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دادستان عمومی و انقالب کرمان:

گشت قضایی- اجرایی 
در استان کرمان فعال شد
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وعدۀ پرداخت خسارت ناشی از نوسان برق  در جنوب

برایراهاندازیمرکزلجستیککشاورزیجنوبکرمانتسهیالتپرداختمیشود
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت راه اندازی مراکز 
لجستیک کشاورزی در جنوب استان کرمان گفت: 
این مراکز باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود و ما 

هیچ محدودیتی در حمایت از بخش خصوصی نداریم.
کاظم خاوازی تصریح کرد: اگر استاندار کرمان و سایر 
همکاران ما در جیرفت هم اعالم آمادگی کنند و بخش 

خصوصی را پای کار بیاورند قطعاً از آن ها پشتیبانی 
می کنیم و تســهیالت الزم را در اختیارشان قرار 

می دهیم.

*  مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب ضمن عذرخواهی از قطعی های برق در جنوب کرمان، گفت:  زیان وارده ناشی از قطع و نوسانات برقی به مشترکین پرداخت می شود
* بنا به وعدۀ شرکت توزیع برق جنوب کرمان، تمامی روستاهای باالی ۱۰ خانوار در جنوب استان تا پایان سال برق دار می شوند

اسامیسرباندهایقاچاقانسان
بهدستگاهقضاارسالشد

ورودمحموله۵۰۰عددی
رمدسیویرایرانی
بهاستانکرمان

۱۶درصدجمعیتکودکان
بیسرپرستکشوردراستانکرمان

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری کرمان گفت: 
دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی گزارش مفصلی تصویب و اسامی 

کسانی که به عنوان سرباند قاچاق انسان فعالیت می کنند به دستگاه قضائی ارسال کرده اند 
و دستور دستگیری و طرد آنها صادر شده است.  به گفته علی شفیعی بین هشت و نیم تا ۹ 

درصد جمعیت استان کرمان را مهاجرین افغانی تشکیل می دهند.
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کرونا  همچنان   در استان 
می تازد     و    جان       می گیرد

665 قربانی
آخرین آمار مبتالیان کرونا در اســتان 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، 5۹نفر در سطح استان در بیمارستان 
بستری شدند.وهمچنین تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته: 6 مورد 
شامل:3 مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان اســت و ۲ مورد مربوط به دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت و ۱ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، مجموع جانباختگان ابتالی 

قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تاکنون 665 نفر رسید.

ادامهمطلبرادر
صفحه3بخوانید

صفحه3را
بخوانید

صفحه3را
بخوانید
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صفحه2را
بخوانید

هزارکالسدرستاپایانامسالدرکرمان
موردبهرهبرداریقرارمیگیرند

ایرنا - به گفته استاندار کرمان دولت با 
همکاری خیران تا پیایان امسال تعداد 
یکهزار کالس درس در این استان احداث 
می کند که این اقدام موجب ارتقای سرانه 
آموزشی در استان خواهد شد.محمد 
جواد فدایی روز شنبه در آیین کلنگ زنی 
مدرسه خیر ساز ۲۴ کالسه در روستای 
شرف آباد از توابع شهر کرمان با اعالم این 
مطلب افزود: ۴۰ درصد از هزینه های 
جاری آموزش و پرورش استان در سال 
۹۸ توسط خیرین پرداخت شده است. 
فدایی همچنین از رشد سه برابری جذب 
مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش 
استان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ خبر 
داد و افزود: حضور خیران در فعالیت ها 

و برنامه های آموزش و پرورش استان 
چشمگیر و بی نظیر است.وی با اشاره به 
تحصیل بیش از 3۴ هزار دانش آموز تبعه 
خارجی در استان خاطر نشان کرد؛  نباید 
هیچ تفاوتی بین دانش آموزان افغانی و  
دانش آموزان ایرانی وجود داشته باشد.

استاندار کرمان از افتتاح و بهره برداری از 
یکهزارکالس درس تا پایان سال جاری 
در استان خبر داد. عملیات ساخت اولین 
مدرسه از ۱۲۰مدرسه اتاق بازرگانی و 
موسسه خیریه مهر گیتی بر اساس تفاهم 
نامه با زیر بنای ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع در 
زمینی به مساحت چهار هزار و 5۰۰ متر 
مربع با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 

5۰۰ میلیون تومان آغاز شد.

قوه قضاییه به قضات تحولگرا نیاز دارد
رییس کل دادگستری استان:

یداهلل موحد گفت: قوه قضاییه در دوران 
تحولی پیش رو برای تحقق گام دوم انقالب 
به قضات تحولگرا نیاز دارد.به گزارش 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان ، یداهلل موحد ،رییس کل 
دادگستری استان کرمان در افتتاحیه 
چهارمین دوره کارآموزی قضایی استان 
گفت: قوه قضاییه بنا دارد در چارچوب بیانیه 
گام دوم انقالب و سند تحولی خود حرکت 
کند و بدون قضات تحول گرا به توفیقی در این 
زمینه دست نخواهدیافت.او افزود: قوه قضاییه 
به اتکای عناصر فرهیخته، مومن، معتقد، 
خالق و برنامه ریز می تواند گامی رو به جلو 
برداشته و بر حجم باالی مشکالت، معضالت 
و چالش های موجود غلبه کند.موحد با 
بیان این مطلب که کارآموزان، آینده سازان 
دستگاه قضایی هستند، بیان کرد: قوه قضاییه 
اگر برای تحول خود برنامه ریزی می کند، 
براساس توانمندی و ظرفیت نیرو های جوانی 
است که در این قوه حضور دارند تا دستگاه 
قضایی را در تراز انقالب اسالمی و قضاوت 
امام علی )ع( برسانند.رییس شورای قضایی 
استان کرمان تصریح کرد: اگر قضات خود 

را برای اجرای توصیه های امام علی )ع( در 
مسیر تحقق عدالت و اجرای برنامه تحولی 
قوه قضاییه آماده نکنند، قوه قضاییه بر چه 
اساسی می تواند در این راستا گام بردارد.

موحد با اشاره به این مطلب که قضات 
ارزشمندترین سرمایه قوه قضاییه هستند، 
تاکید کرد: دستگاه قضایی، قاضی محور 
است، زیرا قاضی می تواند حرکت و تحول 
مورد نظر در حوزه های مختلف را ایجاد 
کند.او از تالش های معاونت نیروی انسانی 
و فرهنگی دادگستری و واحد آموزش در 
راستای برگزاری دوره های کارآموزی قضایی 
قدردانی کرد و گفت: کیفیت دوره های 
کارآموزی قضایی در استان کرمان به نحوی 
است که تاثیرات آن در عملکرد قضات قابل 
مشاهده است و استان کرمان در این زمینه از 
استان های پیشتاز در کشور به شمار می رود.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره 
به این مطلب که شرکت کنندگان چهارمین 
دوره کارآموزی قضایی استان کرمان باید 
از امروز تسلط بر اخالق و رفتار متناسب 
با شخصیت قضایی را تمرین کنند، گفت: 
قضات با محدودیت های زیادی روبرو هستند، 

زیرا کوچکترین رفتار آن ها از سوی مردم 
مورد ارزیابی قرار می گیرد و رفتار آن ها باید 
به نحوی باشد که به جایگاه قضا در جامعه 
خدشه ای وارد نکند.موحد اظهارداشت: 
استان کرمان در حالی برای برگزاری 
دوره های کارآموزی قضایی اقدام کرد که 
سایر استان ها تجربه خوبی در این زمینه 
نداشته اند.او با اشاره به کاهش زمان دوره 
کارآموزی، بیان کرد: معتقدم باید در بازه 
زمانی برگزاری این دوره بازنگری شده و 
فرصت بیشتری به کارآموزان داده شود، 
زیرا این افراد پس از طی دوره کارآموزی، 
مسئولیت می پذیرند و در صورت نداشتن 
تجربه و دانش الزم برای شروع کار قضائی با 
مشکالت متعددی روبرو خواهند شد.رییس 
کل دادگستری استان کرمان با بیان این 
مطلب که دوره های کارآموزی قضایی 
برای تحصیل تجارب الزم علمی و قضائی 
برگزارمی شود، گفت: کاهش زمان دوره 
کارآموزی مسئولیت کارآموزان قضایی را 
افزایش می دهد، زیرا باید با بهره گیری از این 
فرصت اندک، دانش علمی و عملی موردنیاز 

برای ادامه کار خود را کسب کنند.

مدیـر شـرکت پخـش فرآورده هـای 
نفتـی منطقـه کرمـان گفـت: از نیمه 
شـهریورماه توزیع گاز مایع در اسـتان 
کرمـان تنهـا بـا کارت بانکـی انجـام 
خبرگـزاری  گـزارش  می شـود.به 
تسـنیم از کرمان، سـیدباقر نورالدینی 
در جمـع خبرنـگاران بـا تسـلیت ایام 
سـوگواری امـام حسـین )ع( و تبریک 
هفته دولت اظهار داشـت: در راسـتای 
دولـت الکترونیـک در اسـتان توزیـع 
فرآوردهـای نفتـی در اسـتان کرمـان 
اخیـرا بـر بسـتر الکترونیکی و توسـط 
کارت بانکـی انجـام می شـود.وی بـا 
اشـاره به حذف کاالبـرگ فرآوردهای 
نفتی در کشـور گفت: توزیـع گاز مایع 
بـه صـورت الکترونیـک در کشـور از 
خیلـی وقت پیـش آغاز شـده و در گام 
نخسـت این طـرح در دو اسـتان ایالم 
و کرمانشـاه به صـورت پایلـوت انجام 
شـده اسـت.مدیر شـرکت ملی پخش 
فرآورده هـای نفتـی منطقـه کرمـان 
با بیـان اینکـه از ۲۰ مرداد مـاه توزیع 
الکترونیک گاز مایع در اسـتان کرمان 

کلیـد خـورده اسـت افـزود: تمامـی 
تجهیـزات و زیرسـاخت های اجـرا 
ایـن طـرح در اسـتان کرمـان فراهـم 
اسـت.وی با اشـاره بـه اهـداف اجرای 
ایـن طـرح گفـت: حـذف کاالبـرگ، 
بهره منـدی مصـرف کننـدگان واقعی 
از کپسـول گاز مایـع، توزیـع آسـان 
و بـا قیمـت مصـوب از جملـه اهـداف 
اجـرای ایـن طـرح اسـت.نورالدینی با 
ابـراز امیـدواری از اینکـه بـا اجـرای 
این طـرح دیگـر شـاهد مشـکالتی را 
عموما در فصل سرما داشـتیم نباشیم 
افـزود: مـردم بداننـد کـه الکترونیکی 
شـدن توزیـع گاز مایـع بـه مفهـوم 
سـهمیه بندی نیسـت.وی با اشـاره به 
کمبود ظاهری کپسـول گاز در برخی 
مناطـق گفـت: کمبـود کپسـول گاز 
مقطعـی بـوده و دلیـل آن به واسـطه 
افزایش تقاضا و تصور اشـتباه مردم در 
سـهمیه بنـدی گاز مایـع اسـت. مدیر 
شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای 
نفتـی منطقـه کرمـان بـا بیـان اینکه 
در ماه گذشـته بیشـتر از سـابق توزیع 

گاز مایـع در برخی مناطق داشـتیم و 
بـا پیگیـری کـه انجـام شـده در حال 
حاضر مشـکل خاصـی نداریـم افزود: 
در ابتـدای شـروع یـک طـرح گاهـی 
بـا حجـم زیـادی از تقاضـا روبـه رو 
می شـویم.وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
توزیـع الکترونیـک سـیلندر گاز در 
مناطقـی انجـام می شـود کـه فاقـد 
گاز طبیعـی هسـتند و بـا ثبـت نـام 
در سـامانه و ثبـت اطالعـات خـود در 
صـورت تاییـد سـهمیه سـیلندر گاز 
مایـع بـر روی کارت بانکـی آنهـا ثبت 
می شـود گفـت: تمامـی کسـانی کـه 
در مناطـق فاقـد گاز طبیعی هسـتند 
هر چه سـریع تر بایـد در سـامانه ثبت 
نـام کنند.نورالدینـی بـا بیـان اینکـه 
از نیمـه شـهریور ایـن طـرح اجرایـی 
شـده و سـیلندر گاز مایـع تنهـا بـه 
کسـانی تعلق می گیرد که در سـامانه 
ثبـت نام کـرده باشـند گفـت: از نیمه 
شـهریور بـدون کارت بانکـی راهـی 
بـرای دریافـت سـیلندر گاز مایـع 

وجـود ندارنـد.

