود شـیوع کرونا بـا صبوری بـرای حفظ 
سـالمت مردم تالش مـی کنند از بیمارسـتان های شهرسـتان 
هـای رودبـار جنـوب، کهنـوج، قلعـه گنـج و منوجـان بازدیـد 
داشـتیم.وی با بیـان این مطلـب که در کنـار بررسـی وضعیت 
بیمارسـتان ها، دلجویـی از کادر درمان و شـنیدن درخواسـت 
هـای آنها بـرای اقـدام در حد تـوان دانشـگاه در ایـن بازدیدها 
صـورت گرفـت، افـزود: بازدیـد از شهرسـتان رودبـار جنوب و 
بیمارسـتان سیدالشهدا آغاز شـد، خوشـبختانه خدمات خوبی 
را همـکاران مـا به مـردم ارائـه کـرده و پـروژه ها الحمـدهلل در 
حال اجرا اسـت و قرار شـد که اعتبـاری قریب ۲ میلیـارد ریال 
به ایـن بیمارسـتان ها بـرای انجـام وظایفـی که دارنـد، کمک 
شـود.مکارم تصریـح کـرد: همچنیـن مقرر شـد تا در راسـتای 
بهـره بـرداری سـریعتر ۲ پـروژه زایشـگاه و دیالیز بیمارسـتان 
سیدالشـهدای رودبار بـا پیمانـکار هماهنگی بیشـتری صورت 
بگیرد تـا مردم بتواننـد از این خدمـات در این منطقه اسـتفاده 
کننـد. رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بـا اشـاره بـه 
بازدیـد از بیمارسـتان ۱6 فروردیـن کهنوج و مرکز ۱6 سـاعته 
جامع سـالمت شهرسـتان کهنوج ضمن روحیه دادن، تشـویق 
همـکاران و تقدیـر از زحمـات آنهـا در روزهـای درگیـر بـا 
بیماری کرونا خاطرنشـان کـرد: کلینیـک بیمارسـتان کهنوج 
کـه یکـی از مجهزتریـن و بزرگتریـن کلینیـک هـای جنـوب 
کرمـان یا شـاید در کل اسـتان کرمان اسـت ان شـاءهلل بزودی 
راه انـدازی مـی شـود و پـروژه سـاختمان پزشـکان متخصص 
بیمارسـتان نیز به بهره برداری رسـیده اسـت. وی خاطرنشـان 
کـرد: کلینیـک بیمارسـتان کهنـوج کـه یکـی از مجهزتریـن 
و بزرگتریـن کلینیـک هـای جنـوب کرمـان یـا شـاید در کل 
اسـتان کرمان اسـت ان شـاءهلل بـزودی راه اندازی می شـود و 
پروژه سـاختمان پزشـکان متخصـص بیمارسـتان نیز بـه بهره 

برداری رسـیده اسـت.

اختصاص ۳ دستگاه اکسیژن ساز 
به ۳ بیمارستان در جنوب کرمان

اعالم جزئیات تکمیل 
اطالعات متقاضیان دریافت 

تسهیالت ودیعه مسکن

تامین برق مانع شروع به کار برخی از طرح های معدنی جنوب شده است
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آخرین آمار مبتالیان کرونا در استان کرمان منتشر شد. 
بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت 
گذشته از میان بیماران شناسایی شده که به کرونا مبتال 
شده اند، ۷۸ نفر در سطح استان در بیمارستان بستری 
شدند.که بر اساس شهرستان های زیر مجموعه علوم پزشکی های 
مختلف به شرح زیر است :حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان:  ۳۹نفر، 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ۲۲ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
بم: ۷نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان: 5 نفر، حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان : 5 نفر.تعداد موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم 
اکنون در بیمارستان های استان کرمان ۳۷۲نفر است و در نتیجه تعداد 
کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون 
به ۴۲۹۳ رسید. همچنین تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید ۱۹ در 
۲۴ ساعت گذشته، ۱۲مورد )6 مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان- 5 مورد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت،۱ مورد حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی سیرجان( بوده است و مجموع جانباختگان ابتالی قطعی 

به کووید ۱۹ از ابتدا تاکنون به ۴۸5 نفر رسید.