آگهی فراخوان عمومی 
انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی 

در محل سد تنظیمی جیرفت

فرآیند 23/س/99

شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی در 
محل سد تنظیمی جیرفت اقدام نماید.

لــذا بدینوســیله از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دعــوت بعمــل مــی آیــد بــه منظــور دریافــت اســناد فراخــوان 
عمومــی ســرمایه گــذاری در قبــال ارائــه رســید واریز بــه مبلغ یــک میلیون ریــال بــه حســاب شــماره ۴۰۰۱۱۰۸۲۰۴۰۴۰۳۲۷ 
ــرکت آب  ــداران، ش ــان پاس ــان، خیاب ــانی کرم ــنبه ۱۳99/6/۱5 در نش ــاعت ۱۴ روز ش ــا س ــر ت ــزی حداکث ــک مرک ــزد بان ن
ــک از  ــه هــر ی ــر آنک ــد. شــایان ذک ــه نماین ــاق ۱۱۱، مراجع ــا ات ــر قرارداده ــان، ســاختمان شــماره دو، دفت ــه ای کرم منطق
متقاضیــان بایــد پاکــت مهــر و مــوم شــده حــاوی اســناد تکمیــل شــده و مــدارک مــورد نیــاز را کــه بــر اســاس شــرایط 
منــدرج در اســناد بســته بنــدی و الک و مهــر شــده اســت را در یــک بســته لفــاف پیچــی شــده مناســب قــرار داده و حداکثــر 
تــا ســاعت ۱۴ روز ســه شــنبه ۱۳99/6/۲5در قبــال اخــذ رســید در نشــانی کرمــان، خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه 
ای کرمــان، ســاختمان شــماره یــک طبقــه دوم، دبیرخانــه محرمانــه دفتــر حراســت تحویــل نماینــد. ضمنــا ایــن آگهــی در 
ســایت معامــات آب بــه نشــانی wrm.ir همچنیــن پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات بــه نشــانی lets.Mporg.ir  و 

ســایت آب منطقــه ای کرمــان بــه نشــانی www.krrw.ir  درج و منعکــس گردیــده اســت.
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صفحه ۴روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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958ر038ر698ر4 000ر000ر240 
بر اساس فهرست بهای 

اجرای کارهای ساختمانی به 
صورت سرجمع سال 1399

2099003501000037
}3001/21/08{ احداث فونداسیون، اسکلت و سقف مجتمع 

تجاری در سایت 42 هکتاری مسکن مهر شهرکرمان
157ر902ر650ر238 000ر000ر500ر7 1096

بر اساس فهرست بهای واحد 
پایه رشته ابنیه سال 1399

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

گاز مایع در استان از نیمه شهریورماه 
صرفا با کارت بانکی توزیع می شود

مدیرکل بهزیستی استان کرمان: 3.3 درصد جمعیت کشور را داریم و 
جمعیت کودکان بی سرپرست در استان نسبت به کشور ۱6 درصد است 

این در حالی است که سهم دولت در هزینه نگهداری این افراد بسیار کم است و هزینه ای که 
صورت می گیرد بیشتر توسط مردم و خیرین تامین می شود.صادق زاده ادامه داد: ۲۰ درصد از 
خدمات بهزیستی به صورت الکترونیک ارائه می شود و یکی از مسئولیت هایی که در این دولت 

دنبال کردیم، افزایش سهم الکترونیکی کردن خدمات است. استان کرمان همچنان در وضعیت قرمز کرونایی
روند ابتال، کاهشی نیست

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید
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جمعآوری۹۰۰معتادمتجاهردرکرمان
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با اشاره به فعالیت 
مرکز ماده ۱6 زنان اظهار کرد: فعال با توجه به شیوع کرونا زنان را جمع آوری 
نمی کنند. محمدرضا انارکی محمدی  دوم شهریورماه در نشست خبری 
به مناسبت هفته دولت درباره جمع آوری معتادین متجاهر اظهار کرد: هر 
سال در اسفندماه جمع آوری معتادین متجاهر اجرا می شد اما سال ۹۸ به 
دلیل شیوع ویروس کرونا انجام نشد.وی افزود: در هفته های اخیر با توجه 
به مسائلی که به وجود آمده بود، ۹۰۰ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و در 
مرکز ماده ۱6 بهزیستی، سپاه و یک مرکز خصوصی نگهداری می شوند.

انارکی محمدی با اشاره به اینکه در مرکز ماده ۱6 بم نیز ۹۰ نفر حضور 
دارند، تصریح کرد: با جمع آوری اولیه این افراد، با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی تست PCR گرفته شد که از 3۰۰ نفری که مورد آزمایش قرار 
گرفتند، ۱۰۰ نفر تستشان مثبت شد اما بدون عالمت بودند و مشکلی 
نداشتند.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با اشاره 
به فعالیت مرکز ماده ۱6 زنان اظهار کرد: فعال با توجه به شیوع کرونا زنان 
را جمع آوری نمی کنند.وی گفت: سال گذشته براساس تعریف کمیته 
کشوری از معتاد متجاهر، تعداد معتادین متجاهر در استان را ۱۸۰۰ نفر 
اعالم کردیم که در فصول مختلف احتمال آمار متغیر باشد اما امسال هنوز 

آمار جمع بندی نهائی نشده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان با تاکید بر اینکه برای کرونا

امسال بعید می دانیم واکسنی به 
دست ما برسد و یا آنقدر تولید زیادی در جهان 
داشته باشد که به راحتی در اختیار مردم قرار 
گیرد اظهار کرد: خیلی خوشبین به واکسن کرونا 
نیستیم و اعتقاد داریم این واکسن برای امسال 
خیلی اثر بخشی نخواهد داشت و در حال حاضر 
واکسن کرونا همان اقدامات پیشگیرانه است.
دکتر مهدی شفیعی در گفت و گو با ایسنا درباره 
آخرین وضعیت اپیدمی کرونا در استان کرمان 
گفت: متاسفانه هنوز استان کرمان در وضعیت 
قرمز کرونایی قرار دارد اما خوشبختانه با رعایت 
مسائل بهداشتی از سوی هم استانی ها در چند 
هفته اخیر و رعایت توصیه ها و شیوه نامه های 
بهداشتی؛ روند موارد بستری و مراجعه کنندگان 
به بخش های درمانی استان کم شده است اما 
شیب این روند، کاهنده نیست و استان تقریبا در 
وضعیت ثبات است. وی با اشاره به اینکه در 
جنوب استان روند کاهشی بیماری را تا حدودی 
شاهد هستیم افزود: به دلیل آنکه همه گیری موج 
دوم کرونا را تقریبا دو هفته زودتر از سایر نقاط 
کشور، در جنوب استان کرمان شاهد بودیم انتظار 
داریم این منطقه نیز زودتر از این وضعیت خارج 
شود.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
درباره وضعیت منطقه جنوب استان نیز گفت: 
عمده شهرهای جنوب استان کرمان هم اکنون 
در وضعیت نارنجی و ۲ شهرستان در وضعیت زرد 
قرار دارند ضمن آنکه تاکید می شود هیچ 
شهرستانی در جنوب استان وضعیت سفید ندارد 
و عمده شهرستان های این منطقه با خطر باال 
ابتالی ویروس روبرو هستند.شفیعی با اشاره به 
اینکه مدت زمان حضور استان کرمان در اپیدمی 
موج دوم کرونا بیش از آن چیزی که انتظار 
داشتیم، طول کشیده است که دالیل متعددی 
دارد افزود: دلیل عمده و اساسی این طوالنی 
شدن اپیدمی در استان که همه کارشناسان به آن 
نیز اذعان دارند، عدم رعایت پروتکل ها و مسائل 
بهداشتی از سوی مردم است.مدیرگروه مبارزه با 

بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان افزود: زمانی زنجیره انتقال ویروس در 
سطح جامعه قطع خواهد شد که حداقل ۹۰ تا ۹5 
درصد مردم، پروتکل های بهداشتی از جمله 
استفاده از ماسک، شست و شوی مرتب دست ها، 
رعایت فاصله ۲ متری از دیگران و عدم حضور در 
اجتماعات را رعایت کنند.وی به تشریح رعایت 
پروتکل های بهداشتی در استان کرمان اشاره 
کرد و گفت: هم اکنون در شهرهای بزرگ استان 
کرمان حدود ۷5 درصد و در شهرهای کوچک و 
روستایی استان بین 6۰ تا 65 درصد مردم 
پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 
می کنند ضمن آنکه باال بودن ترددها در سطح 
استان نیز باعث شده همچنان زنجیره انتقال 
ویروس در سطح استان برقرار باشد و کرمان در 
وضعیت قرمز باقی بماند.شفیعی با تاکید بر اینکه 
سرعت کنترل اپیدمی به شدت به رعایت پروتکل 
های بهداشتی از سوی مردم وابسته است، اظهار 
کرد: با شروع ماه محرم و صفر، عزاداری ها و 
اجتماعات در کشور و استان کرمان رونق می 
گیرد و در این ایام بازار توزیع نذورات، گرم است 
که از این باب نگرانی هایی وجود دارد.وی با 
اشاره به تدوین شیوه نامه برگزاری مراسمات 
عزاداری های سرو و ساالر شهیدان توسط 
کارگروه ویژه ماه محرم و صفر ستاد ملی مقابله 
با کرونا و ابالغ این دستورالعمل از سوی وزارت 
کشور به استانداری ها اظهار کرد: طبق مصوبه 

ستاد ملی مقابله با کرونا، سازمان تبلیغات 
اسالمی ناظر بر اجرای این برنامه ها در ایام 
محرم و صفر است.مدیرگروه مبارزه با بیماری 
های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
تاکید بر اینکه اعتقاد داریم عزاداری ها امسال 

باید حال و هوا و شور حسینی را همراه با 
کمترین خطر در خصوص انتشار کووید ۱۹ 
برای مردم داشته باشد افزود: ویروس کرونا 
دنبال ازدحام است و در محیط بیرون زنده 
نیست. اگر تجمع زیاد باشد احتمال انتقال 
ویروس نیز افزایش پیدا می کند بنابراین یکی از 
اصل های مهم در برگزاری مراسم عزاداری، 
پرهیز از تجمعات است.وی با بیان اینکه مراسم 
های عزاداری در محل های بسته نباید برگزار 

شود افزود: توصیه شده است که دسته جات در 
واحدهای کوچک تقسیم شوند و نباید در هر 
دسته بیش از 5۰ نفر حضور داشته باشد ضمن 
آنکه استفاده از ماسک برای تمامی افراد شرکت 
کننده در این مراسم ها اجباری است.شفیعی با 

تاکید بر شست و شوی مرتب دست ها و 
گندزدایی در این ایام افزود: هرگونه توزیع 
خوردنی، نوشیدنی و آشامیدنی در هیئت ها در 
این ایام ممنوع شده است.سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در بخش دیگری از 
صحبت های خود در پاسخ به این سوال که 
کرونا بیشتر در کجاها می باشد؟ گفت: علی 
رغم ترس زیادی که نسبت به ویروس کرونا 
وجود دارد اما این ویروس در محیط های بیرون 
خیلی مقاوم نیست و با کوچکترین گندزدایی و 
شستشو از بین رفته و غیرفعال می شود.وی با 
اشاره به اینکه کرونا ویروس ضعیفی است 
افزود: ماندگاری کرونا بر روی سطوح با توجه به 
نوع سطح، از نیم ساعت و یکساعت تا ۱۰ الی 
۱۴ روز در محیط های بیرون گزارش شده است 
به طوری که در محیط های بیرون مثل فلزات 
و سطوح صیقلی اگر در معرض نور آفتاب نبوده 
و محیط نسبتا نمناک باشد، ماندگاری تا ۱۰ 
روز را خواهد داشت.مدیرگروه مبارزه با بیماری 
های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
اشاره اینکه کرونا بر روی لباس، پارچه، زمین، 
مبل و ... ماندگاری پایینی دارد اظهار کرد: 
بیشتر انتقال ویروس از طریق ذرات ریز تنفسی 
است که توسط فرد آلوده در هوا پخش می شود.