ایسنا- مسئول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان استان کرمان 
از برگزاری پویش دانش آموزی »به توان میلیون« خبر داد .مهران شیخی 
در تشریح جزییات این خبر با اشاره به اینکه به مناسبت یوم اهلل غدیر خم، 
تشکل دانش آموزی اتحادیه انجمن های اسالمی استان کرمان پویشی 
با رویکرد »اطعام در غدیر« راه اندازی کرده است گفت: این پویش در ۲ 
قسمت اطعام غدیر و کاروان شادی غدیر با نگاه ایجاد فضای همدلی و 
مهربانی و کمک مؤمنانه در استان برگزار خواهد شد. شیخی گفت: دانش 
آموزان در این طرح با جمع آوری کمک های مؤمنانه، در روز عید غدیر با 
اجرای گروه سرود در سطح شهرستان های استان اجرای سرود خواهند 
داشت. مسئول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان استان کرمان 
با اشاره به اینکه در روز عید غدیر اطعام غدیر که با رعایت پروتکل های 
بهداشتی طبخ می شوند، در بین محرومین با رعایت کرامت آنها پخش 
خواهد شد خاطر نشان کرد: جهت شرکت در این طرح از طریق شماره 

گیری *۸۸۰# امکان مشارکت در سراسر استان فراهم می باشد.

کرونا در کرمان همچنان 
قربانی می گیرد/۴۸۵ قربانی 

برگزاری پویش دانش آموزی 
»به توان میلیون« در کرمان

کرونا
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رمان ابله 
مانند دیگر رمان های داستایوسکی، یکی از بزرگ ترین و 
فوق العاده ترین کتاب  های ادبیات روسیه و جهان است. 
کتابی که سروش حبیبی به زیبایی آن را از روسی ترجمه 
کرده است.در اینکه رمان ابله یک شاهکار است هیچ شکی 
وجود ندارد اما خاص بودن رمان ابله از یک جهت بسیار به 
چشم می آید و آن توصیف لحظاتی است که یک فرد محکوم 
به اعدام از سر می گذراند. لحظاتی که از زبان شخصیت 
اصلی کتاب بیان می شود و در واقع ناشی از تجربیات 
خود داستایوسکی است.همان طور که احتماال می دانید، 
داستایوسکی در سال ۱۸۴۹ به جرم شرکت در توطئه ای 
سیاسی دستگیر شد و به یکی از مخوفترین زندان های 
مجرمان سیاسی پترزبورگ تحویل داده شد و در نهایت به 
تیرباران محکوم شد. مهری آهی در مقدمه کتاب جنایت و 

مکافات اتفاقات روز اعدام را چنین شرح می دهد:
در روز ۲۲ دسامبر ۱۸۴۹ داستایفسکی به اتفاق سایر 
اعضای گروه پتراشفسکی از قلعه پتروپاولفسک به میدان 
سمیونفسکایا که محل اعدام بود منتقل گردید. پس از قرائت 
حکم اعدام و پوشانیدن پیراهن سفید بر تن مجرمان، مراسم 
مذهبی پیش از مرگ اجرا شد. شمشیرهای آنان را به عنوان 
سلب هر نوع حقوق اجتماعی بر فراز سرشان شکستند و 

گروه اول محکومان را برای تیرباران شدن به ستون بستند.

فیلم این جا بدون مـن
-تـو با همه ی ي دخترایی کـه میشناسم فرق داری

+تـو خیلی دختر می شناسی؟

دیالوگ
سال دوم دانشگاه من 

به کارگردانی رســول صدرعاملی در سال ۱۳۹6 ساخته شــده است. این فیلم 
محصول کشور ایران و در ژانر خانوادگی و اجتماعی است.

فیلم
جوانه گندم/ دارای خواص و فواید بی نظیری اســت و به سالمت بدن و زیبایی 
پوست و مو کمک شایانی می کند، همچنین جوانه گندم نسخه های درمانی و 

زیبایی هم دارد.

عطار باشی

زیبای با شکوه!
غمگین پر غرور!

درکت نمی کنند و
                تو را ترک می کنند.