رتباطات  ا ره  دا ا گزارش  به 
راهو

ه شهرسازی را کل  ره  دا ا واطالع رساني 
استان کرمان جلسه  وشهرسازي 
شوراي هماهنگي راه وشهرسازي استان کرمان با 
حضور حاج آقاي حسن پور رییس و سایر اعضاي 
مجمع نمایندگان استان، مهندس حاجي زاده 
ه وشهرسازي  رییس شوراي هماهنگي امور را
استان کرمان، مدیران کل راهداري شمال وجنوب 

استان، راه وشهرسازي جنوب استان، بنیاد مسکن 
انقالب اسالمي ،فرودگاههاي استان، هواشناسي 
وتني چند از مدیران درمحل سالن پیامبر اعظم 
استانداري کرمان برگزارشد.مهندس حاجي زاده 
مدیرکل راه وشهرسازي استان کرمان در ابتداي 
این جلسه با ارائه گزارشي از آخرین اقدامات انجام 
شده افزود: بالغ بر ۲۰۰کیلومتر قرارداد احداث راه 
اصلي و بزرگراه ها در دستور کار است که بالغ بر 

5۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز مند است.مدیرکل 
راه وشهرسازي استان کرمان در این جلسه ساخت 
مسکن، احداث راه ها وساختمان ادارات ومراکز 
دولتي را از وظایف اداره کل راه وشهرسازي استان 
عنوان کرد وافزود 3۲۸۰۰ واحد مسکن مهر در 
استان کرمان احداث شده وبالغ بر ۲۸ هزار واحد 
تکمیل وتحویل مردم شده وبجز واحدهاي باقي 
مانده که مشکالت قضایي دارند بالغ بر ۱۰۰۰ در 

آینده اي نزدیک افتتاح خواهد شد وپرونده مسکن 
مهر کرمان بسته خواهد شد. مهندس حاجي زاده 
خواستار پیگیري و ورود نمایندگان استان در 
خصوص  جذب اعتبارات احداث شبکه آبرساني 
جهت رفع مشکل  تامین آب پروژه احداث طرح 
قدام ملي مسکن در شهر کرمان شد واظهار  ا
داشت: در حال حاضر 6۸5۱ هکتار بافت فرسوده 
نبوه سازان،  در استان وجود دارد که میطلبد ا

شرکت هاي سرمایه گذاري و معین هاي اقتصادي 
بصورت مشارکت مالک وارد عمل شوند.

مدیرکل راه وشهرسازي استان کرمان با اشاره به 
حفظ و حراست اراضي محدوده حریم شهرستان 
هاي استان توسط یگان حفاظت سازمان ملي 
زمین ومسکن اظهار داشت: بازپس گیري قریب 
ردادهاي مهلت سپري  راضي قرا ز ا 6۰ هکتار ا
شده که سرمایه گذار به تعهدات خود انجام نداده 
وبعد از قریب ۱5  الي ۲۰ سال اقدام به پسگیري 
آن اقدام وبه سرمایه گذاران داراي اهلیت واگذار 

مي شود .

استان کرمان همچنان در وضعیت قرمز کرونایی
 روند ابتال، کاهشی نیست

باز پس گیري بالغ بر 60 هکتار اراضي قراردادهاي مهلت سپري شده 

گزارش
ایرنا

زمانثبتسفارشکتابهایدرسی
درکرمانتادهمشهریورتمدیدشد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 
زمان ثبت سفارش کتاب های درسی برای تمام دوره های تحصیلی تا 
دوشنبه دهم شهریورماه جاری تمدید شد.سید قوام رضا میرحسینی روز 
یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به محدودیت های به 
وجود آمده به دلیل بیماری همه گیر کرونا ، نظیر اجتناب از تجمع بیش از 
حد دانش آموزان و والدین آن ها برای ثبت نام در مدارس، تعطیلی ۲ هفته 
ای ثبت نام در مدارس استان  با وضعیت هشدار و قرمز به دلیل مصوبات 
ستاد مبارزه با کرونای استان، متاسفانه تعداد قابل توجهی از دانش آموزان 
در تمامی دوره های تحصیلی در مهلت زمانی مقرر یعنی 3۱ مرداد نتوانسته 
اند، در مدارس ثبت نام کرده و به تبع آن اقدام به ثبت سفارش کتاب های 
درسی در سامانه فروش مواد آموزشی کنند.وی اضافه کرد: به دلیل ضرورت 
دسترسی همگانی به کتاب درسی به عنوان یکی از مولفه های اصلی و 
تاثیر گذار در فرآیند یاددهی، یادگیری دانش آموزان و درخواست های 
مکرر ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان و والدین 
دانش آموزان، همچنین وجود مسایل دیگری نظیر مشخص نشدن نتایج 
سنجش دانش آموزان ورودی اول ابتدایی و آزمون های مدارس خاص 
پایه های دوره های اول و دوم متوسطه، طبق مصوبه کارگروه ستادی 
برنامه ریزی و توزیع کتاب های درسی مقرر شد، این فرآیند تا روز دوشنبه 
دهم شهریور ماه تمدید شود.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش 
و پرورش استان کرمان تاکید کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که تمامی 
اطالعات دانش آموزان موجود در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی 
نظیر دوره، پایه، رشته و شاخه و محل تحصیل دانش آموزان از سناد تغذیه 
می شود، بنابراین دانش آموزان برای ثبت سفارش کتاب درسی، ضرورت 

دارد در مدرسه محل تحصیل خود ثبت نام کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
گفت: فقط در بحث داروی رمدسیویر در استان 
کرمان کمبودی وجود داشت که با ورود محموله 
جدید رمدسیویر، دیگر در استان کمبود داروی کرونایی نخواهیم 
داشت.دکتر علی اسدی پور در گفت وگو با ایسنا، در حصوص آخرین 
وضعیت داروهای کرونایی در استان کرمان گفت: محموله جدید 
رمدسیویر ایرانی ظرف فردا وارد استان خواهد شد گفتنی است 
که در گذشته حدود ۱۰۰ عدد از این دارو به استان کرمان داده شده 
بود که در این محموله جدید، حدود 5۰۰ یا 6۰۰ عدد از این دارو در 
اختیار استان کرمان قرار خواهد گرفت.وی با بیان این مطلب که نوع 
خارجی داروی رمدسیویر دیگر نداریم، به موضوع کمبود دارو برای 
بیماران کرونایی اشاره و اظهار کرد: فقط در بحث داروی رمدسیویر 
کمبودی وجود داشت که با ورود این محموله جدید رمدسیویر، دیگر 
در استان کمبود داروی کرونایی نخواهیم داشت.معاون غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به قیمت داروی رمدسیویر 
عنوان کرد: قیمت داروی رمدسیویر ایرانی حدود یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان است که بعضی وقت ها پرداخت قیمت این دارو از طرف 
دفتر مقام معظم رهبری صورت گرفته و این داروها به صورت رایگان 
در اختیاران بیماران می گیرد.وی در ادامه گفت وگوی خود با ایسنا، 
درباره واکسن آنفلوآنزا نیز گفت: هنوز محموله واکسن آنفلوآنزا وارد 
استان کرمان نشده است اما به زودی این محموله وارد استان خواهد 
شد ضمن آنکه سهمیه استان کرمان از این واکسن هنوز مشخص 
نشده اما قطعا به اندازه کافی در اختیار استان قرار می گیرد تا افرادی 
که واجد شرایط استفاده از این واکسن هستند بتوانند تهیه و استفاده 
کنند.اسدی پور خطاب به مردم اظهار کرد: مشکل خاصی در 
خصوص کمبود دارو در استان کرمان نداریم و برخی کمبودها نیز به 
صورت موردی مقطعی است که این کمبودها نیز مشکل ساز نخواهد 

شد و از این بابت مردم نگران نباشند.

مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان با بیـان اینکه 
بیش از 6۰ درصـد کـودکان کار و خیابانی اسـتان 
اتبـاع افغانی هسـتند، عنـوان کـرد: در پنـج مرکز 
روزانه و شـبانه روزی کار نگهداری و تحصیل، حمایـت از خانواده 
هـا ایـن افـراد دنبـال مـی شـود. عبـاس صـادق زاده ظهـر دوم 
شـهریورماه در نشسـت خبـری به مناسـبت هفتـه دولـت اظهار 
کرد: در سـازمان بهزیسـتی که یک سـازمان اجتماعی است ۱۸۹ 
ماموریت را به عهـده داریم که اغلب آنهـا ماموریت های تخصصی 
اجتماعی اسـت.وی بـا اشـاره به اینکـه عمـده ماموریت هـای ما 
تخصصی است، افزود: سـاماندهی معتادان، برنامه ریزی در رفاه و 
سالمت اجتماعی و ... از جمله مهم ترین ماموریت های بهزیستی 
اسـت و اسـتان کرمان طی سـال های گذشته با مشـارکت خوب 
مردم توانسته در بسـیاری از حوزه ها قدم هایی را بردارد. مدیرکل 
بهزیستی اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه مسـئولیت نگهداری و 
سرپرسـتی ۴۰۰۰ کودک بی سرپرست را در اسـتان کرمان داریم 
کـه بـه نسـبت جمعیـت آمـار خوبـی نیسـت افـزود: 3.3 درصد 
جمعیـت کشـور را داریـم و جمعیـت کـودکان بی سرپرسـت در 
اسـتان نسـبت به کشـور ۱6 درصد اسـت این در حالی اسـت که 
سـهم دولت در هزینه نگهداری این افراد بسـیار کم است و هزینه 
ای که صورت می گیرد بیشـتر توسـط مردم و خیریـن تامین می 
شـود.وی با اشـاره به اینکه مـا یکی از دسـتگاه هایی هسـتیم که 
۹۴ درصـد فعالیـت ها توسـط مراکـز خصوصـی انجام می شـود 
و خریـد خدمـت داریـم، گفـت: همـه مراکـز نگهـداری معلوالن 
در اسـتان کرمـان غیردولتـی اسـت و همه مراکـز درمـان اعتیاد 
سرپایی، نگهداری موقت و ماده ۱6 توسـط بخش غیردولتی اداره 
می شـود و تنها یک مرکـز دولتـی داریم.صـادق زاده تصریح کرد: 
۲۰ درصـد از خدمات بهزیسـتی به صـورت الکترونیـک ارائه می 
شـود و یکی از مسـئولیت هایی کـه در ایـن دولت دنبـال کردیم، 

افزایش سـهم الکترونیکـی کردن خدمات اسـت.
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اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سیرجان 

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 
برابـررای شـماره 139960319012000790-هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم فاطمه ابوالقاسـمی فرزند محمد 
علی بشـماره شناسـنامه 10293 صادره از سـیرجان در یک باب خانه 
بـه مسـاحت 201/29 مترمربع پالک 939 اصلـی واقع در خیابان ابن 
سـینا بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مرحـوم 
حسـن افشـاری زاده محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . 
م الف 655

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/19 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/6/3

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب 

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139960319079000222-99/04/25هیات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم محدثه شـمبوئی سـگین  
فرزنـد عزیـز بشـماره شناسـنامه 5360046521صـادره ازرودبـار جنوب 
دریـک بـاب خانه بـه مسـاحت 314/78متـر مربع پـالک 1594فرعی 
از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188اصلـی قطعه سـه 
واقع در رودبار جنوب –شـهرک رزمندگان   خریداری از مالکین رسـمی 
عبدالحسـین ، محمدمهدی، مهسـا مهیمی وخانم فاطمـه بیگ مرادی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:956-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/05/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/6/03
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر 
رای شـماره 139960319008000829 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقای علی نکوئی ده چنـاری فرزند زین العابدین 
بـه شـماره شناسـنامه 4165 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 350 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 2 فرعـی از 
7566 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار دفـاع مقـدس کوچـه 12 خریـداری 
از مالـک رسـمی آقـای محمـود افتخاری عبـاس آبادی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الـف 103
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/6/3

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعارض 
متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک 
مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خود را به مرجع قضایی 

تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای مهدی افتخاری راد فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 27 صادره از 
زرنـد در یـک باب مغـازه به مسـاحت 45/78 مترمربع مفـروز و مجزی 
از پـالک 8 فرعـی از 5937 اصلـی واقـع در زرنـد بـازار وکیل خریـداری از 

مالک رسـمی خانـم صغری یـزدان پناه
خانـم زهـرا یزدانپناه فرزند جواد بشـماره شناسـنامه 878 صـادره از زرند 
در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 40/72مترمربـع مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 8 فرعـی از 5937 اصلـی واقـع در زرنـد بـازار وکیل خریـداری از 

مالک رسـمی خانـم صغری یـزدان پناه
م الف 104

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/6/3
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139960319008000799 هیـات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی خانم معصومه خسـروی زرندی فرزند حسـین 
بـه شـماره شناسـنامه 180 صـادره از زرنـد در یک باب مغازه مشـتمل 
بـر فوقانـی بـه مسـاحت 54/78 مترمربـع مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک 282 فرعـی از 2368 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان مطهـری 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین ایرانمنـش محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 
15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م/الف 104
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/20
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/6/3
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( 
آگهـی مزایده مـال غیرمنقول پرونده کالسـه 9700288، 
9700289، 9700290 و 9700291 لـه بانـک سـپه شـعبه 
شـرکت   ، تجـارت  مهدیـس  شـرکت  علیـه  کرمـان، 
گردشـگری کریمـان پـارس کویـر و شـرکت پارسـا صنعـت پسـته 

کرمان
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه فـوق ششـدانگ پاسـاژ پـالک 
ثبتـی بـه شـماره 5985_ اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمـان شـهر 
زرنـد، خیابـان شـهدای محـراب نبـش کوچـه شـماره 2، کـه اصـل 
سـند مالکیـت بـا شـماره چاپـی 628392 سـری ب سـال 96 و با 
شـماره دفتـر الکترونیکـی 139820319008000791 بنام اقای محمد 
آرقنـد فرزنـد علی صادر و تسـلیم گردیده اسـت. محدود بـه حدود: 
شـماال در دو قسـمت اول دیواریسـت بطـول .)19/00( نـوزده متر به 
پیـاده رو خیابـان دوم پخی اسـت بطـول )4/70( چهار متر و هفتاد 
سـانتیمتر بـه خیابان ، شـرقا، در دو قسـمت اول دیواریسـت بطول 
)18/00( هجـده متـر به کوچه دوم پخی اسـت بطـول )2/00(دو متر 
به کوچه، جنوبا، درب و دیواریسـت بطول )31/80( سـی و یک متر 
و هشـتاد سـانتیمتر به کوچه ، غربا، در سـه قسمت که قسمت دوم 
آن شـمالی اسـت ، اول دیوار مشـترک بطول )17/95( هفده متر و 
نـود و پنـج سـانتیمتر به پنج هزار و نهصد و هشـتاد و شـش اصلی 
دوم دیوار مشـترک بطول )9/90( نه متر و نود سـانتیمتر به شـماره 
یـک فرعـی از پنج هزار و نهصد و شـصت و هفت اصلی سـوم دیوار 
مشـترک بطـول )3/90(سـه متـر و نـود سـانتیمتر بـه شـماره یک 
فرعـی از پنـج هـزار و نهصـد و شـصت و هفـت اصلی، به مسـاحت 
681 مترمربـه کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری بدین 
شـرح ارزیابـی مـی گردد: الـف: عرصه به مسـاحت 681 مترمربع با 
کاربـری تجـاری و وضعیت عرصه طلق و در اضالع شـمال، شـرق و 
جنـوب ملـک در حـال حاضر معبر وجود دارد و ابعـاد و حدود عرصه 
با مشـخصات مندرج در سـند مالکیت مطابقت دارد . 2_ اعیانی و 
سـاختمان موجود عبارتسـت از سـاختمان تجاری که در سـه طبقه 
زیرزمیـن، همکـف و اول و بـا تراکم 100% احداث شـده اسـت پروانه 
سـاختمانی شـماره 58/2060/100_81/2/24 و گواهـی پایـان کار 
شـماره 4/168 – 86/2/10  سـوی شـهرداری زرند صادر شـده است 
و مشـخصات کلی سـاختمان عبارتسـت از اسـکلت فلزی، سـقف 
تیرچه بتنی، و بلوک سـفالی ، نمای ضلع شـمالی و شـرقی سـنگ 
گرانیت و نمای ضلع جنوبی پالسـتر سـیمان و سـیمان سـفید می 

باشـد. دیوارهـای سـاختمان از نـوع بلـوک سـفالی مجـوف، پنجره 
های ضلع شـمالی و ضلع شـرقی فریم فلزی و شیشـه سـکوریت 
و پنجـره هـای ضلـع جنوبی ، پنجـره و نـرده فلزی و شیشـه، درب 
ورودی طبقـه زیرزمیـن و همکف درب اتوماتیک برقی، کف سـازی 
با سـرامیک و سیسـتم فاضالب از نوع لوله های پی وی سـی اجرا 
شـده اسـت. طبقـه زیرزمین شـامل یک واحـد تجاری بـا زیربنای 
678 مترمربـع و ارتفـاع سـازه ای این طبقه 3/5 متر، سـقف کاذب 
از نـوع سـقف پـی وی سـی، پوشـش دیوارهـا ترکیـب کاشـی، گچ 
و چـوب و تاسیسـات سرمایشـی کولر ابی و تاسیسـات گرمایشـی 
بخـاری بـا سـوخت گاز در طبقـه مذکـور اجـرا شـده اسـت و پله ها 
و اسانسـور ارتباطـی طبقـات زیرزمیـن و سـایر طبقـات اجرا نشـده 
اسـت. در طبقـه همکف تعـداد 34 واحد تجاری و بـا زیربنای 678 
متـر مربـع )بر اسـاس پایانـکار( با دیوارهـای بلوک سـفالی و رویه 
گـچ سـفید و درب ویتریـن شیشـه سـکوریت اجـرا شـده اسـت و 
سـقف کاذب طبقـه همکف از نوع سـقف تایـل 60*60 )بـا نواقص 
اجـرا شـده اسـت( و ارتفـاع سـازه ای ایـن طبقـه 4 متر اجرا شـده 
اسـت تاسیسـات سـرمایش و گرمایش و پله ها و آسانسـور ارتباط 
دهنـده طبقـه همکـف و طبقـات زیرزمین و طبقـه اول اجرا نشـده 
اسـت.زیربنای طبقه اول 700 مترمربع)براسـاس گواهی پایانکار( و 
پیشـرفت فیزیکی طبقه اول شـامل اسـکلت فلزی، سـقف تیرچه 
بتنـی بلـوک سـفالی و دیوارهـای بلوک سـفالی پیرامونـی و اجرای 
لولـه کشـی فاضـالب اسـت و همچنیـن پلـه هـا و آسانسـور ارتباط 
دهنده طبقات اول و همکف و زیرزمین اجرا نشـده اسـت. در ضمن 
یک انشـعاب آب، برق و گاز در سـاختمان موجود اسـت. بر اسـاس 

نامه شـماره 99003577
سـاختمان  زیرزمیـن  طبقـه  زرنـد کاربـری  شـهرداری   99/3/3
مذکـور تجـاری بـوده و واحدهـای تجـاری شـماره 1، 9 و 10 در طبقه 
زیرزمیـن، واحدهـای تجاری شـماره 20،9،8 و 25 و 29 در طبقه اول 
و واحدهای تجاری شـماره 21،6 و 31 در طبقه همکف به شـهرداری 
واگـذار شـده اسـت. با توجه به مغایرت هـا و اختالفات اعیانی های 
سـاخته شـده با نقشـه های منضـم بـه پروانه سـاختمانی از جمله 
تبدیل 34 واحد تجاری درج شـده در گواهی پایانکار سـاختمانی به 
یـک واحـد تجاری در طبقـه زیرزمین، تبدیل 32 واحـد تجاری درج 
شـده در گواهـی پایانکار سـاختمانی بـه 34 واحد تجـاری در طبقه 
همکـف و اجـرا نشـدن 33 واحـد تجـاری در طبقه اول مسـئولیت 
متـراژ ادعا شـده منتسـب به قطعـات تجاری بر عهده مالک اسـت. 

نتیجـه ارزیابـی : 1 ارزیابـی عرصه و اعیان طبقـه زیرزمین با کاربری 
تجـاری به مسـاحت 678 مترمربع)متراژ در گواهـی پایانکار( از قرار 
هـر مترمربـع 50/000/000 ریـال ، جمعـا بـه مبلـغ 33/900/000/000 
ریـال . 2_ ارزیابـی عرصـه و اعیـان طبقه همکف بـا کاربری تجاری 
و مسـاحت 678 مترمربـع )متـراژ در گواهـی پایانـکار( از قـرار هـر 
مبلـغ 81/360/000/000  بـه  مترمربـع 120/000/000/000ریـال، جمعـا 
ریـال. 3_ ارزیابـی عرصـه و اعیـان طبقـه اول بـا کاربـری تجـاری 
و مسـاحت 700 مترمربـع) متـراژ در گواهـی پایانـکار( از قـرار هـر 
مترمربـع 60/000/000 ریـال، جمعـا بـه مبلـغ 42/000/000/000ریـال 
ارزیابـی مـی گـردد. و ملـک فاقـد بیمـه مـی باشـد، و بـا توجـه به 
در نظـر گرفتـن عواملـی همچون کاربـری فعلـی و موقعیت مکانی 
و زمانـی و متعلقـات و انشـعابات منصوبـه و کلیـه حقوق مکتسـبه 
و صحـت مـدارک ابـرازی و نداشـتن هیچگونـه بدهی به اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی و عـدم منـع قانونـی جهـت نقل و انتقـال ملک 
و فـک رهـن و جمیـع عوامـل موثر در قضیـه، ارزش کل ششـدانگ 
پـالک 5985_ اصلـی بخش 13 کرمـان به مبلـغ 157/260/000/000  
ریـال  ) صـد و پنجـاه و هفت میلیارد و دویسـت و شـصت میلیون 
ریـال( ارزیابـی و قطعـی گردیده اسـت. لذا جلسـه مزایـده از مبلغ 
157/260/000/000  ریـال ) صـد و پنجاه و هفت میلیارد و دویسـت 
و شـصت میلیـون ریـال( شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی 
فروخته خواهد شـد و پالک فوق از سـاعت 9 الی 12 روز یکشـنبه 
مـورخ 99/6/16 در اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان زرند واقع 
در بلـوار فـردوس از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد. الزن به 
ذکـر اسـت پرداخـت بدهی های مربوط بـه آب و برقـرو گاز و غیره 
اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی که 
مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیز بدهی های مالیاتـی و عوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن 
معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایـده اسـت و نیز 
در صـورت وجـود مـازاد، وجـوه پرداختـی بابت هزینه هـای فوق از 
محل مازاد به برنده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده 
نقـدا وصـول مـی گـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی 
گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت و مکان 

مقـرر برگـزار خواهـد شـد. م الف 116
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حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
رسمی سند 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
شـماره139960319014000424- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 

99/02/27هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی اقـای امیـن سـلیمانی سـاردو فرزنـد علی اصغر بشـماره شناسـنامه 
431صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 267متـر مربـع پـالک 
-فرعـی از564- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از 564-اصلـی قطعـه 
دوواقـع دراراضـی کهوروئیه جیرفت بخـش 45کرمان خریداری از مالک رسـمی اقای احمد 
پـدرام محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:187- تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:99/06/03 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/06/17
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک 

آگهی حصر وراثت 
اقـای خدادمـراد پیـروزی گرگنـدی  فرزنـد مهـردل  دارای شناسـنامه 423 
بشـرح دادخواسـت شـماره9909983888100342مورخ99/5/4 توضیـح داده 
شـادروان خانـم مهـری پیـروزی گرگنـدی فرزنـد محمـد بشناسـنامه166 در 
تاریـخ1388/5/16 در شـهرقلعه گنـج – گزهـک فـوت شـده و وراثـت منحصر حیـن الفوت 

وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-خدامراد پیروزی گرگندی به شماره ملی 6089547360)فرزند متوفی (  

2- دادمحمد پیروزی گرگندی به شماره ملی 6089547352)فرزند متوفی (  
3-  مراد پیروزی گرگندی به شماره ملی 6089547379)فرزند متوفی (  

4-ملک خاتون پیروزی گرگندی به شماره ملی 3160281701)فرزند متوفی (  
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختالف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیـت نامه ای 

جز رسـمی و سـری که بعد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختاف شماره یک شهرستان قلعه گنج

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سیرجان 

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره 139960319012000135-هیـات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی جـوادی فـر فرزنـد امیر 
قلـی بشـماره شناسـنامه 115 صادره از بردسـیر در یک بـاب خانه به 
مسـاحت 129/26 مترمربـع پالک 588اصلی واقـع در آباده خیابان 
تخت جمشـید بخـش 36 کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای 
احمـد علـی یزدان پناه آبـاده محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد . م الف 672
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/3 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/6/18

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و اماک 

تحدید حدود اختصاصی 
ششـدانگ یـک بابخانـه دارای پـالک 1591 فرعی 
از 273 فرعـی از 47- اصلـی بمسـاحت 660 متـر 
مربـع واقـع در بخش 26 کرمان به آدرس: سـیرچ 
بعـد از پـل آبگرم کوچه اول سـمت راسـت مـورد تقاضای اقای 
حمیـد اسـمعیلی فرزنـد محمد نیاز بـه تحدید حـدود دارد لذا 
حسـب درخواسـت مورخه 1399/6/1 مالک بدینوسـیله آگهی 
تحدید حدود آن باسـتناد تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی منتشر 
و عمليـات تحدیـدی آن از سـاعت 10 صبح روز دوشـنبه مورخ 

1399/6/24 شـروع و بعمـل خواهد آمد. 
لـذا بـه مالک یـا مالکین امالک مجـاور رقبه مزبـور اخطار می 
گـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالم بـه محل وقـوع ملک 
حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه مجاوریـن عمليات تحدیدی 
بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حدود 
و حقـوق ارتفاقـی ان اعتـراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده 20 
قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحی آئین نامـه قانون ثبت پس 
از تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا به 
ایـن اداره اعـالم و ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت بـه مراجع 
ذیصـالح قضائـی تقدیـم نمایـد و گواهی دادخواسـت بـه این 
اداره ارائـه نمایـد و پـس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه 

ادعایی مسـموع نخواهـد بود.%
 تاریخ انتشار: 1399/6/3

ابراهیم سیدی
رئیس ثبت اسناد و اماک شهداد-م الف ۷59

تاسیس موسسه غیر تجاری نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی جنوب کرمان

تاسیس موسسه غیر تجاری نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
جنوب کرمان درتاریخ 1399/4/11 به شماره ثبت 265 به شناسه ملی 
14009254035 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : - تالش در جهت 
تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران. - 
تالش در جهت ارتقای اخالق حرفه ای در کلیه امور کشاورزی. - تالش 
در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فّنآوری جدید در کشاورزی و 
رشته های مرتبط. - تالش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست 
و منابع پایه تجدید شونده ) آب و خاک، دام وطیور ، آبزیان، جنگل و 
مرتع ( به منظور دستیابی به توسعه پایدار. - تالش در جهت افزایش 
از حقوق  تولیدات بخش کشاورزی - حفظ و حمایت  کمی و کیفی 
صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی. - نظارت 
بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان. - حفظ و 
حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات 
حرفه ای مهندسین کشاورزی بهره مند می شوند . - تالش در جهت 
ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر بین شاغلین در امور 
کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی. - تالش در جهت 
حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی. - حمایت از 
تشکل های صنفی و تولیدی بخش . - تالش در جهت ساماندهی امر 
اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی . - کمک به صدور خدمات 
کشاورزی به خارج از کشور. وفق ابالغیه شماره 4694/94/س/ن مورخ 

1394/11/4  ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
کشور مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان 
، شهرستان جیرفت ، بخش مرکزی ، شهر جیرفت، محله سعدی ، 
، طبقه همکف کدپستی  ، پالک 0  ، خیابان دانشجو  خیابان سعدی 
7861738659 اولین مدیران : آقای عباس وافره کوهستانی به شماره 
ملی 3030035425 به سمت رئیس سازمان به مدت 4 سال آقای علی 
ساالری به شماره ملی 3030477541 به سمت نایب رئیس سازمان به 
مدت 4 سال آقای محسن افروز به شماره ملی 3031318870 به سمت 
عضو سازمان به مدت 4 سال آقای رضا سنجری سرجاز به شماره ملی 
3031340541 به سمت عضو سازمان به مدت 4 سال آقای جمشید 
سنجری میجان به شماره ملی 3031653084 به سمت عضو سازمان 
به مدت 4 سال آقای نعمت هللا محمدی به شماره ملی 3031039971 
اسکندری  به مدت 4 سال خانم مژگان  دار سازمان  به سمت خزانه 
به شماره ملی 3160970027 به سمت دبیر سازمان به مدت 4 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، 
سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی با امضاء رییس و خزانه دار 
سازمان همراه با مهر مؤسسه و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضاء رئیس سازمان همراه با مهر موسسه معتبر می باشد . اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

)95۷۸95(
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دوشنبه  3 شهریور 1399 کاغذ جنوب

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از افتتاح 63 طرح کشاورزی با اعتبار بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال 
همزمان با آغاز هفته دولت در این منطقه خبر داد.سعید برخوری روز شنبه با اعالم این خبر به رسانه ها، اعتبار 
طرح های افتتاحی هفته دولت در جنوب کرمان را ۸۰3 میلیارد و 3۸۰ میلیون ریال برآورد کرد.وی ضمن 
گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، طرح های افتتاحی این هفته را شامل زیر بخش های 
آب و خاک، باغبانی و صنایع کشاورزی و دام عنوان کرد و از اشتغالزایی مستقیم برای 65۰ نفر خبر داد.وی با بیان 
اینکه از طرح های افتتاحی هفته دولت در جنوب کرمان 3۸5 خانوار بهره مند می شوند، افزود: همچنین این طرح ها 
زمینه اشتغال غیرمستقیم ۸۲۱ نفر را فراهم می کند.وی به نام گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقالب به 
نام جهش تولید اشاره کرد و گفت: با تمام توان و تالش در راستای تحقق این مهم تالش می کنیم.سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان مستقل از مرکز استان فعالیت می کند و هفت شهرستان با جمعیت یک میلیون نفر را 
تحت پوشش دارد.ساالنه بیش از چهار و نیم میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در جنوب کرمان تولید می شود.

هفته دولت از دوم شهریور همزمان در سراسر کشور آغاز شده و تا هشتم شهریور ادامه دارد.

افتتاحبیشاز۸۰۰میلیاردریالطرحکشاورزی
درجنوبکرمان

امام جمعه رودبار جنوب گفت: با توجه به شرایط کرونایی مردم نذرهای عام خود را در ایام محرم به نذر 
سالمت برای حفظ سالمت مردم اختصاص دهند.به گزارش ایرنا حجت االسالم عباس گروهی روز یکشنبه 
در دیدار با معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ضمن قدردانی از تالش های مجموعه 
علوم پزشکی جیرفت در بخش بهداشت و درمان، افزود: امروز نیاز مهم جامعه، بخش سالمت بوده از این رو 
می طلبد مردم به این بخش توجه کنند.وی جایگاه امام جمعه را به عنوان پدر معنوی شهر عنوان کرد و گفت: 
باید از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات شهرستان رودبار جنوب در زمینه اطالع رسانی و آگاه سازی مردم برای 
مقابله با کرونا استفاده شود. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی در ایام عزاداری ماه محرم تاکید کرد و گفت: عزاداری ماه محرم امسال با توجه به شیوع ویروس 
کرونا متفاوت از سال گذشته خواهد بود لذا این مراسمات باید با برنامه ریزی و رعایت دقیق دستورالعمل های 
بهداشتی ویژه این ماه برگزار شود. سیدی حفظ سالمت مردم را مهم ترین اولویت مجموعه دانشگاه علوم 

پزشکی دانست و بر رعایت فاصله اجتماعی و استفاده الزامی از ماسک تاکید کرد.

امامجمعهرودبار:
مردمنذرهارابهبخشسالمتاختصاصدهند

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از کشف 
و ضبط ۱۱۰ قلم شی تاریخی از ابتدای سال جاری تاکنون 
خبر داد.سیدهادی جعفری  با اشاره به اینکه از بین اشیاء 
کشف شده بیشترین قدمت متعلق به کشفیات شهرستان 
ارزوییه است، افزود: قدمت اشیا کشف شده ارزوئیه به ۴۰۰۰ 

سال گذشته برمی گردد.سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با بیان اینکه در این مدت ۱5 حفار غیرمجاز 
دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند، اظهار کرد: 6 مورد حفاری غیرمجاز نیز 
توسط سودجویان اشیا عتیقه انجام شد که خوشبختانه نافرجام باقی ماندند.جعفری گفت: 

بیشترین کشفیات در شهرستان های جنوبی انجام می شود.

کشفوضبط۱۱۰شیتاریخیدراستان
 بیشترین کشفیات در شهرستان های جنوبی

خبرخبر

فرمانده انتظامی جیرفت از دستگیری یک 
سارق که اقدام به زورگیری و سرقت طال و 
جواهرات یکی از شهروندان در شهرماهان 
کرمان کرده بود، خبر داد. سرهنگ رضا 
محمدرضایی در تشریح جزئیات این خبر 
گفت: ماموران پلیس آگاهی جیرفت با 
یکسری اقدامات پلیسی دریافتند فردی 
با هویت معلوم اوایل امسال پس از سرقت 
و زورگیری طال و جواهرات یک خانم در 
شهر ماهان، در شهرهای جنوبی استان 
حضور و ترددهایی دارد.وی افزود: در این 
رابطه ماموران پس از چند روز تالش شبانه 
روزی ضمن هماهنگی قضایی در اقدامي 
غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش با یک 
دستگاه خودروی سرقتی دستگیر کردند.

سرهنگ محمدرضایی با بیان اینکه این 
متهم دارای سوابق کیفری نیز بود گفت: 
این فرد اوایل امسال پس از سرقت به عنف 
طال و جواهرات یکی از بانوان در ماهان پس 
از مدتی ضمن سرقت یک دستگاه خودرو 
پژو پارس در شهر کرمان به سمت شهرهای 
جنوبی متواری شده و در شهرستان های 
جیرفت و عنبرآباد نیز اقدام به سرقت منزل 
و احشام کرده بود که پس از تشکیل پرونده 
مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل 
مقامات قضائی شد.فرمانده انتظامی جیرفت 
در پایان خاطرنشان کرد: اگر شهروندان به 
هشدارهای انتظامی توجه کنند عرصه را برای 
مجرمان تنگ کرده و از بروز جرایم در جامعه 

جلوگیری خواهد شد.

رفعنقطهحادثهخیز
محورسرتکقلعهگنج

انجامشد
مجتبی رئیسی گفت: به همت اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
کرمان، رفع نقطه حادثه خیز و آسفالت 3 
کیلومتر از محور سرتک قلعه گنج انجام 
شد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان 
از کرمان جنوب، »مجتبی رئیسی« گفت: 
به همت اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای جنوب کرمان، رفع نقطه حادثه 
خیز و آسفالت 3 کیلومتر از محور سرتک 
قلعه گنج انجام شد.رئیس اداره نگهداری 
راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای جنوب کرمان افزود: با توجه به 
اهمیت شهرستان قلعه گنج و انتخاب آن 
به عنوان شهرستان نمونه اقتصاد مقاومتی 
کشوری توجه به زیرساخت های حمل 
و نقلی این شهرستان به صورت ویژه از 
چندسال گذشته در دستورکار اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
استان کرمان قرار گرفته است.وی با اشاره به 
این که در محور قلعه گنج - کهنوج به دلیل 
ساماندهی و تعریض اقدامات مثبتی انجام 
شده است، خاطرنشان کرد: یکی از نقاط 
حادثه خیز و پرتصادف در ورودی شهر قلعه 
گنج از سمت منوجان در منطقه سرتک بود 
که طی درخواست همکاری با نظر مساعد 
معاون اداره کل راهداری و با همتی جهادی 
این نقطه حادثه خیز ساماندهی و ایمنی 
تردد در آن برقرار شد.رئیسی ابراز کرد: 
برای اجرای این طرح که در دست اجراست 
بیش از یک میلیارد تومان اعتبار هزینه شده 
است که به زودی این محدوده آسفالت و زیر 

بار ترافیکی قرار خواهد گرفت.

کروناهمچناندراستان
میتازدوجانمیگیرد

665 قربانی
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، 5۹نفر در سطح استان در 
بیمارستان بستری شدند.که بر اساس 
شهرستان های زیر مجموعه علوم پزشکی 
های مختلف به شرح زیر است :حوزه 
۴۲نفر،  دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: ۱ 
نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم: 3نفر 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: 5 
نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان 
۸ نفر. تعداد موارد بستری قطعی مبتال به 
کرونا هم اکنون در بیمارستان های استان 
کرمان ۲۹5 نفر است و در نتیجه تعداد 
کل موارد بستری دارای تست مثبت 
کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون به 
5۴۷۴ رسید. هم چنین تعداد فوتی های 
قطعی ابتال به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت 
3 مورد مربوط  گذشته: 6 مورد شامل:
به دانشگاه علوم پزشکی کرمان است و 
۲ مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت و ۱ مورد مربوط به دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان ، مجموع جانباختگان 
ابتالی قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تاکنون 

665 نفر رسید.

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع 
جنوب برق کرمان در طول هفته گزارش

دولت تعداد ۴6۴ پروژه در حوزه 
شرکت توزیع برق جنوب این استان با اعتبار 6۷۱ 
میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری می رسد.

عبدالوحید مهدوی نیا روز یکشنبه در کنفرانس 
مطبوعاتی با رسانه ها  افزود: در این طرح ها ۲۸ 
ر و با اعتبار ۱۱۴  روستا با جمعیت 3۸۸ خانوا
میلیارد ریال برقدار می شوند و ۲۷۲ میلیارد ریال 
پروژه اصالح و بهسازی شبکه برق جنوب کرمان 
نیز افتتاح  خواهد شد. وی اضافه کرد: همچنین به 
۱6 نیروگاه خورشیدی  مناسبت هفته دولت 
توسط بخش خصوصی با ظرفیت 5۲۹ کیلو وات و 
اعتبار ۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

مهدوی نیا بیان کرد: ۲۱5 میلیارد تومان نیز طرح 
برای تامین برق مشترکان در حوزه برق جنوب 
فتتاح می شود که کیفیت برق  کرمان امروز ا
دهد. می  فزایش  ا را  منطقه  این  در  رسانی 

مدیرعامل شرکت توزیع جنوب برق کرمان تصریح 
کرد: این شرکت وظیفه تامین و توزیع برق ۱6 
شهرستان استان را به عهده دارد که 5۸۴ هزار 
مشترک از خدمات شرکت بهره می برند. وی 
فزود:  به لحاظ مساحت تحت پوشش  شرکت  ا
توزیع برق جنوب کرمان،ششمین شرکت در بین 
3۹ شرکت توزیع در کشور است.وی با اشاره به 
خدمات دولت تدبیر و امید در حوزه برق جنوب 
کرمان اظهار داشت: در دولت های یازدهم و 
دوازدهم ، ۱6۰ هزار مشترک جدید به مشترکان 
برق کرمان در هشت سال گذشته اضافه شده و به 
۴۸۷ روستای فاقد برق برق رسانی شده است  و به 
لحاظ روستاهای برقدار شده در کل کشور مقام 

دوم را داریم.
 شهرستان جیرفت بیشترین مصرف 

برق را بین ۱6 شهرستان دارد
مهدوی نیا با بیان اینکه 33 روستا جنوب کرمان 

در دولت تدبیر و امید از طریق برق خورشیدی برق 
دار شده اند ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و 
۱۷۷ نیروگاه فتوولتائیک به ظرفیت ۱۰ مگاوات 
در حوزه شرکت توزیع برق کرمان در دست 
استفاده است. مدیرعامل شرکت توزیع جنوب 
برق کرمان بیان کرد: کاهش خاموشی ها، کاهش 
تلفات شبکه، وصول مطالبات، و دسترسی متقاضی 
در هر زمان وهرمکان به خدمات از جمله برنامه 
های این شرکت در نقشه استراتژیک است.وی 
تصریح کرد: با فرآیندهای قدیمی نمی توان چابک 
سازی و ساده سازی در خدمات رسانی را دنبال 
کنیم و باید اصالح فرایند را برای رسیدن به نتایج 
مثبت در دستور کار قرار دهیم.مهدوی نیا افزود: 
شناسایی نقاط آسیب پذیر و بحرانی شبکه از نظر 
سیل و زلزله به جانمایی در شبکه توزیع، مقاوم 
نتقال و اطالع رسانی خاموشی  سازی خطوط ا
های شبکه و تسهیل خدمات رسانی به مشترکان 
قدامات این شرکت در طی سالهای  از جمله ا
گذشته بوده است. وی در انتها  اعالم کرد: شعار ما 
از سال ۹3 این بوده که هر متقاضی بایستی بتواند 
در هر گوشه دنیا در هر ساعت از شب خدمات ما را 
دریافت کند.در جریان این نشست مطرح شد که 
۸۰ هزار مشترک در شهرستان جیرفت  از لحاظ 
مصرف  برق در بین ۱6 شهرستان تحت پوشش 

رتبه نخست را دارد.
   وعده برق دارشدن روستاهای باالی 

۱۰ خانوار محروم از برق
این نشست با پرسش و پاسخ به پایان رسید، در این 
پرسش و پاسخ ها، مهدوی نیا در پاسخ به سوال 
خبرنگار کاغذ وطن مبنی بر اینکه چه تعداد روستا 
هنوز برق رسانی نشده است و در اولویت هستند، 
گفت: هیچ زمانی نمی توانیم بگوییم چند روستا 
وجود دارد که باید برق رسانی شوند زیرا در چند 
سال اخیر مهاجر معکوس از سمت  شهر به روستا 
را داشته ایم و از طرفی  برخی روستا ها که  در 
اولویت برق رسانی نبوده، تغییر وضعیت داده و 
در اولویت قرار می گیرند. وی تاکید کرد: تمامی 
ر در جنوب کرمان  نوا روستاهای باالی ۱۰ خا

تا پایان امسال برق دار می شوند و نهضت برق 
رسانی به روستاها همواره ادامه دارد.  وی در مورد 
قطعی های مکرر برق در شهرستان های جیرفت 
و عنبرآباد، عذر خواهی کرد و گفت: برخی از این 
قطعی ها کوتاهی ما بوده است که عذر خواهی 
لبته بخشی از آن به دلیل کرونا بوده  می کنیم ا
است که انشعابات به موقع تقویت نشدند و ناگزیر 

به  این قطعی ها بودیم.
 خسارت ها پرداخت می شود

مهدوی نیا در مورد پرداخت خسارت های ناشی 
از قطع و نوسانات برقی  هم گفت: در همه قبوض 
ماهیانه یک مبلغ کسر می شود که  برای جبران 
خسارت های وارده است ،در سال گذشته ، بیمه 
خسارت فوتی  تا حدود  ۴5۴ میلیون تومان و 
نقص عضو تا 3۰۰ میلیون تومان  ، خسارت لوازم 
برقی تا ۱۲ میلیون تومان و آتش سوزی  و انفجار 
تا ۴۰۰ میلیون  تومان و  هزینه های پزشکی حدود 
3۰۰ میلیون تومان، متعهد شده است که در سال 
گذشته چند مورد پرداخت خسارت در عنبرآباد و 
فاریاب رخ داده است که پرداخت شده است. وی 
تاکید کرد: خسارت دیده ها باید به امورهای برق 
شرکت مراجعه کنند و مدارک مورد نیاز را تکمیل 

می دهند و بعد ثبت سامانه بیمه می شود و بعد 
از بررسی بیمه گذار، معموال بین یک ماه تا دو ماه  

خسارت پرداخت می شود.
  توزیع پنل های خورشیدی در بین 

عشایر جنوب استان
مهدوی نیا مورد مشکل برق رسانی به عشایر 
جنوب استان و طرح پنل های خورشیدی برای 
ز جامعه گفت: در همه ی استان  این گروه ا
تولید برق به وسیله پنل های خورشیدی صرفه 
اقتصادی  دارد.  در بحث  برق رسانی به عشایر  
به این شکل در بودجه ی دو سال پیش بود که 
عملیاتی نشد، امسال  عملیاتی شده است و۴5۰  
پنل خورشیدیمربوط به جنوب استان و ۱۰۰ به 
شمال استان اختصاص داده شده است،  این طرح 
فقط برای عشایر کوچ رو  است  که مدرسه عشایری 
دارند و هم اکنون هم برای اجرا و تحویل این پنل 
ها با سازمان عشایری در ارتباط هستیم  و این 
طرح برای اولین بار در کشور  در استان کرمان 
اجرایی می شود. وی تاکید کرد از طرفی بخش 
رد  تولید برق با پنل  ند وا خصوصی هم می توا
خورشیدی شود و هیچ محدودیتی از این بابت 

نخواهیم داشت

وعدۀ پرداخت خسارت ناشی از نوسان برق در جنوب
*  مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب ضمن عذرخواهی از قطعی های برق در جنوب کرمان، گفت:  زیان وارده ناشی از قطع و نوسانات برقی به مشترکین پرداخت می شود

* بنا به وعدۀ شرکت توزیع برق جنوب کرمان، تمامی روستاهای باالی ۱۰ خانوار در جنوب استان تا پایان سال برق دار می شوند

نجمهسعیدی
سر دبیر

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره 
به اهمیت راه اندازی مراکز کشاورزی

در  کشاورزی  لجستیک 
جنوب استان کرمان گفت: این مراکز باید 
توسط بخش خصوصی ایجاد شود و ما هیچ 
محدودیتی در حمایت از بخش خصوصی 
نداریم.کاظم خاوازی در جریان حضور در 
سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی و 
ارتباط ویدئو کنفرانس با روسای مراکز 
استان ها در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در 
جیرفت اظهار داشت: بخش خصوصی 
می تواند به فرآوری و ساماندهی بخش قابل 
توجهی از تولیدات کشاورزی کمک کند.وی 
مراکز  ایجاد  خصوص  در  کرد:  تاکید 
لجستیک کشاورزی باید گفت که ۱۰۰ 
درصد این کار باید در بخش خصوصی اتفاق 
بیفتد و در همین راستا یک بخش خصوصی 
در مازندران مورد حمایت قرار گرفته و در 
حال طی کردن مراحل نهایی خود است.
وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: یک مرکز 
لجستیکی هم در استان فارس برنامه ریزی 
شده که حمایت کامل از این طرح در دستور 
کار است.وی با اشاره به اهمیت ایجاد مراکز 
اگر  کرد:  تصریح  کشاورزی  لجستیک 
استاندار کرمان و سایر همکاران ما در 
جیرفت هم اعالم آمادگی کنند و بخش 
خصوصی را پای کار بیاورند قطعاً از آن ها 
پشتیبانی می کنیم و تسهیالت الزم را در 
اختیارشان قرار می دهیم چرا که احداث 
مراکز لجستیک کشاورزی یک موضوع 
بسیار مهم است.خاوازی اضافه کرد: در بحث 

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی 
هم آماده همکاری و پشتیبانی هستیم.وزیر 
جهاد کشاورزی اشاره ای هم به تولیدات 
مربوط به خوراک دام داشت و گفت: در 
تولیدات زیادی از وضعیت مطلوبی برخوردار 
هستیم و در بحث خوراک های دام نظیر 
ذرت هیچ کمبودی نداریم و با سفارشی که 
شرکت پشتیبانی امور دام در بحث کنجاله 
ذرت داده فکر می کنم طی ۱۰ تا ۱5 روز 
آینده بتوانیم بازار خوراک دام را اشباع کنیم.
وی با بیان اینکه استانداردسازی محصوالت 
کشاورزی از برنامه های جدی وزارت 
جهادکشاورزی است، گفت: برای این 
موضوع، دبیرخانه و ستاد تشکیل داده ایم 
چراکه اتحادیه های اروپا و آسیا خرید 
موضوع  به  را  کشاورزی  محصوالت 
استانداردسازی و شناسایی دقیق مزارع 
تولیدی مرتبط کرده اند. در این رابطه پیگیر 

تعین یک مجری هستیم.به گفته خاوازی، 
تولیدات کشاورزی ایران، سالم ترین تولیدات 
دنیا هستند چراکه میزان سم و کودی که در 
کشور ما مصرف می شود به مراتب کمتر از 
سایر کشورها است.وزیر جهاد کشاورزی 
پس از بازدید از قسمتهای مختلف ایرنا با 
حضور در تحریریه به سواالت خبرنگاران 
پاسخ داد. پارک لُجستیک کشاورزی، یک 
مرکز لجستیکی است که بر فعالیت هایی در 
حوزه تجمیع، انبارداری، نگهداری، توزیع و 
خدمات ارزش افزوده محصوالت کشاورزی 
تمرکز دارد.به گفته کارشناسان، مراکز 
از  باالیی  درصد  کشاورزی  لُجستیک 
نابسامانی حوزه تولید، بسته بندی و حمل و 
نقل و فروِش تولیدات کشاورزی را برطرف 
می کنند.ساالنه حدود ۸5 محصول زراعی و 
باغی به وزن ۴.5 میلیون تن در جنوب 

استان کرمان تولید می شود.

دادستان مرکز استان کرمان با اشاره به فعال شدن 
گشت قضایی – اجرایی انتظامی امر به معروف و 
نهی از منکر در مرکز این استان برای نخستین بار 
در کشور، گفت: اکیپ های پیش بینی شده در این 
گشت به سرپرستی قضات دادسرای مرکز استان و 
با حضور نمایندگانی از پلیس امنیت اخالقی، سپاه 
ثاراهلل، پلیس اماکن و نمایندگان ستاد اجرایی امر به 
معروف و نهی از منکر تشکیل شده است. دادخدا 
ساالری در تشــریح این خبر افزود: این اکیپ ها 
بازدیدهایی از اصناف و واحدهای تولیدی در سطح 
جامعه خواهند داشــت و با هرگونه مظاهر فساد، 
عالئم گروه های ضد دینی، البســه منافی عفت و 
... برخورد خواهند کرد.وی با اشاره به آغاز اجرای 
این طرح در ایام محرم و هفته امر به معروف و نهی 
از منکر، اظهار کرد: در راستای سیاست های قوه 
قضاییه بر حفظ حقوق عامه و مطالبات مردمی و 
با توجه به آرمان نهضت امام حسین )ع( مبنی بر 
احیای امر به معروف و نهی از منکر، گشــت های 
قضایی – اجرایی، انتظامی امــر به معروف و نهی 
ازمنکر در کرمان اجرایی شــده است.دادســتان 
عمومی و انقالب مرکز استان کرمان هدف از تشکیل 
نظام اسالمی را اجرای قوانین و مقررات دین مبین 
اسالم دانست و تاکید کرد: با تشکیل و فعال شدن 
گشت قضایی – اجرایی امر به معروف و نهی از منکر 
در کرمان تالش می شود که زمینه اجتماعی الزم 
برای اجرای فریضتین به عنوان یکی از اصول دین 
مترقی اسالم فراهم شود.مدعی العموم تصریح کرد: 
بخشــی از اجرای فریضتین امر به معروف و نهی 

از منکر مربوط به بخش های حاکمیتی است که 
متاسفانه در تمام سطوح مغفول واقع شده و با توجه 
به مطالبه عمومی برای سالم سازی فضای اجتماع، و 
با عنایت به اینکه بخش زیادی از این کار باید در کف 
جامعه و با اعمال نظارت های دقیق و برخوردهای 
قانونی دنبال شود، این کار در مرکز استان کرمان 
اجرایی شــده و امید می رود که بــا اجرای دقیق 
آن، در سایر نقاط کشــور نیز به عنوان یک راهکار 
اجرایی شود.ساالری گفت: در بازدیدهای گشت 
قضایی – اجرایی امر به معــروف و نهی ازمنکر در 
کرمان عالوه بر بررسی کاالهای در معرض فروش 
از حیث مطابقت آنها با فرهنگ دینی و ملی کشور، 
با عرضه کنندگان کاالهای غیرمتعارف و مصادیق 
ترویج فرهنگ غربی و فروشندگان بدپوشش نیز 
برخود قانونی الزم انجام خواهد شد.وی در پاسخ 
به این ســوال که با توجه به اینکه بخش زیادی از 
کاالهای در معرض فروش در استان از سایر استانها 
و تولیدکنندگان کشوری وارد این استان می شوند، 

آیا اجرای این طرح موفق خواهد بود، افزود: در صدد 
هســتیم که محیط را برای عرضه این محصوالت 
ناامن کرده و جنبه باز دارنده ای برای عرضه کاالهای 
منافی فرهنگ دینی و ملی کشــور در این استان 
ایجاد شود و در نهایت واحدهای تولیدی در سطح 
کشــور مجبور به طراحی، تولید و عرضه کاالهای 
متناسب با فرهنگ این سرزمین اسالمی کرده و 
به مطالبات عمومی در این زمینه پاسخ مناسبی 
ارائه کنند.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
کرمان با اشــاره به این مطلب که عملیاتی شدن 
گشت قضایی – اجرایی، انتظامی امر به معروف و 
نهی ازمنکر در کرمان با دیدگاه مقابله ای و به منظور 
جلوگیری از استمرار فروش کاالهای نامتناسب با 
فرهنگ دینی و ملی کشور و با دید پیشگیرانه به 
منظور جلوگیری از تداوم روند کنونی انجام شده 
است، تصریح کرد: این طرح در ابتدا از مراکز بزرگ 
و عرضه کنندگان برندهای مطرح آغاز و سپس در 

تمامی واحدهای صنفی دنبال می شود.

دادستان عمومی و انقاب کرمان:

گشت قضایی- اجرایی در استان کرمان فعال شد
 برای راه اندازی مرکز لجستیک کشاورزی 

جنوب کرمان تسهیالت پرداخت می شود

مدیــرکل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی اســتانداری کرمــان 
ــا ۹ درصــد جمعیــت  ــه اینکــه بیــن هشــت و نیــم ت ــا اشــاره ب ب
اســتان را مهاجریــن افغانــی تشــکیل مــی دهنــد، گفــت: 
فروردیــن ســال ۹5 پیــش نویــس طــرح ســاماندهی اتبــاع تهیه 
و بــه وزارت کشــور ارســال و بخــش زیــادی از دســتورالعمل هــا 

ــده اســت. ــی ش عملیات
علــی شــفیعی دوم شــهریورماه در نشســت خبری به مناســبت 
ــاره  ــه درب ــه در جامع ــی ک ــرد: ارقام ــار ک ــت اظه ــه دول هفت
حضــور اتبــاع افغانســتانی وجــود دارد، براســاس واقعیــت 
نیســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــن ۸.5 تــا ۹ درصــد جمعیت 
ــزود:  ــد، اف ــی دهن ــکیل م ــی تش ــن افغان ــتان را مهاجری اس
فروردیــن ســال ۹5 پیــش نویس طــرح ســاماندهی اتبــاع تهیه 
و بــه وزارت کشــور ارســال و بخــش زیــادی از دســتورالعمل ها 
عملیاتــی شــده است.شــفیعی تصریــح کــرد: اکنــون بــه راحتی 
ــجویان  ــوزان و دانش ــش آم ــاغلین، دان ــت، ش ــاری از جمعی آم
ــا طــرح اعطــای تابعیــت  اتبــاع قــرار دارد و اخیــرا در ارتبــاط ب
ــا اتبــاع خارجــی  بــه فرزنــدان زنــان ایرانــی حاصــل از ازدواج ب
ــالغ شــده اســت. ــه همــه اســتان هــا اب ــی ب شــیوه نامــه اجرائ
مدیــرکل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی اســتانداری کرمــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۱۰۰ نفــر مهاجریــن خارجــی در اســتان 
کرمــان همســر ایرانــی دارنــد کــه قانــون اعطــای تابعیــت بــه 
ــوع  ــرد: موض ــار ک ــود اظه ــرا ش ــد اج ــراد بای ــن اف ــدان ای فرزن
مهاجریــن یــک موضــوع مهــم امنیتی اســت و هــم در شــورای 
عالــی امنیــت ملــی و ســایر دســتگاه هــا در ایــن زمینــه بحــث 
و تبــادل نظــر صــورت مــی گیــرد و در بســیاری از مــوارد 
ــود. ــی ش ــال م ــا ارس ــرای م ــز ب ــی از مرک ــتورالعمل اجرائ دس
شــفیعی در ادامــه تصریــح کــرد: دســتور مقــام معظــم رهبــری 
بــرای مــا حجــت شــرعی اســت و ایشــان در موضــوع مهاجرین 
ــد و  ــی کنن ــرح م ــواردی را مط ــد و م ــالع دارن ــی اط ــه خوب ب
درباره آمــوزش فرزنــدان ایــن افــراد فرمودنــد کــه الزم التعلیم 
هســتند.مدیرکل امــور اتبــاع و مهاجریــن اســتانداری کرمــان 
گفــت: 3۴ هــزار نفر دانــش آموز اتبــاع افغانی در ســطح اســتان 
کرمــان بــرا ســال تحصیلــی جدیــد و 5۲۰ دانشــجو داریــم.وی 
اظهــار کــرد: دولــت هــای ایــران و افغانســتان طــرح تشــخیص 
هویــت اتبــاع غیرمجــاز را در کشــور مــا دنبــال مــی کننــد کــه 
یکــی از اســتان هــا کرمــان اســت و بــا غربالگــری و شناســائی، 
افــرادی کــه صالحیــت مانــدگاری خواهنــد داشــت، مــی مانند 
و اگــر الزم باشــد بایــد برگردند.شــفیعی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ــی در  ــالء قانون ــی خ ــاع خارج ــاماندهی اتب ــاره س ــه درب اینک
بســیاری از مــواد وجــود دارد، گفــت: دســتگاه هــای اطالعاتــی 
و امنیتــی گــزارش مفصلــی تصویــب و اســامی کســانی کــه بــه 
عنــوان ســرباند قاچــاق انســان فعالیــت مــی کننــد به دســتگاه 
ــا  ــد و دســتور دســتگیری و طــرد آنه ــی ارســال کــرده ان قضائ

صــادر شــده اســت.

گزارش
ایسنا

اسامیسرباندهایقاچاقانسان
بهدستگاهقضاارسالشد

سارقجواهراتدر
شهرستانجیرفت

دستگیرشد

روستاهایباالی۱۰خانواردراستانبرقدارمیشوند
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خودترابهفنانده
با عنوان اصلی unfu*k yourself یک کتاب کوتاه در 
زمینه گفتگو با خود و موفقیت است که می توان به محتوای 
آن از طریق عنوان فرعی کتاب پی برد: کمتر فکر کن و دل به 
زندگی بده! در این کتاب نویسنده تالش دارد فرد را در مواجهه 
با خودش یاری کند و از شر درگیری ها و بگومگوهای مخرب 
درونی  که هیچ وقت هم متوقف نخواهند شد  نجات دهد.

نویسنده کتاب  گری جان بیشاپ  در زمینه توسعه مهارت ها 
شخصی، مخصوصاً در زمینه هستی شناسی و پدیده شناسی 
مطالعه کرده است و تعهد همیشگی خود را تغییر توانایی مردم 
برای اِعمال تغییر واقعی در زندگی می داند. در این مسیر هم یک 
روش ساده و به اصطالح بدون دنگ وفنگ را پیش گرفته که از 
نظر طرفدارانش این کار باعث کابردی شدن کتاب هایش شده 
است.در قسمتی از متن پشت جلد کتاب خودت را به فنا نده 
آمده است:تمام مدتی که درگیر بگومگو و قضاوت های درونی 
هستی، که البته هیچ وقت هم متوقف نخواهند شد، صدایی 
آرام زیر گوشت زمزمه می کند: »خیلی تنبل و خرفتی و اصال 
به درد هیچ کاری نمی خوری.« تو حتی متوجه نیستی چقدر 
به این زمزمه اعتقاد داری یا چه اندازه تباهت می کند. تو فقط 
تمام روز کار می کنی تا بر استرس ها و فشارهای روحی ات چیزه 
شوی، زندگی ات را نجات دهی و اگر نتوانی چرِخ لعنتی زندگی 
را بچرخانی، تن به تسلیم می دهی و شاید هرگز به جایی که در 

زندگی می خواستی نرسی.

فیلمرستگاریدرشاوشنک
– اندی: »یادت باشه رد، امید چیز خوبیه، شاید بشه گفت بهترین چیزهاست 

و چیزهای خوب هیچ وقت نمی میرند.«

دیالوگ
هفتونیم

 به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی، از امروز۱۴ 
مردادماه ساعت ۲۰ در پلتفرم های فیلیمو و نماوا اکران آنالین می شود.

فیلم
شیرینبیان/ گیاهی خودرو است که ساقه زیر زمینی و ریشه آن مصرف دارویی دارد. شیرین 
بیان منبع خوبی از انواع ویتامین B و ویتامین E و مواد معدنی از جمله پتاسیم و منیزیم است. 

خواص شیرین بیان برای بیماری های گوارشی و درمان افسردگی بسیار موثر است.

عطارباشی

زیبای با شکوه!
غمگین پر غرور!

درکت نمی کنند و
                 تو را ترک می کنند.

سیدعلی میرافضلی

عکس: صمد علیزاده
معاون استاندار کرمان:

ستاد پساکرونا در کرمان تشکیل شد

معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار کرمان گفـت: راه هـای بـرون رفت از 
بحران کرونـا را نباید بـه راهکارهای کوتـاه مدت منحصر کرد و اسـتان کرمـان در این 
زمینـه در چنـد بخش پیشـتاز بود و با تشـکیل سـتاد پسـاکرونا بـه فکرعواقـب بعد از 
کرونـا اسـت.دکترمحمدصادق بصیـری  امـروز دوم شـهریورماه در نشسـت خبری به 
مناسـبت هفته دولت اظهـار کرد: آنچـه می توانیـم برای یک سـال باقی مانـده دولت 
پیش بینـی کنیـم، براسـاس رودادهای قابـل حدس اسـت و وقایـع غیرمترقبـه را نیز 
نمـی توانیـم بـرآورد کنیم.وی بـا اشـاره بـه حـوادث سیاسـی امنیتـی و اجتماعی در 
سـال ۹۸ افزود: شـهادت سـردار حاج قاسـم سـلیمانی در سـال گذشـته اتفاق افتاد و 
برگـزاری انتخابـات مجلس یـک رویداد بـزرگ سیاسـی برای کشـور و اسـتان کرمان 
بود.بصیـری در ادامـه تصریـح کـرد: همه فکـر مـی کردیـم کروناویروس یک مسـئله 
زیسـتی بهداشـتی اسـت و با مداخله حوزه بهداشـت و درمان تمام می شـود، اما آثار و 
پیامدهای اقتصادی، سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی زیـادی را برای دنیـا و ایران خواهد 
داشـت.معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتاندار کرمـان بیان کـرد: کروناویروس 
آثـار و تبعات روحـی روانی برای اقشـار مختلـف، بیکاری، تغییـرات در سـاختار اداری 
اجرائی، بـر هـم زدن نظـم مراسـم دینـی و مذهبـی و ... را موجب شـده اسـت.وی در 
بخش دیگـری از صحبـت های خـود بـه موقعیـت جغرافیایی اسـتان کرمان اشـاره و 
اظهار کرد: کرمان پهناورترین اسـتان کشـور و دارای مرزهای ویژه و کویر را با وسـعت 
زیاد و تنـوع قومیـت و فرهنگ دارد کـه همه این مسـائل دامنـه فعالیـت کار در حوزه 
سیاسـی امنیتی و اجتماعـی را تحـت تاثیر خود قـرار مـی دهد.بصیری تصریـح کرد: 
راه های بـرون رفت از بحـران کرونـا را نباید بـه راهکارهـای کوتاه مـدت منحصر کرد 
و اسـتان کرمان در این زمینه در چند بخش پیشـتاز بود و با تشـکیل سـتاد پسـاکرونا 
به فکرعواقب بعد از کرونا اسـت.معاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی اسـتاندار کرمان 
در ادامـه با اشـاره بـه اینکه به شـدت به ارتبـاط با رسـانه ها اعتقـاد دارم، عنـوان کرد: 
مدیرانی که با رسـانه تعامـل ندارند، طعم خـوش این ارتباط را نچشـیده انـد در حالی 
کـه وقتـی نواقـص را رفـع و انتقـادات را بشـنویم، بـه بهبـود کار مـا کمک مـی کند و 
شـفافیت، مسـئولیت پذیری و پاسـخگوئی می تواند کمک زیـادی به ما بکنـد.وی در 
بخش دیگـری از سـخنانش اظهار کـرد: ما به شـدت نگران اشـتغال هسـتیم بـه ویژه 
در پسـاکرونا که کسـب و کارهای خرد مقداری تعطیل شـده و در این زمینـه تاکید بر 
این اسـت در سـتاد جوانان، تمرکـز را بر مهـارت آمـوزی بگذارد.بصیـری تصریح کرد: 
دیگر نبایـد معطل آموزش های رسـمی باشـیم که مشـخص نیسـت موجب اشـتغال 
می شـود یا نـه و بایـد اجـازه بدهیـم کسـانی کـه عالقمنـد هسـتند، حرفـه ای را یاد 
گرفته و مشـغول به کار اند.معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتاندار کرمان گفت: 
اسـتان کرمان قبـل از کرونا جـزو رتبـه های برتـر کشـور در موضوع اشـتغال بـود اما 
اکنون بـا توجه بـه شـیوع کرونـا، وضعیـت متفـاوت اسـت.وی با اشـاره به مشـکالت 
مـردم و کمبود آب در روسـتاها و حاشـیه شـهر کرمان تصریح کـرد: یکـی از مطالبات 
حـوزه سیاسـی امنیتـی، مطالبات اقتصـادی اسـت و بایـد حـوزه عمرانـی پیگیر حل 
مشـکل کم آبی و نبود آب بهداشـتی باشـد.بصیری بیان کرد: طرح انتقال آب را سـال 
ها دنبـال می کنیـم و بـا اعتراضات بـه این طرح تبدیل به مشـکل قضائی شـده اسـت 
که باید حـل شـود.معاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار کرمـان در ادامه با 
اشـاره به اینکه قانون سـاماندهی اتباع مربوط به سـال ۱3۱۰ اسـت، بیان کرد: حضور 
پناهندگان در کشـور ما مانند هر جـای دنیا جنبه های مثبـت و منفی دارد کـه باید با 
رعایت قانـون و برخوردها این مسـائل حل و فصل شـود.این مقام مسـئول در بخشـی 
دیگـری از صحبت های خـود دربـاره امنتخـاب فرمانداران و بخشـداران گفـت: اخیرا 
تاکید شـده بـرای انتصابـات در فرمانداری و بخشـداری، بایـد از نیروهـای بدنه وزارت 
کشـور اسـتفاده شـود.بصیری درباره نحوه انتخاباب برخی فرمانداران شهرستان های 
اسـتان و طوالنی شـدن انتخاب گزینه هـا نیز تصریـح کرد: نمـی توانیم بـدون تعامل 
با نماینـدگان فرمانـدار انتخاب کنیـم و برای جمـع بنـدی گزینه مشـترک و قطعیت 
اسـتعالمات روند طـول می کشـد.وی با اشـاره بـه اسـتعفای فرمانـدار بافت بـه دلیل 
بیماری گفت: اسـتاندار بـا اسـتعفای فرماندار بافـت موافقت کـرده و یکـی از معاونان 
وی اکنون سرپرسـت فرمانـداری اسـت و روند انتخـاب فرمانـدار در وزارت کشـور در 

حال طی شـدن اسـت.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

قلعه میش پدام 
مربوط به هزاره یک، دوران های تاریخی پس 
از اسالم است و در شهرستان کهنوج، بخش 

رودبار، روستای میش پدام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱3۸۲ با 
شماره ثبت ۹5۷۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کاشی کاری ساختمان 
در حقیقت هنر ترکیب و در کنار هم قرار دادن 
کاشی های مختلف است؛ کاشی های رنگارنگ 

با طرح ها و شکل های مختلف که ظاهری 
منحصر به فرد به فضای خانه می بخشد.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن
 به  مشکات تامین آب شرب 

در شهرستان جیرفت پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

آوای محلی           

وجودیَدردوَهمَدرمونِهدادا

َکناریزندگیآسونِهدادا

اطوِمثشِیرپُشِتتَهسِتهواهلل

بِناُزمکالِیِکرمونِهدادا

َزبونیگرَکمیتِیزهولیزو-

خداییاَشکونیدولونِهدادا

نَدارهتَهدلِی،صافوُزالله

بَهمثِلچشمهِیجوشونِهدادا

اََگهَدردِیَزدیَورُجوِنکاکاش

ابوَدسپاَچهوِحیرونِهدادا

بُهومنَدریاِطوشیرینَزبونِه

اَگوییَکنِدتوَکندونِهدادا

ِکهَهمجاِیننهَهمجاِیباوا

اَتاِههپُرَکنِهِمردونهدادا

شاعر:ابوذرشریفی

         در توییتر چه می گویند؟

۲۰ درصد بیماران کرونایی بستری در بیمارستان ها را 
جوانان تشکیل می دهند.

همه اتباع خارجی مبتال به کرونا در ایران رایگان درمان بازگشت تماشاگران چینی به ورزشگاه ها
می شوند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ت اول
نوب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
۷۰/۲۳/6/99

امور خدمات عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان موضوع مناقصه
دریافت اسناد: ارزوئیه   

الف( سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب(پایگاه ملی مناقصات  
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

۲۱/۲9۸/9۳۲/۰۸۷براورد یکساله )ریال(
۱/۰6۴/9۴6/6۰۴تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه دریافت اسناد 
مورخ 99/6/۱۰

تا ساعت ۱۴:۳۰ روزشنبه مورخ 99/6/۲۲آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ 99/6/۲۳بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ 99/6/۱6  در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست
)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی: 95۸6۷۲