سیدعلی میرافضلی

عکس:  محمد خضری مقدم ابتال 458نفر از کادر بهداشت 
و درمان در جنوب استان به کرونا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت اعالم کرد:  از ابتدای شیوع کرونا تا 
۱۲ مرداماه ۴5۸ نفر از پرسنل بهداشت و درمان حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
درگیر این بیماری شدند فقط چند مورد آنها بدحال بودند.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت با اشاره به آمارهای ابتال و فوتی های کرونا در جنوب استان تا ۱۲ 
مردادماه گفت: از ابتدای شیوع کووید ۱۹ تا ۱۲ مردادماه ۱۴۸ نفر در جنوب استان 
کرمان به دلیل ابتال به این بیماری فوت کرده  ضمن آنکه ۳5۰۸ نفر تعداد موارد مثبت 
قطعی ابتال به کرونا در جنوب استان اســت که از این تعداد ۱5۰۱ نفر آنها متعلق به 
شهرســتان جیرفت و مابقی در 6 شهرستان  دیگر جنوب اســتان هستند. کل موارد 
محتمل بستری ما در این مدت ۳۹۱۱ نفر بوده اند.وی درباره تعداد پرسنل درمانی که 
به کووید ۱۹ مبتال شــده اند اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا تا ۱۲ مرداماه ۴5۸ نفر 
از پرسنل بهداشت و درمان حوزه دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت درگیر این بیماری 
شدند فقط چند مورد آنها بدحال بودند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
بیان کرد: بیشــترین افراد مبتال به کووید ۱۹ متعلق به شهرســتان جیرفت و سپس 
شهرستان کهنوج و بعد از آن شهرستان قلعه گنج است و کمترین موارد در شهرستان 
فاریاب بوده است.وی با تاکید برآنکه همه شهرســتان های جنوبی استان کرمان در 
وضعیت قرمز قرار دارند، عنوان کرد: متاســفانه عمده موارد مثبت در نیروهای فعال 
جامعه یعنی جوانان در رده سنی ۲5 تا 5۰ سال است و ۷۰ درصد موارد فوتی نیز در 
سنین باال قرار دارند.خیرخواه با اشاره به وضعیت ورودی های بیمارستان های جنوب 
استان کرمان بیان کرد: خوشبختانه ورودی بیمارستان ها تا حدودی در این چند روز 
کمتر شده است اما موارد بدحال زیاد است گفتنی است که شیب ابتال در جنوب استان 
نزولی شده اما این شیب بسیار کند است و همچنان باید مردم پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند و تجمعات را کاهش دهند و اگر توصیه های بهداشتی را رعایت نکنند 
دوباره شیب آن صعودی خواهد شد.وی درباره اینکه آیا باید محدودیت ها در جنوب 
استان کرمان تمدید شود یا خیر؟ گفت: تجمعات همچنان باید تعطیل شوند. تعطیلی 
اصناف در دستور کار ما نیســت اما تاکید داریم اصناف حتما پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند و اگر واحد صنفی پروتکل ها را رعایت نکند، پلمب خواهد شد.معاون 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفت بیان کرد: کمتر از 5 درصد افراد مبتال در 
جنوب استان کرمان فوت کرده اند که از متوسط کشوری خیلی باالتر نبوده ایم و بیش 
از ۷۰ درصد فوتی ها در سن باالی ۷۰ سال قرار داشــتند، هر چند افراد جوانی نیز به 
دلیل ابتال به کرونا فوت کرده اند.وی با بیان این مطلب که در بیمارستان ها افراد جوانی 
که بیماری زمینه ای نداشــته  اما حال عمومی آنها وخیم می باشد، را داشته ایم بیان 
کرد: متاسفانه در بیمارستان های جیرفت و کهنوج هنوز بیمار با حال عمومی وخیم 
زیاد داریم.خیرخواه در پاسخ به این سوال که کدام قشرهای جامعه بیشترین فراوانی 
ابتال به کرونا در جنوب استان را دارند؟ گفت: اگر به لحاظ شغل بخواهیم تقسیم بندی 
داشته باشیم، بیشترین افراد مبتال به ویروس کرونا کارمندان و زنان خانه دار هستند 
که ابتالی زنان خانه دار نیز به دلیل شرکت در مراسمات عروسی و عزا بوده است.وی با 
بیان اینکه در جنوب استان کرمان تعداد مردان مبتال به کرونا بیشتر از زنان است، در 
ادامه درباره داروهای کرونایی ساخت ایران تصریح کرد: به صورت محدود این داروها 
در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جیرفت قرار گرفته است که برای افراد بدحال تجویز 
می شوند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی کرمان با ابراز امیدواری از اینکه با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی توسط مردم شاهد کاهشی شــدن روند مبتالیان به 
کرونا در جنوب استان باشیم، عنوان کرد: حدود ۷۰ تا ۷5 درصد مردم جنوب استان 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند این درحالی است تا چندی پیش فقط حدود 
۳۰ درصد مردم پروتکل های بهداشتی رعایت می کردند ضمن آنکه باید عنوان کرد 
که اصناف و ادارات جنوب استان خیلی خوب توصیه های بهداشتی را رعایت می کنند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

فرصت یکســاله پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی 
بصورت اقساطی

سرعت وابستگی به مواد مخدر در زنان بیش از مردان 
است.

کشور با بحران سالمندی جمعیت روبرو است.

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 05/16/ 1399 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13 روز دو شنبه مورخ 20/ 05/ 1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 11:00 صبح روز سه شنبه مورخ 06/04/ 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:00 صبح روز چهار شنبه  مورخ 06/05/ 1399

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصات و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفن : 03443352139 و 03443352169

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

01/الف/99/46
خدمات نگهداري فضاهاي مورد بهره برداری اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان
)همراه با ارزیابی کیفی(

ضمانت نامه 14،000،000،000
بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده 
در اسناد( _ اصل 

فیش واریز نقد

مقطوع700،000,000

02/الف/99/46
اجرای دستک بتنی،بتن ریزی کف و روی باکس ها با 

آرماتور بندی جهت افزایش دهانه پلها و تعمیرات پلها در 
شهرستان های کهنوج ،قلعه گنج،منوجان،رودبار جنوب

راهداری9،431،943،918471,597,19699

نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

نگذاریم بمیرد جنگل که جهان خواهد مرد.
1504تلفن امداد جنگل و مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان آماده دریافت اخبار تخریب 

و تصرف عرصه های ملی،آتش سوزی،قاچاق چوب وگیاهان دارویی.

مدیرعامل بانک سپه در جلسه با مدیرعامل 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با تاکید 
بر عملکرد خوب شرکت گل گهر گفت: 
خوشبختانه آقای مهندس مالرحمان با 
همراهی سایر مدیران شرکت در دستیابی به 
اهداف شرکت، انجام پروژه ها و جهش در تولید 
موفق عمل کرده است و این در سودآوری 
مدنظر سهامداران بسیار ارزشمند است.
محمدکاظم چقازردی؛ مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره بانک سپه در این دیدار ضمن 
اشاره به پروژه های معدنی و جلوگیری از 
هرز رفتن منابع گفت: هرچند بحث اجرای 
پروژه های جدید مهم است اما در حال حاضر 
مهم ترین مسئله مدیریت پرو ژه های موجود 
است.وی ضمن تاکید بر لزوم توجه به منافع 
بلندمدت گفت: با شناختی که از شرکت 
گل گهر داریم باید برای افزایش بیشتر درآمد 
ارزی شرکت برنامه ریزی کنید زیرا درآمد 
ارزی در شرایط فعلی تاثیر بسزایی در اجرای 
طرح های شرکت دارد.مدیرعامل بانک سپه 
همچنین با تقدیر  از عزم جدی در پروژه انتقال 
آب خلیج فارس این طرح را انقالبی در مسیر 
صنعت و موجب نویدبخشی برای مردم 
دانست و گفت: این پروژه آن قدر مهم است که 

مطمئنا آقای رئیس جمهور نیز برای افتتاح آن 
می آید.در ادامه این جلسه، مدیرعامل گل گهر 
ضمن تقدیر از مدیرعامل بانک سپه، با تاکید 
بر دقت در انتخاب مدیران گل گهر، توجه به 
پاک دستی، توان مدیریتی و تعهد کاری را از 
جمله شاخص های انتخاب مدیران مجموعه و 
بخش های مختلف شرکت برشمرد.جمشید 
مالرحمان در ادامه با تشریح برنامه های 
توسعه ای این شرکت گفت: شرکت گل گهر 
اقدامات موثری در راستای افزایش ظرفیت 
تولید محصوالت زنجیره فوالد و همچنین 
توسعه حوزه های اکتشاف معادن، صنایع 
معدنی و ایجاد زیربناهای الزم انجام داده است.

وی با اشاره به طرح های آتی گل گهر افزود: 
شرکت گل گهر ۱۴ پروژه مهم در دست اقدام 
دارد که یک مورد آن پروژه انتقال آب خلیج 
فارس است که بدون شک این پروژه نقش 
بسزایی در افزایش ارزش سهام شرکت گل گهر 
خواهد داشت.بنابر اظهارات مالرحمان، 
مجموع ارزش ریالی سرمایه گذاری های انجام 
شده در این ۱۴ طرح، بالغ بر ۱6۰ هزار میلیارد 
ریال است که به واسطه این طرح ها، در مجموع 
برای نزدیک به ۴۴۰۰ نفر به طور مستقیم و 
غیرمستقیم اشتغالزایی صورت خواهد گرفت.

پروژه انتقال آب خلیج فارس انقالبی 
در مسیر صنعت است

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک سپه 
در دیدار با مدیران گل گهر عنوان کرد:


