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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 شــهریور   4 سه شــنبه         808 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

جوابیه دادگستری کهنوج به گزارش کاغذوطن از معدن کرومیت دهکهان

رای پرونده معدن کرومیت 
صادر نشده است
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تشنگی امان اهالی »رضاآباد« را  برید
 *روستای رضاآباد رودبارجنوب با 155 خانوار عالوه بر اینکه آب آشامیدنی ندارد، با افت شدید ولتاژ برق هم روبرو است
 *قانعی فرماندار رودبارجنوب: سه مجتمع آب   در شهرستان، در اولویت آبرسانی  هستند اما آنقدر محرومیت در منطقه

 زیاد است که حتی با این سه مجتمع هم نیاز به صورت کامل برطرف  نمی شود

فاز نخست خط انتقال آب از خلیج فارس 
 به استان مهرماه افتتاح می شود

کرمان در معلولیت های جسمی 
 و حرکتی رتبه نخست کشور را دارد

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: این استان 
همچنان در معلولیت های جسمی و حرکتی رتبه 

نخست را دارد و دلیل عمده آن معلولیت های ناشــی از تصادفات و پرت شدن از درخت 
در جنوب کرمان است. عباس صادق زاده  با اشــاره به اینکه بهزیستی استان کرمان طی 
سال های گذشته با مشارکت خوبی که مردم با این ســازمان داشته اند توانسته گام های 
مطلوبی بردارد تصریح کرد: ۹۴ درصد فعالیت های بهزیســتی اســتان کرمان به بخش 
غیردولتی و به صورت خرید خدمت انجام می شــود و دولت یارانــه ای را برای این مراکز 

اختصاص داده است.

بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
۲۴ ساعت گذشته از میان بیماران شناسایی شده 

که به کرونا مبتال شده اند، ۴8نفر در سطح استان در بیمارستان بستری شدند وهمچنین 
تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید 1۹ در ۲۴ ساعت گذشــته: ۹ مورد شامل:7 مورد 
مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان اســت و 1 مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی 
سرجان و 1 مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بم ، مجموع جانباختگان ابتالی قطعی 

به کووید 1۹ از ابتدا تاکنون  ۶7۴نفر رسید.

اســتاندار کرمــان از افتتــاح فــاز نخســت خــط انتقــال آب از خلیج 
ــا سرچشــمه در  ــاز دوم آن ت ــاه و ف ــه ســیرجان در مهرم ــارس ب ف

ــروژه  ــی گفــت: امســال حــدود 300 پ ــر داد.محمدجــواد فدائ ــاه امســال خب بهمــن م
ــرای  ــه شــده ب ــار هزین ــه  اعتب ــود ک ــاح می ش ــان افتت ــتان کرم ــف اس ــاط مختل در نق
پروژه هــای قابــل افتتــاح در هفتــه دولــت در اســتان کرمــان نســبت بــه ســال گذشــته 

ســه برابــر شــده اســت.

تاکنون در کرمان 674  نفر 
قربانی کرونا   شدند

 تعطیالت، سفر نروید
رنا
 : ای

س
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خطر آغاز زود هنگام 
موج سوم کرونا، 

جنوب را 
 تهدید  می کند

پایگاه های انتقال خون 
استان در روزهای تاسوعا 

و عاشورا  باز هستند
مدیرکل انتقال خون استان کرمان: از 

تمامی عزاداران حسینی و اهداکنندگان 
خون تقاضا می شود که برنامه اهدا و نذر 

خون و پالسمای خود را صرفا به ایام 
تاسوعا و عاشورا موکول نکنند

راه اندازی آزمایشگاه 
تست تشخیص بیماری 

 مشمشه در کرمان
مدیر کل دامپزشکی استان کرمان از 
راه اندازی تست تشخیص مشمشه در 

آزمایشگاه مرجع و مرکز تشخیص اداره 
کل دامپزشکی استان کرمان خبر داد
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ادامه مطلب را در صفحه2بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه4 بخوانید 

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

ت دومفراخوان مناقصه
نوب

مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 

14000275775

برآوردتضمین شرکت  در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوان

2099003501000036
}4001/21/08{ احداث باقیمانده 5 باب تجاری در اراضی 

مسکن مهر 57 هکتاری شهر 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

صفحه 4روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

نوبت دوم

مناقصه واگذای امور کمک پرستاری 
در مراکز درمانی تابعه دانشگاه

از مدیرعامل گل گهر به عنوان مدیر نقش آفرین 
در دوران رکود تجلیل شد

افتتاح و کلنگ زنی ۸ طرح صنعتی و معدنی 
 در هفته دولت در جنوب کرمان

در جریان سمپوزیوم مدیریت خالق در توسعه کسب و کار؛

سمپوزیوم کاربردی مدیران موفق و 
رهبری برند در پساکرونا در سال جهش 
تولید در محل سازمان مدیریت دولتی 
تهران برگزار شد.به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، در این سمپوزیوم که با حضور 

صاحبان برند، نخبگان اقتصادی، صاحبان 
انواع کسب و کارهای بزرگ، متوسط و 
کوچک، مشاوران ارشد برند، طراحان 
کمپین های یکپارچه برند و تحلیلگران 
اقتصادی برگزار شد، به بررسی چگونگی 
رونق کسب و کار و تولید پایدار در شرایط 

و تحوالت اخیر پرداخته شد.در این 
سمپوزیوم از مهندس جمشید مالرحمان 
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر به عنوان مدیر نقش آفرین در 
دوران رکود با اهدا لوح سپاس، تجلیل 

به عمل آمد.

رییس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
جنوب کرمـان از افتتـاح و کلنـگ زنی 8 
طرح صنعتـی و معدنی در جنـوب کرمان 
در هفتـه دولت خبـر داد.مسـلم مروجی 
در گفـت و گـو بـا ایسـنا بـا گرامیداشـت 
یـاد و خاطـره شـهدای دولت در تشـریح 
جزییات ایـن خبـر اظهـار کرد: سـرمایه 
گذاری مـورد نیـاز ایـن طـرح ها بالـغ بر 
۲805 میلیـارد ریال اسـت که بـا اجرای 
ایـن طـرح هـا زمینـه اشـتغال ۴۹۶ نفـر 

به صـورت مسـتقیم ایجـاد خواهد شـد. 
مروجی فرد از افتتـاح ۶ واحد بـا اعتباری 
بالغ بـر 1۹30 میلیارد خبـر داد و تصریح 
کـرد: ایـن طـرح هـا بـرای 38۴ نفـر بـه 
صـورت مسـتقیم اشـتغال ایجـاد خواهد 
کـرد.وی ادامه بیـان جزئیات طـرح های 
آماده بهره بـرداری در هفتـه دولت اظهار 
کـرد: ایـن طـرح هـا شـامل 3 کارخانـه 
صنایع معدنی تولید کنسـانتره کرومیت، 
مـس کاتـد و کنسـانتره مـس، کارخانـه 

تولیـد انـواع آرد و کارخانه تولیـد خوراک 
دام، طیـور و آبزیـان بـر پایـه علوفـه مـی 
باشـند. رییـس سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت جنـوب کرمـان گفـت: ۲ طرح 
تولیـد کنسـانتره تیتانیـوم و کنسـانتره 
کرومیـت و منگنـز نیـز بـا اعتبـاری بالغ 
بر 875 میلیـارد ریال و اشـتغالزایی 11۲ 
نفـری مجـوز خـود را از ایـن سـازمان 
دریافـت و کلنـگ سـاخت آنها بـه زمین 

زده خواهـد شـد.

شهردار کرمان گفت: معاون وزیر کشور 
در سفر به استان کرمان، از تعامل شورای 
اسالمی شهر و شهرداری کرمان در جهت 

پیشبرد امور قدردانی کرد.
به گزارش کرمان آنالین، سیدمهران 
عالم زاده در نشست عمومی شورای 
به منظور  که  کرمان  شهر  اسالمی 
انتخاب هیأت رییسه و بررسی مصوبات 
ضمن  شد،  برگزار  کمیسیون ها 
گرامی داشت هفته دولت، فرارسیدن ایام 
سوگواری ساالر شهیدان را تسلیت گفت 
و افزود: دکتر جمالی نژاد، معاون عمران و 
توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، 
از تعامل و عملکرد شورا و شهرداری ابراز 
رضایت کرد.وی ادامه داد: از نظر معاون 
وزیر کشور، شورای پنجم شهر کرمان، 
کاماًل بدون حاشیه بوده و از شوراهای 

اسالمی خوب کشور شناخته می شود.
شهردار کرمان همچنین به مناسب سازی 
شهر کرمان برای ایام محرم اشاره و بیان 
کرد: با توجه به درخواست شورای اسالمی 

شهر کرمان برای تأمین روشنایی معابر 
اطراف حسینه ثاراهلل، پیگیری های الزم با 

اداره برق انجام خواهد شد.
وی در ادامه، در پاسخ به مصوبه کمیسیون 
برنامه، بودجه و منابع پایدار شورای اسالمی 
شهر کرمان در خصوص اولویت داشتن 
تأمین منابع برای خرید ۲0 دستگاه 
اتوبوس و لزوم مدیریت منابع گفت: 
مدیریت منابع در این است که بتوانیم 

اولویت و نیاز شهر را تشخیص دهیم.
عالم زاده افزود: یکی از مشکالت بزرگ شهر 
کرمان، فرسودگی و عدم توسعه ناوگان 
حمل ونقل عمومی است که باید به فکر 

راه حلی اساسی برای آن باشیم.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد پل در تقاطع ها، 
راه حل مناسبی نیست، گفت: مشکل 
ترافیک شهر، با بهینه سازی و توسعه 

حمل ونقل عمومی حل می شود.
شهردار کرمان با تأکید بر اینکه مدیریت 
 3۲0 منابع در این است که بودجه 
میلیاردی شهرداری به 8۲0 میلیارد برسد، 

گفت: مدیری که بتواند درآمد ایجاد کند، در 
مدیریت منابع نیز توانمند است.

شهردار کرمان به اجرای پروژه ترافیکی 
میدان آزادی و هزینه 1۶0 میلیارد تومانی 
آن اشاره کرد و گفت: به جای این میزان 
هزینه، می توانستیم 50 اتوبوس به مبلغ 
۲5 میلیارد تومان خریداری کنیم و خط 
میدان آزادی تا میدان شهدا را به طور کامل 

پوشش دهیم.
عالم زاده افزود: در صورتی که بتوانیم 50 تا 
100 اتوبوس خریداری و مردم را به استفاده 
از حمل ونقل عمومی تشویق کنم، شهردار 
بعدی مجبور نیست تقاطع غیرهم سطح 

بسازد و شهر را مدتی گرفتار کند.
وی ادامه داد: اگر برای حمل ونقل عمومی 
هزینه کنیم، 10 سال بعد جواب خواهد 
داد و اگر توجه نکنیم، مجبوریم تا هزاران 
میلیارد تومان برای ساخت تقاطع های 
غیرهم سطح هزینه کنیم؛ ضمن اینکه 
مشکالت ترافیکی نیز همچنان به قوت 

خود باقی خواهند ماند.

رضایت معاون وزیر کشور از تعامل شهرداری 
و شورای اسالمی شهر کرمان

شهردار کرمان خبر داد:

آگهي مناقصه عمومي   
شماره 99/29/ع

شـركت معدنـی و صنعتی گل گهر )سـهامی عـام( در نظر دارد "تجهیز سـالن تیرانـدازی با تفنگ 
بـادی مجموعـه ورزشـی " خـود واقـع در شـهر سـیرجان را از طریق برگـزاری مناقصـه عمومی به 
پیمانـكار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا پیمانـكاران می تواننـد جهت اخـذ اسـناد مناقصه به 
آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه  و اسـناد مذکـور را از قسـمت تأمین كنندگان و 
مشـتریان - مناقصـه هـا دانلـود نماینـد . مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز سـه شـنبه  
مـــورخ 99/6/18 در محــل دفتركمیسیون معــامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران 
می باشـد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز سـه شـنبه مورخ 99/6/11 مقرر شـده 
اسـت. شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر در رد یـا قبول هر یك از پیشـنهادات بدون نیـاز به ذكر 

مدیریت قراردادها و معامالتدلیـل و بـدون جبران خسـارت مختار می باشـد.
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

مهندس محسن طاهری
 مدیر محترم جهاد کشاورزی 

شهرستان عنبرآباد
عنوان  به  جنابعالی  شایسته   و  جا  به  انتخاب 
مدیر نمونه کشوری در جهاد کشاورزی که نشان 
از شایستگی و توانمندی شما در عرصه خدمت 
رسانی به مردم و کشاورزان است را  تبریک و تهنیت 
عرض نموده ، توفیقات روز افزون و سالمتی شما 

را از درگاه خداوند منان آرزو می نماییم.
جمعی از کشاورزان 
شهرستان عنبرآباد

رییس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی 

جیرفت بــا تاکید بر رعایــت پروتکل های 
بهداشتی در ماه محرم نسبت به موج سوم 
کرونا قبــل از پاییز در این منطقه هشــدار 
داد. دکتر اصغر مکارم از روند کاهشــی آمار 
فوتی ها و مبتالیان به کووید 1۹ در جنوب 
کرمان خبر داد و اظهار کرد: موج دوم کرونا 
با همکاری و ایثار کادر بهداشت و درمان در 

حال کنترل است.
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تاکنون در کرمان 674 نفر
قربانی کرونا شدند

تعطیالت، سفر نروید
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، ۴8نفر 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:۲7نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان: 1 نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم: ۲نفر حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: 11 نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
سیرجان 7 نفر. تعداد موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون 
در بیمارستان های استان کرمان ۲۹0 نفر است و در نتیجه تعداد 
کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا 
تاکنون به 55۲۲ رسید. هم چنین تعداد فوتی های قطعی ابتال 
به کووید 1۹ در ۲۴ ساعت گذشته: ۹ مورد شامل:7 مورد مربوط 
به دانشگاه علوم پزشکی کرمان است و 1 مورد مربوط به دانشگاه 
علوم پزشکی سرجان و 1 مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بم 
، مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به کووید 1۹ از ابتدا تاکنون  

۶7۴نفر رسید.

جلسه مشترک شورای فرهنگ عمومی و اصحاب 
فرهنگ، هنر و رسانه با حضور مدیر کل اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، نماینده مردم 
شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس 
شورای اسالمی، امام جمعه، فرماندار و دیگر 
مسئولین شهرستان زرند در محل اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی این شهر برگزار شد.در این جلسه 
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان زرند 
ضمن تسلیت ایام محرم و شهادت امام حسین 
ع گفت: مساجد شهرستان با رعایت پروتکل 
های بهداشتی فعال هستند.حجت االسالم و 
المسلمین علی ابراهیمی افزود: با وجود بیماری 
کرونا عالوه بر مساجد و تکایا خانواده ها نیز باید 
یاد امام حسین ع را در خانه ها احیا کنند.امام 
جمعه زرند خواستار گسترش مجالس خانگی 
عزای امام حسین ع شد و تصریح کرد: سعی 
کنید فرزندان خود را با محبت امام حسین ع 
تربیت نمایید.وی یکی از نیازهای شهرستان 
زرند را در حوزه فرهنگی بحث کتابخانه مرکزی 
عنوان کرد و از مسئولین خواست جهت احداث 
کتابخانه و رفع این نیاز شهرستان همت نمایند.

فرماندار زرند نیز با بیان اینکه بزرگترین دغدغه 
رهبر معظم انقالب بحث فرهنگ است گفت: 
ایران در تمامی عرصه ها کشوری قدرتمند است 
و دشمنان جهت ضربه زدن به این کشور از راه 
شبیخون فرهنگی و جنگ اقتصادی وارد شده 
اند.صادق زاده افزود: دشمنان فکر می کنند 
که می توانند انقالب ۴1 ساله را این گونه از 
پای درآورند اما هرگز نخواهند توانست و قطعا 
کشور در مقوله فرهنگ و اقتصاد نیز پیروز 

میدان خواهد بود.وی به مشکالت و معضالت 
اجتماعی شهرستان نیز اشاره کرد و یاداور شد: 
در کنار ظرفیت بزرگ اقتصادی که در شهرستان 
ایجاد شده است در مسائل اجتماعی و مشکالت 
خانوادگی آسیب هایی وجود دارد که باید به آن 
پرداخته شود.فرماندار زرند افزود: ما در حوزه 
صنعت و تولید در سال جهش تولید گام های 
بلندی را برداشتیم که اگر پیوست فرهنگی و 
زیست محیطی نداشته باشند گام اثرگذاری 
نبوده است.وی از راه اندازی و افتتاح بیمارستان 
1۴۶ تخت خواب بیماستان سینا خبر داد و 
یادآور شد: با همه مشکالت و تحریم هایی که 
در کشور وجود داشت توانستیم این بیمارستان 
را مجهز نماییم و هم اکنون اماده افتتاح و بهره 
برداری از آن هستیم.مدیر کل اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان نیز با گرامیداشت هفته 
احیای امر به معروف و نهی از منکر گفت: اگر 
امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه جاری 
کنیم خیلی از مشکالت حل خواهند شد.علیزاده 
افزود: شهرستان زرند با ظرفیت های بزرگ 

صنعتی و معدنی جایگاه ویژه ای در استان دارد 
که در کنار این ظرفیت ها ، فرهنگ جایگاه ویژه 
تری دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.

وی تصریح کرد: همیشه انتظار این را داشته 
ایم که دولت در حوزه فرهنگ و هنر کمک 
نماید که به سهم خود زیرساخت ها را ایجاد 
کرده است اما با توجه به منابع دولت نمی توان 
انتظار بیشتری داشت.علیزاده ادامه داد: هر 
چند که نقش شهرداری و دهیاری ها در حوزه 

فرهنگ و فعالیت های فرهنگی مهم است اما 
نقش مهمتر را در شهرستان زرند صنایع و 
معادن دارند.وی افزود: باید در شهرستان زرند 

ارتباط نزدیک تری در حوزه اقتصادی ، صنعت و 
معدن با مقوله فرهنگی شهر ایجاد شود و باید از 
ظرفیت های ایجاد شده جهت حمایت از جامعه 
فرهنگی وهنری با همدلی و هماهنگی مسئولین 
شهرستان استفاده کرد.نماینده مردم شهرستان 
های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی 
نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
رجائی و باهنر و هفته دولت گفت: انقالب ما یک 
انقالب فرهنگی است و باید در حال حاضر آسیب 
های فرهنگی را مد نظر داشت چرا که اگر توجه 
به فرهنگ کم رنگ شود امکان از دست دادن 
جامعه وجود دارد.دکتر شریعتی افزود: امروز 
شبکه های بیگانه و معاند برای تشویش اذهان 
عمومی مردم از هیچ کاری دریغ نمی کنند که 
باید جهت خنثی کردن این نیرنگ دشمن برنامه 
ریزی دقیقی صورت گیرد.وی تصریح کرد: برای 
رفع این مشکالت فرهنگی باید جامعه را بوسیله 
معرفت و معنویت تقویت کنیم و برای تقویت 

فرهنگی حسن خلق را گسترش دهیم

محمدجـواد فدائـی در دیـدار 
والمسـلمین خبر حجت االسـالم 

علیدادی سـلیمانی  حسـن 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه 
کرمان بـا وی بـه مناسـبت هفته دولـت اظهار 
داشـت: امسـال حـدود 300 پـروژه در نقـاط 
مختلـف اسـتان کرمـان افتتـاح می شـود کـه  
اعتبـار هزینـه شـده بـرای پروژه هـای قابـل 
افتتاح در هفته دولت در اسـتان کرمان نسـبت 

به سال گذشته سه برابر شده است.
وی میـزان اعتبـار پروژه هـای قابـل افتتـاح در 
هفتـه دولـت اسـتان کرمـان را بیـش از هـزار 
و 500 میلیـارد تومـان عنـوان کـرد و افـزود: 
امسـال ۹0 پـروژه جدیـد در هفتـه دولـت در 
اسـتان کرمـان بـا اعتبـار ۹۴0 میلیـارد تومان 
کلنگ زنـی شـده و عملیـات اجرایی آنهـا آغاز 
می شـود. اسـتاندار کرمان بـا بیان اینکه سـال 
گذشـته در بخش خصوصـی ۲0 هـزار میلیارد 

تومـان پـروژه در اسـتان کرمـان افتتـاح شـده 
اسـت گفـت: امسـال تقریبـا 30 هـزار میلیارد 
تومان پروژه بخش خصوصی در اسـتان کرمان 

افتتـاح می شـود.
ز  نتقـال آب ا ینکـه خـط ا وی بـا بیـان ا
خلیـج فـارس بـه اسـتان کرمـان بـه زودی 
فـزود: قسـمت نخسـت  فتتـاح می شـود ا ا
ایـن پـروژه مهرمـاه امسـال در شهرسـتان 
فتتـاح می شـود و قسـمت دوم  سـیرجان ا

پـروژه تـا سرچشـمه بهمـن مـاه امسـال بـه 
می رسـد. ری  بهره بـردا

فدائـی تصریـح کـرد: همـه ایـن اقدمـات  در 
اسـتان کرمان بـا وجـود مشـکالت، تحریم ها و 
شـیوع ویروس کرونا انجام شـده کـه این حجم 

کار و فعالیـت قابـل تقدیر اسـت.
وی با تشـریح آخریـن وضعیت شـیوع ویروس 
کرونـا در اسـتان کرمان اظهار داشـت: شـیوع 
بیمـاری در اسـتان سـیر نزولـی پیـدا کـرده و 
امیدواریـم کـه ایـن سـیر نزولـی مبتالیـان به 

کرونـا در اسـتان ادامه داشـته باشـد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:

باید ارتباط نزدیک تری در حوزه های اقتصادی، صنعت و معدن با مقوله 
 فرهنگی شهر زرند ایجاد شود

گزارش
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

پنج شهر در استان کرمان به شبکه 
گاز سراسری وصل می شوند

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: با افتتاح پروژه های گازرسانی 
به پنج شهر استان در طول هفته دولت، مردم این شهرها به شبکه گاز 
سراسری وصل می شوند.به گزارش ایرنا، منوچهر فالح روز یکشنبه 
در جمع خبرنگاران افزود: با افتتاح پروژه های گازرسانی به شهرهای 
هنزاء، شهداد، نظام شهر، بلوک و اندوهجرد، مردم این شهرهای استان 
کرمان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.وی با بیان اینکه 
برای گازرسانی به این 5 شهر مجموعا مبلغ یک هزار و 750 میلیارد 
ریال هزینه شده است تصریح کرد: در سال جاری گازرسانی به مناطق 
محروم و کمتر توسعه یافته استان یعنی شهرها و روستاهای جنوب و 
شرق استان شتاب بیشتری گرفته است.مدیرعامل شرکت گاز استان 
کرمان اظهار داشت: در هفته دولت امسال تعداد 113 روستای استان 
با هزینه ۴۴7 میلیارد ریال  در شهرستان های سیرجان، انار، بافت، 
کرمان، نرماشیر، جیرفت، رودبار جنوب و بم از نعمت گاز برخوردار 
می شوند..فالح ادامه داد: همچنین همزمان با فرارسیدن هفته دولت 
در سال جاری آغاز عملیات گازرسانی به شهر نودژ و 1۶1 روستا در 
شهرستان های زرند )منطقه حتکن(، بم )روستاهای حومه و دریجان، 
دهبکری و ابارق(، کرمان )منطقه گروه راین(، جیرفت )منطقه دولت 
آباد(، ریگان )بخش مرکزی(، منوجان )بخش آسمینون( و همچنین 
3 محور صنعتی مشتمل بر 18۲ صنعت و با قریب به 10 میلیون لیتر 
صرفه جویی، کلید خواهد خورد.وی تاکید کرد: در مجموع در هفته 
دولت امسال برای تکمیل و افتتاح پروژه ها مبلغ ۲ هزار و ۹۴5 میلیارد 
ریال هزینه شده و برای شروع عملیات گازرسانی به روستاها و صنایع 

نیز مبلغ سه هزار و 715 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

مدیــرکل انتقــال خــون اســتان کرمــان 
ــون  ــال خ ــای انتق ــی پایگاه ه ــت: تمام گف
یــام تاســوعا و عاشــورای  اســتان در ا
ــا  ــو ب ــی در گفت وگ ــت.روح اهلل میرزای ــاز اس ــینی ب حس
ــیدن  ــرا رس ــلیت ف ــا تس ــان، ب ــنیم در کرم ــگار تس خبرن
مــاه محــرم اظهــار داشــت: از تمامــی عــزاداران حســینی 
و اهداکننــدگان خــون تقاضــا می شــود کــه برنامــه اهــدا 
و نــذر خــون و پالســمای خــود را صرفــا بــه ایــام تاســوعا 
و عاشــورا موکــول نکــرده و بــرای اهــدای خون و پالســما 
در طــول مــاه محــرم و صفــر برنامه ریــزی کننــد.وی 
ــه واســطه شــیوع  ــه محــرم امســال ب ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــت  ــته اس ــال های گذش ــاوت از س ــا متف ــروس کرون وی
گفــت: بــه دلیــل آن کــه ازدحامــی در پایگاه هــای 
انتقــال خــون اســتان در ایــام خــاص نباشــد اهــدا 
ــاص  ــک روز خ ــه ی ــود را ب ــون خ ــدای خ ــدگان اه کنن
ــان  ــتان کرم ــون اس ــال خ ــرکل انتق ــر نکنند.مدی منحص
ــامانه  ــه س ــه ب ــا مراجع ــدگان ب ــه اهداکنن ــان اینک ــا بی ب
nobatdehi.ibto.ir  می تواننــد غیرحضــوری و از 
طریــق نوبت دهــی اینترنتــی روز و ســاعتی را کــه تمایــل 
بــه اهــدای خــون دارنــد مشــخص کــرده و طبــق برنامــه 
ــگاه  ــه پای ــان ب ــط خودش ــده توس ــخص ش ــل مش از قب
مراجعــه کــرده و اهــدای خــون خــود را انجــام دهنــد.وی 
بــا اشــاره بــه اینکــه نــذر خــون در روز تاســوعا و عاشــورا 
هــر ســاله وجــود داشــته و تیم هــای ســیار انتقــال خــون 
در برخــی هیئت هــای مذهبــی مســتقر می شــدند و 
اقــدام بــه خونگیــری می کردنــد افــزود: امســال بــه 
واســطه شــیوع ویــروس کرونــا فعالیــت مــا  در ایــن ایــام 
ــال  ــه امس ــان اینک ــا بی ــت.میرزایی ب ــده اس ــدود ش مح
ــتند  ــاز هس ــورا ب ــوعا و عاش ــام تاس ــا در ای ــای م پایگاه ه
ــینی  ــزاداران حس ــما از ع ــون و پالس ــدای خ ــت: اه گف
ــورا  ــوعا و عاش ــام تاس ــا در ای ــران کرون ــه بح ــه ب ــا توج ب
در پایگاه هــای انتقــال خــون سراســر اســتان انجــام 
ــای  ــی پایگاه ه ــه تمام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود.وی ب می ش
ــیرجان،  ــان، س ــتان های کرم ــان در شهرس ــتان کرم اس
رفســنجان، جیرفــت و بــم در هــر دو روز تاســوعا و 
ــهر  ــزود: در ش ــتند اف ــت هس ــه خدم ــاده ارائ ــورا آم عاش
کرمــان پایــگاه مرکــزی واقــع در بلــوار ۲۲ بهمــن جنــب 
شــرکت گاز و اداره اوقــاف بــه صورت یکســره از ســاعت 8 
صبــح تــا 18 فعــال اســت.مدیرکل انتقــال خــون اســتان 
ــا بیــان اینکــه تمامــی پایگاه هــای شهرســتانی  کرمــان ب
ــم در شــیفت  شــامل ســیرجان، رفســنجان، جیرفــت و ب
ــا  ــاعت 8:30 ت ــورا از س ــوعا و عاش ــر دو روز تاس ــح ه صب
ــم در روز  ــگاه ب ــه داد: پای ــتند ادام ــال هس ــر فع اذان ظه
ــم  ــح در شــیفت عصــر ه ــر شــیفت صب ــالوه ب تاســوعا ع
از ســاعت 1۶:30 تــا 1۹ فعــال بــوده و پایــگاه رفســنجان 
در روز عاشــورا یکســره از ســاعت 8:30 صبــح تــا 1۹ 

ــت. ــال اس فع

پایگاه های انتقال خون استان در 
 روزهای تاسوعا و عاشورا باز هستند

 فاز نخست خط انتقال آب از خلیج فارس به استان مهرماه افتتاح می شود

انتقال
خون

خبر

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز با گرامیداشت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر گفت: اگر 
امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه جاری کنیم خیلی از مشکالت حل خواهند شد.علیزاده افزود: شهرستان 
زرند با ظرفیت های بزرگ صنعتی و معدنی جایگاه ویژه ای در استان دارد که در کنار این ظرفیت ها ، فرهنگ 
جایگاه ویژه تری دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.وی تصریح کرد: همیشه انتظار این را داشته ایم که دولت 
در حوزه فرهنگ و هنر کمک نماید که به سهم خود زیرساخت ها را ایجاد کرده است اما با توجه به منابع دولت 
نمی توان انتظار بیشتری داشت.علیزاده ادامه داد: هر چند که نقش شهرداری و دهیاری ها در حوزه فرهنگ و 

فعالیت های فرهنگی مهم است اما نقش مهمتر را در شهرستان زرند صنایع و معادن دارند.

هر
 م

س:
عک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک 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 139960319012001425-هیـات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای سـید محمـود خاکسـار فرزنـد 
سـید عبدالحسـین بشـماره شناسـنامه 288 صادره از سـیرجان در 
یـک قطعـه خانـه و باغچه به مسـاحت 4422 مترمربع پـالک 393 
اصلـی واقـع در باسـفهرجان بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقای محمـد باسـفهرجانی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 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 مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 703
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/4 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/6/19

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای شماره 
139960319012000786 -هیـات دوم |)کـه در آگهـی قبلـی مسـاحت 
اشـتباه اعـالم گردیـده(  موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 
ماشـاءهللا خراسـانی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 200صـادره از 
سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه باغ با مسـاحت 14940/50مترمربع 
پـالک 4279 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان 
محمودآبـاد شـیخها خریـداری از مالک رسـمی آقای محمد خراسـانی 
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 آگهی 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 مالکیـت صادر خواهدشـد . م الـف 704
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/4 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/6/19

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای شماره 
139960319012001537-هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان  تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانـم مینـا خواجویـی نـژاد  فرزنـد مهـدی بشـماره شناسـنامه 1862 
صـادره از سـیرجان در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب انبار به 
مسـاحت 74/61 مترمربـع پالک 605 اصلی واقـع در بلوار دکتر صادقی 
بخـش 35 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه آقای ابو القاسـم 
وحیـدی و خانـم فاطمـه نعیمـی و  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی 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 خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م 

690 الف 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/4 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/6/19

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی مزاید ه اموال منقول )نوبت دوم (
اجـرای احـکام مدنـی  دادگسـتری شهرسـتان عنبرآبـاد در نظـر دارد در 
پرونـده نیابتی ارسـالی از شـعبه اجـرای احکام مدنی دادگسـتری بوانات 
نسـبت بـه فـروش بـذر بادمجـان بـه صـورت بسـته بنـدی agatah1 بـا 
بسـته بنـدی شـرکت توسـعه سـبز پایدارتولیـدی 1397بـا ارزش ریالـی هـر دانه بذر 
بـه قیمـت روز شـانزده هـزار وپانصـد ریـال )16/500ریـال (جمـع کل بـذر دویسـت 
هـزار دانـه بـه قیمـت پایـه کارشناسـی بـه مبلغ سـه میلیـاردو سـیصد میلیـون ریال 
)3/300/000/000ریـال (از طریـق مزایـده بـا شـرایط ذیـل بـه فـروش برسـاند لـذا از 

متقاضیـان دعـوت بـه عمـل مـی اید .
جلسـه مزایـد ه :مورخـه 1399/06/25سـاعت 10صبـح با حضـور نماینـده محترم 
دادسـتان عمومـی وانقـالب در اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری عنبرابـاد برگزار 
مـی گردد.شـرایط شـرکت در مزایـده :فـروش نقـدی اسـت وحداکثـر پرداخـت 
بهاءیـک مـاه مـی باشـد .- کلیـه هزینـه هـای مربـوط بـه معاملـه وهزینـه های 
پیشـنهاددهندگان در صـورت   -. باشـد  بـه عهـده خریـدار مـی  انجـام مزایـده 
برنـده شـدن ده درصـد مبلـغ ارزیابـی شـده را فـی المجلـس بـه صـورت نقـدی 
بـه حسـاب شـماره ir100100004059012907640350 بـه نـام تمرکـز وجوه سـپرده 
دادگسـتری عنبـر آبـاد نـزد  بانـک ملی پرداخـت وفیـش مربوطـه را در پاکت در 
بسـته بـه دفتـر اجـرای احـکام حقوقی عنبـر آباد تحویـل نماید.   برنده شـخصی 
اسـت کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد نمایـد .در صورتـی کـه برنـده تـا یـک ماه 
از جلسـه مزایـده و یـا انقضـای مهلـت از پرداخـت بهـای مـورد مزایده خـودداری 
نمایـد سـپرده اوبـه نفع دولت ضبـط مـی گردد.متقاضیان شـرکت در مزایده برای 
کسـب اطالعـات بیشـتر مـی تواننـد بـه دفتـر شـعبه اول اجـرای احـکام حقوقی 

دادگسـتری عنبرآبـاد مراجعـه نماینـد .
مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری عنبرآباد 
عنایت جیالبارزی. م الف 2491

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139960319012000791-هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محـد علی بیگی نـژاد فرزند مصیب بشـماره شناسـنامه 31 صـادره از در یک باب 
خانـه و باغچـه بـه مسـاحت 1103/63 مترمربـع پـالک 1195 اصلـی واقـع در قنات توت بخـش 38 کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای فتـح الـه علی بیگی نـژاد   محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . م الف 685
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/4 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/6/19

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139960319012001238-هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان  
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای مهدی سـنجری پاریزی فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 35 صادره 
از در یـک قطعـه زمیـن جهـت الحـاق به پـالک 8فرعـی از 1211 اصلی به مسـاحت 21/10 مترمربع پـالک 1 فرعی 
از 1211 اصلـی واقـع در چراغمبیـد بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فاطمـه خارکـش پاریزی  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 

مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . م الف 684
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/4 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/6/19

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139960319012001532-هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای روح هللا بـرزه کار فرزنـد غالمعباس بشـماره شناسـنامه 221 صادره از سـیرجان در 
یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 29789/39 مترمربع پـالک 4711 اصلی واقع در کهن شـهر بخش 36کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای عـوض زرنـدی پـور  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 

مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . م الف 689
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/4 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/6/19

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
 -12939 شـماره  درخواسـت  طبـق  احترامـا 
99/5/22  خانـم افسـانه ملـک پـور حیـدری 
وکیـل آقـای حسـین / حاتمـی فرزنـد موسـی 
شـماره شناسـنامه 231 تاریخ تولد 1359 دارای شـماره ملی 
از  فرعـی  پـالک 11992  ششـدانگ  3130431578مالـک 
2788 اصلـی بخـش 3 کرمان موضوع سـند مالکیت اصلی 
بشـماره چاپـی 265731 سـری ب سـال 90 کـه در صفحـه 
282دفتـر امـالک جلد 405ذیل شـماره 99564 ثبت گردیده 

است.
محدودیـت: نـه مورد بازداشـت دائم بموجب دسـتور شـماره 
9610113463100699 مـورخ 30/01/1396  صـادره از معـاون 
محتـرم قضایـی رئیـس کل دادگاههـای عمومـی و انقـالب 
کرمـان بـه مبلـغ 4370000000 به نفع معـاون محترم قضایی 
رئیـس کل دادگاههـای عمومـی و انقـالب کرمـان بازداشـت 
می باشـد بموجب دستور شـماره 9610113414701049 مورخ 
1396/ 27/3 صـادره از دادیـار محتـرم شـعبه سـوم اجـرای 
احـکام دادسـرای عمومـی و انقـالب کرمـان بـه نفـع دادیـار 
محتـرم شـعبه سـوم اجـرای احـکام دادسـرای عمومـی و 
انقـالب کرمـان بازداشـت می باشـد بموجب دسـتور شـماره 
1396021000675684 مـورخ 20/09/1396 صـادره از قاضـی 
محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 1 دادگاه عمومـی حقوقـی 
کرمـان بـه مبلـغ 1230000000 بـه نفـع قاضـی محتـرم اجرای 
احـکام شـعبه 1 دادگاه عمومـی حقوقـی کرمـان بازداشـت 
دسـتور شـماره 1397021000053703  بموجـب  باشـد  مـی 

قضایـی  محتـرم  معـاون  از  صـادره    15/01/1397 مـورخ 
مبلـغ  بـه  انقـالب کرمـان  و  عمومـی  دادگاههـای  رئیـس 
2682355331بـه نفع اجرای احکام شـعبه 1 دادگاه عمومی 
حقوقـی کرمان بازداشـت می باشـد بموجب دسـتور شـماره 
1397021000329279 مـورخ 17/4/1397  صـادره از قاضـی 
محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 4 دادگاه عمومـی حقوقـی 
اجـرای  نفـع  بـه   1000000000 مبلـغ  بـه  شهرسـتان کرمـان 
احـکام شـعبه 4دادگاه عمومـی حقوقـی شهرسـتان کرمـان 
بازداشـت می باشـد بموجـب دسـتور شـماره 22648/109/د  
مـورخ23/4/1397 صـادره از ریاسـت محتـرم اداره وصـول 
واجـرا امور مالیاتی کرمـان به مبلـغ 11260420000 به نفع اداره 
کل امور مالیاتی اسـتان کرمان بازداشـت می باشـد بموجب 
 9/7/1397 مـورخ   1397021000591647 شـماره  دسـتور 
صـادره از قاضـی محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 5 دادگاه 
عمومـی حقوقـی شهرسـتان کرمـان بـه مبلـغ 7000000000 به 
نفـع قاضی محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 5 دادگاه عمومی 
حقوقـی شهرسـتان کرمـان بازداشـت مـی باشـد بموجـب 
 9/7/1397 مـورخ   1397021000591734 شـماره  دسـتور 
صـادره از قاضـی محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 5 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرسـتان کرمان به مبلـغ 9000000000 به نفع 
قاضی محترم اجرای احکام شـعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرسـتان کرمان بازداشـت می باشـد بموجب دستور شماره 
1397021000754024 مـورخ 29/8/1397  صـادره از قاضـی 
محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 1 دادگاه عمومـی حقوقـی 
شهرسـتان کرمـان بـه مبلـغ 372545142 بـه نفـع قاضـی 

محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 1 دادگاه عمومـی حقوقـی 
شهرسـتان کرمـان بازداشـت مـی باشـد محدودیـت دفتـر 
امـالک : مـازاد دارد رهنی شـماره 33821 مـورخ 4/8/1395 
دفترخانه اسـناد رسمی شـماره 77 شهر کرمان استان کرمان 
کـه بنفـع بانـک سـینا شـعبه کرمـان بـه مـدت 1 سـال ثبت 
شـده ،رهنـی شـماره 32952 مـورخ 24/12/1394 دفترخانه 
اسـناد رسـمی شـماره 77 شـهر کرمـان اسـتان کرمـان کـه 
بنفع بانک سـینا شـعبه کرمان بـه مبلـغ 1/500/000/000  ریال 
بـه مـدت 6 مـاه ثبـت شـده صـادر و تسـلیم گردیـده ضمن 
تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی 
اسـت سـند مالکیـت پـالک مزبـور بعلـت نامعلوم مفقـود و 
در خواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد اصالح 
تبصـره یـک اصالحی مـاده 120 آئین نامه قانـون ثبت مراتب 
در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تا 
چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک فوق 
الذکـر بـا وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مدت 
ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیر ایـن صـورت پس از 
مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام 

خواهد شـد.
تاریخ انتشار:99/6/4

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه 2 
کرمان.ازطرف امید صاعد- م الف 758

آگهی فقدان سند مالکیت
 -12937 شـماره  درخواسـت  طبـق  احترامـا 
99/5/22  خانـم افسـانه ملـک پـور حیـدری 
وکیـل آقـای حسـین / حاتمـی فرزنـد موسـی 
شـماره شناسـنامه 231 تاریـخ تولـد 1359 دارای شـماره 
ملـی 3130431578مالک ششـدانگ پـالک 11993 فرعی 
از 2788 اصلـی بخـش 3 کرمـان موضـوع سـند مالکیـت 
اصلـی بشـماره چاپـی 265730سـری ب سـال 90 کـه در 
صفحـه 279دفتـر امـالک جلـد 405ذیـل شـماره 99563 

ثبـت گردیـده اسـت.
محدودیـت: نه مورد بازداشـت دائم بموجب دسـتور شـماره 
9610113463100699 مـورخ 30/01/1396  صـادره از معـاون 
محتـرم قضایـی رئیـس کل دادگاههـای عمومـی و انقـالب 
کرمـان به مبلـغ 4370000000 به نفع معـاون محترم قضایی 
رئیـس کل دادگاههـای عمومـی و انقـالب کرمان بازداشـت 
مـی باشـد بموجـب دسـتور شـماره 9610113414701049 
مـورخ27/3/1396 صـادره از دادیـار محتـرم شـعبه سـوم 
اجـرای احـکام دادسـرای عمومـی و انقـالب کرمـان به نفع 
دادیار محترم شـعبه سـوم اجرای احکام دادسـرای عمومی 
و انقـالب کرمـان بازداشـت مـی باشـد بموجـب دسـتور 
شـماره 9610113463500033مـورخ 18/09/1396صـادره از 
معـاون محتـرم قضایـی و دادرس دادگاه هـای عمومـی و 
انقـالب کرمـان بـه مبلـغ 7000000000 بـه نفـع اجـرای احکام 
شـعبه 5 دادگاه عمومـی حقوقـی کرمـان بازداشـت مـی 
باشـد بموجـب دسـتور شـماره 1396021000675684مـورخ 

20/9/1396  صـادره از قاضـی محتـرم اجرای احکام شـعبه 
1دادگاه  عمومـی و انقـالب کرمـان بـه مبلـغ 1230000000بـه 
نفـع قاضی محتـرم  اجرای احـکام شـعبه 1 دادگاه عمومی 
حقوقی کرمان بازداشـت می باشـد بموجب دسـتور شـماره 
9610113463500224 مـورخ 14/11/1396  صـادره ازمعـاون 
محترم قضائـی و دادرس دادگاه های عمومی انقالب کرمان 
بـه مبلـغ 9000000000 بـه نفـع اجـرای احـکام شـعبه 5دادگاه 
عمومی حقوقی کرمان بازداشـت می باشـد بموجب دسـتور 
صـادره  مـورخ15/1/1397    1397021000053703 شـماره 
از معـاون محتـرم قضایـی  رئیـس دادگاه هـای عمومـی و 
انقـالب کرمـان بـه مبلـغ 2682355331بـه نفـع اجـرای 
احـکام شـعبه1 دادگاه عمومـی حقوقـی کرمـان بازداشـت 
مـی باشـد بموجـب دسـتور شـماره 1397021000329279 
اجـرای  محتـرم  قاضـی  از  صـادره   17/04/1397 مـورخ 
احـکام شـعبه 4 دادگاه عمومـی حقوقی شهرسـتان کرمان 
بـه مبلـغ 1000000000 بـه نفـع اجرای احـکام شـعبه 4 دادگاه 
عمومـی حقوقـی شهرسـتان کرمـان بازداشـت مـی باشـد 
بموجب دسـتور شـماره 22648/109/د مـورخ 23/4/1397  
صـادره از ریاسـت  محتـرم اداره وصـول و اجـرا امور مالیاتی 
کرمـان  بـه مبلـغ 11260420000به نفـع اداره کل امور مالیاتی 
اسـتان کرمان بازداشـت می باشـد بموجب دسـتور شـماره 
1397021000754024 مـورخ 29/8/1397  صـادره از قاضی 
محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 1 دادگاه عمومـی حقوقـی 
شهرسـتان کرمـان بـه مبلـغ 372545142 بـه نفـع قاضی 
محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 1 دادگاه عمومـی حقوقـی 

شهرسـتان کرمـان بازداشـت می باشـد.
 محدودیـت دفتـر امالک : مـازاد دارد رهنی شـماره 33821 
مورخ 4/8/1395 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 77 شهر 
کرمـان اسـتان کرمـان کـه بنفـع بانـک سـینا شـعبه کرمان 
بـه مـدت 1 سـال ثبـت شـده ،رهنـی شـماره 32952 مورخ 
24/12/1394 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 77 شـهر 
کرمـان اسـتان کرمـان کـه بنفـع بانـک سـینا شـعبه کرمان 
بـه مبلـغ 1/500/000/000  ریـال بـه مـدت 6 مـاه ثبت شـده .

 صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهاد 
محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت 
پـالک مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقـود و در خواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یـک 
اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر با 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خود مـی باشـد ظرف مـدت ده 
روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایند در غیـر این صـورت پس از 
مـدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام 

خواهد شـد.
تاریخ انتشار:99/6/4

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه 2 
کرمان- ازطرف امید صاعد- م الف 755

آگهی فقدان سند مالکیت
 -12935 شـماره  درخواسـت  طبـق  احترامـا 
99/5/22  خانـم افسـانه ملـک پـور حیـدری 
وکیـل آقـای حسـین / حاتمـی فرزنـد موسـی 
شـماره شناسـنامه 231 تاریخ تولد 1359 دارای شـماره ملی 
3130431578مالـک ششـدانگ پـالک 11997 فرعـی از 
2788اصلـی بخـش 3 کرمان موضوع سـند مالکیت اصلی 
بشـماره چاپـی 265732 سـری ب سـال 90 کـه در صفحه 
288 دفتـر  امـالک جلـد 405ذیـل   شـماره 99566 ثبـت 
گردیده اسـت.محدودیت: یازده  مورد بازداشت دائم بموجب 
9510113463106373مـورخ18/08/1395   شـماره  دسـتور 
محاکـم  رئیـس کل  قضایـی  محتـرم  معـاون  از  صـادره 
نفـع  بـه  بـه مبلـغ 1500000000  انقـالب کرمـان  و  عمومـی 
معـاون محتـرم قضایـی رئیـس کل محاکـم عمومـی و 
دسـتور  بموجـب  باشـد  مـی  بازداشـت  انقـالب کرمـان 
صـادره  139504919061002664مـورخ1/10/1395  شـماره 
از ریاسـت  محتـرم اداره  اجـرای اسـناد رسـمی کرمـان بـه 
مبلـغ 2300000000 بنفـع ریاسـت  محترم اداره اجرای اسـناد 
رسـمی کرمان بازداشـت می باشـد بموجب دسـتور شـماره 
9610113463100699  مـورخ   30/1/1396 صـادره از معـاون 
محتـرم قضایـی رئیـس کل دادگاه هـای عمومـی و انقالب 
کرمـان به مبلـغ 4370000000 به نفع معـاون محترم قضایی 
رئیـس کل دادگاه هـای عمومـی و انقـالب کرمان بازداشـت 
می باشد بموجب دستور شـماره 9610113414701049مورخ 
27/3/1396صـادره از دادیـار  محتـرم شـعبه سـوم  اجرای 

احـکام دادسـرای عمومـی و انقـالب کرمـان بـه نفـع دادیار 
محتـرم شـعبه سـوم اجـرای احـکام دادسـرای عمومـی 
و انقـالب کرمـان  بازداشـت مـی باشـد بموجـب دسـتور 
شـماره 9610113463500033 مـورخ18/9/1396 صـادره از 
معـاون  محتـرم قضایـی و دادرس دادگاه هـای  عمومـی و 
انقـالب کرمـان بـه مبلـغ 7000000000 بـه  نفع اجـرای  احکام 
مـی  بازداشـت  عمومـی حقوقـی کرمـان  شـعبه 5دادگاه 
باشـد بموجب دسـتور شـماره 1396021000675684  مورخ 
20/9/1396 صـادره از قاضـی محتـرم اجـرای احکام شـعبه 
1 دادگاه عمومـی حقوقـی کرمـان بـه مبلـغ 1230000000 بـه 
نفـع قاضـی محتـرم اجـرای احـکام شـعبه1 دادگاه عمومی 
و حقوقـی کرمـان بازداشـت مـی باشـد  بموجـب دسـتور 
14/11/1396صـادره  مـورخ   9610113463500224 شـماره 
از معـاون  محتـرم قضائـی و دادرس دادگاه هـای عمومـی 
اجـرای  نفـع  بـه   9000000000 مبلـغ  بـه  انقـالب کرمـان  و 
احـکام شـعبه 5 دادگاه عمومـی حقوقـی کرمـان بازداشـت 
مـی باشـد بموجـب دسـتور شـماره 1397021000053703 
قضایـی  معـاون  محتـرم   از  مـورخ 15/1/1397 صـادره 
رئیـس دادگاه هـای عمومـی و انقـالب کرمـان بـه مبلـغ 
26823555331 بـه نفـع اجـرای احـکام شـعبه 1 دادگاه 
عمومی حقوقی کرمان بازداشـت می باشـد بموجب دسـتور 
شـماره 1397021000329279  مـورخ 17/4/1397 صـادره 
از قاضـی محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 4دادگاه عمومـی 
حقوقی شهرسـتان کرمـان به مبلـغ 1000000000 به نفع اجرای 
احـکام شـعبه 4 دادگاه عمومـی حقوقی شهرسـتان کرمان 

بازداشـت می باشـد. بموجب دستور شـماره 22648/109/د 
مـورخ 23/4/1397 صادره از ریاسـت محتـرم اداره وصول و 
اجـرا امور مالیاتی کرمـان به مبلـغ 11260420000 به نفع اداره 
کل امور مالیاتی اسـتان کرمان بازداشـت می باشـد بموجب 
مـورخ 29/8/1397  دسـتور شـماره 1397021000754024 
صـادره از قاضـی محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 1 دادگاه 
عمومـی حقوقی شهرسـتان کرمـان به مبلـغ 372545142 
بـه نفع قاضی محتـرم اجرای احکام شـعبه1 دادگاه عمومی 
حقوقـی شهرسـتان کرمـان بازداشـت مـی باشـد. صـادر و 
تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی 
تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پالک مزبور 
بعلـت نامعلـوم مفقود و در خواسـت سـند مالکیت المثنی 
نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی مـاده 120 
آئیـن نامه قانون ثبـت مراتب در یک نوبـت در تاریخ مندرج 
در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت به ملـک فوق الذکـر با وجود سـند مالکیت 
نـزد خود می باشـد ظـرف مدت ده روز پس از انتشـار آگهی 
بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتـراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم 
نماینـد در غیـر ایـن صـورت پس از مـدت مذکور نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار:99/6/4

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه 2 
کرمان- ازطرف امید صاعد- م الف 754

آگهی فقدان سند مالکیت
 -12941 شـماره  درخواسـت  طبـق  احترامـا 
99/5/22  خانـم افسـانه ملـک پـور حیـدری 
وکیـل آقـای حسـین / حاتمـی فرزنـد موسـی 
شـماره شناسـنامه 231 تاریـخ تولـد 1359 /01/07 دارای 
شـماره ملـی 3130431578مالک ششـدانگ پـالک 856 
فرعـی از 2978  اصلـی بخـش 3 کرمـان موضـوع سـند 
مالکیـت اصلـی بشـماره چاپی 559433سـری الف سـال 
90 کـه در صفحـه 253دفتـر  امـالک جلد 331ذیل  شـماره 

80229 ثبـت گردیـده اسـت.
محدودیـت: نه مورد بازداشـت دائم بموجب دسـتور شـماره 
9510113463106955مـورخ07/09/1395  صـادره از معاون 
انقـالب  و  عمومـی  دادگاههـای  رئیـس  قضایـی  محتـرم 
کرمـان  در تاریـخ 9/9/1395 بـه مبلـغ 2500000000 بـه نفـع 
و  عمومـی  دادگاههـای  رئیـس  قضایـی  محتـرم  معـاون 
انقـالب کرمان بازداشـت می باشـد بموجب دسـتور شـماره 
دادیـار  از  9610113414701049 مـورخ27/3/1396 صـادره 
محتـرم شـعبه سـوم اجـرای احـکام دادسـرای عمومـی و 
انقـالب کرمـان بـه نفـع دادیـار محترم شـعبه سـوم اجرای 
احـکام دادسـرای عمومـی و انقـالب کرمـان بازداشـت مـی 
باشـد بموجـب دسـتور شـماره 9610113463500033مورخ 
دادرس  و  قضایـی  محتـرم  معـاون  از  18/9/1396صـادره 
دادگاه هـای عمومـی و انقـالب کرمـان بـه مبلـغ 7000000000 
بـه نفـع اجـرای احـکام شـعبه 5 دادگاه عمومـی حقوقـی 
شـماره  دسـتور  بموجـب  باشـد  مـی  بازداشـت  کرمـان 

قاضـی  از  20/9/1396صـادره  1396021000675684مـورخ 
محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 1دادگاه  عمومـی و حقوقـی 
کرمـان بـه مبلـغ 1230000000بـه نفـع قاضی محتـرم  اجرای 
احـکام شـعبه 1 دادگاه عمومـی حقوقـی کرمـان بازداشـت 
مـی باشـد بموجـب دسـتور شـماره 9610113463500224 
قضائـی  محتـرم  ازمعـاون  صـادره    14/11/1396 مـورخ 
و دادرس دادگاه هـای عمومـی انقـالب کرمـان بـه مبلـغ 
9000000000 بـه نفـع اجـرای احـکام شـعبه 5دادگاه عمومـی 
دسـتور  بموجـب  باشـد  مـی  بازداشـت  حقوقـی کرمـان 
صـادره  مـورخ15/1/1397    1397021000053703 شـماره 
از معـاون محتـرم قضایـی  رئیـس دادگاه هـای عمومـی و 
انقـالب کرمـان بـه مبلـغ 2682355331بـه نفـع اجـرای 
احـکام شـعبه1 دادگاه عمومـی حقوقـی کرمـان بازداشـت 
مـی باشـد بموجـب دسـتور شـماره 1397021000329279 
اجـرای  محتـرم  قاضـی  از  صـادره   17/04/1397 مـورخ 
احـکام شـعبه 4 دادگاه عمومـی حقوقی شهرسـتان کرمان 
بـه مبلـغ 1000000000 بـه نفـع اجرای احـکام شـعبه 4 دادگاه 
عمومـی حقوقـی شهرسـتان کرمـان بازداشـت مـی باشـد 
بموجب دسـتور شـماره 22648/109/د مـورخ 23/4/1397 
صـادره از ریاسـت  محتـرم اداره وصـول و اجـرا امور مالیاتی 
کرمـان  بـه مبلـغ 11260420000به نفـع اداره کل امور مالیاتی 
اسـتان کرمان بازداشـت می باشـد بموجب دسـتور شـماره 
1397021000754024 مـورخ 29/8/1397  صـادره از قاضی 
محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 1 دادگاه عمومـی حقوقـی 
شهرسـتان کرمـان بـه مبلـغ 372545142 بـه نفـع قاضی 

محتـرم اجـرای احـکام شـعبه 1 دادگاه عمومـی حقوقـی 
شهرسـتان کرمـان بازداشـت مـی باشـد محدودیـت دفتـر 
امـالک : رهنـی شـماره 134362  مـورخ 2/5/1385 کـه 
بنفـع بانک مسـکن به مبلـغ 1200010به مدت 12 ثبت شـده. 
رهنـی شـماره 10556مـورخ 6/5/1392 کـه بـه نفـع بانـک 
ملـت شـعبه حقوقـی بـه مبلـغ 7800000000به مـدت 5ثبت 
شـده. مازاد رهنی شـماره 8957 مورخ 26/7/1391 که بنفع 
بانـک ملـت بـه مبلـغ  8300010000 بـه مـدت 24 ثبـت شـده. 
 صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهاد 
محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت 
پـالک مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقـود و در خواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یـک 
اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر با 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خود مـی باشـد ظرف مـدت ده 
روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایند در غیـر این صـورت پس از 
مـدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام 

خواهد شـد.
تاریخ انتشار:99/6/4

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه 2 
کرمان- ازطرف امید صاعد- م الف 757

آگهی فقدان سند مالکیت
 -12933 شماره  درخواست  طبق  احتراما 
99/5/22  خانم افسانه ملک پور حیدری وکیل 
شماره  موسی  فرزند  حاتمی   / حسین  آقای 
بافت   از  صادره   01/07/  1359 تولد  تاریخ   231 شناسنامه 
پالک  ششدانگ  3130431578مالک  ملی  شماره  دارای 
4089 فرعی 1783 فرعی از 2978  اصلی بخش 3 کرمان 
موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 963541 سری  
ج سال 91 که در صفحه 257 دفتر   امالک جلد 117 ذیل   
شماره 14935  ثبت گردیده است.محدودیت: یازده  مورد 
بازداشت دائم بموجب دستور شماره 139504919061002664  
اداره اجرای  از ریاست  محترم  مورخ 01/10/1395  صادره 
ریاست  نفع  به   2300000000 مبلغ  به  رسمی کرمان  اسناد 
می  بازداشت  کرمان  رسمی   اسناد  اجرای  اداره  محترم 
مورخ    دستور شماره 96101113463100699   بموجب  باشد 
رئیس کل  معاون  محترم قضائی  از  30/01/1396 صادره 
دادگاه های عمومی و انقالب کرمان به مبلغ  4370000000بنفع 
معاون  محترم قضائی رئیس کل دادگاه های عمومی و 
دستور شماره   بموجب  باشد  می  بازداشت  انقالب کرمان  
از  صادره    27/3/1396 مورخ   9610113414701049
دادیار  محترم شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی 
اجرای  سوم  شعبه  محترم  دادیار  نفع  به  انقالب کرمان  و 
می  بازداشت  کرمان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  احکام 
مورخ  بموجب دستور شماره  9610113463500033  باشد 
18/9/1396صادره از معاون محترم قضایی و دادرس دادگاه 

های عمومی و انقالب کرمان به مبلغ 7000000000  به نفع اجرای 
احکام شعبه 5دادگاه   عمومی و حقوقی  کرمان بازداشت 
  1396021000675684 شماره  دستور  بموجب  باشد  می 
مورخ 20/09/1396   صادره از قاضی محترم اجرای احکام 
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی  کرمان به مبلغ 1230000000 
به نفع قاضی محترم اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی 
شماره  دستور  بموجب  باشد  می  بازداشت  حقوقی کرمان 
9610113463500224   مورخ 1396/11/14 صادره از معاون 
انقالب  محترم قضایی  و دادرس  دادگاه های عمومی و 
کرمان به مبلغ 9000000000 به نفع اجرای احکام شعبه5 دادگاه 
عمومی حقوقی کرمان بازداشت می باشد بموجب دستور 
شماره 1397021000053703  مورخ 15/01/1397 صادره از 
معاون  محترم قضایی رئیس دادگاه های  عمومی و انقالب  
کرمان به مبلغ 2682355331 به نفع اجرای احکام شعبه 
1 دادگاه عمومی حقوقی کرمان بازداشت می باشد بموجب 
دستور شماره 1397021000323180مورخ 16/4/1397 صادره 
از قاضی  محترم اجرا احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
احکام  اجرای  نفع  1000000000به  مبلغ  به  شهرستان کرمان 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان بازداشت 
مورخ  22648/109/د   شماره  دستور  بموجب  باشد.  می 
23/4/1397   صادره از ریاست  محترم اداره وصول و اجرا 
مالیاتی کرمان به مبلغ 11260420000 به نفع اداره کل امور 
مالیاتی استان کرمان بازداشت می باشد. به موجب دستور 
نفع  به   1397/08/29 1397021000754024مورخ  شماره 
قاضی محترم اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان کرمان به مبلغ 372545142 به نفع قاضی محترم 
اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان 

بازداشت می باشد.
مورخ    139905819061001205 شماره  دستور  بموجب 
26/4/1399 صادره از اداره  اجرای اسناد رسمی کرمان به 
مبلغ 11874500000به نفع اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
:رهنی شماره  باشد. محدودیت دفتر امالک  بازداشت می 
15838  مورخ 6/11/1394 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
84 شهر کرمان استان کرمان که بنفع اداره حقوقی بانک ملت 
به مبلغ 3/210/000/000 ریال به مدت 12ماه ثبت شده صادر و 
تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق 
بعلت  مزبور  پالک  مالکیت  سند  است  مدعی  امضا شده 
نامعلوم مفقود و در خواست سند مالکیت المثنی نموده لذا 
باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق 
الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از مدت 
مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد 

شد.تاریخ انتشار:99/6/4
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام

محمود مهدی زاده رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه 2 
کرمان- ازطرف امید صاعد- م الف 756
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سهشنبه  4 شهریور 1399 کاغذ جنوب

رئیـس دادگسـتری شهرسـتان کهنـوج در خصـوص فعالیـت معـدن کرومیـت دهکهـان 
شهرسـتان کهنـوج بـه کاغـذ وطـن گفـت :از سـوی دادگسـتری هیـچ دسـتوری مبنـی بر 
توقـف فعالیـت معـدن کرومیت صادر نشـده اسـت .سـهراب سـاالری با بیـان اینکـه پرونده 
در حال رسـیدگی اسـت افـزود از طـرف اهالی دادخواسـتی مبنـی بر ابطـال پرونـده معدن 
به دادگسـتری ارائه شـده اسـت وکارشـناس فنی دادگسـتری بـا بازدیـد از معـدن و منطقه 
محـل اکتشـاف معـدن ، نظر خـود را روی ایـن پرونـده اعالم کـرده اسـت و اما تاکنـون رای 
دادگسـتری روی پرونـده صادر نشـده اسـت .رییـس دادگسـتری کهنوج بـا تاکید بـر نقش 
معدن در توسـعه و رونق منطقـه و کمک به اشـتغالزایی بیان داشـت با توجه به دادخواسـت 
ارایه شـده از طـرف اهالی ایـن منطقـه تمامـی مـوارد مربوط بـه این پرونـده مورد بررسـی 
قـرار می گیـرد و دادگسـتری نظـر نهایی خـود را اعالم مـی نمایـد. وی تاکید داشـت معدن 
می تواند بـه فعالیـت خود در ایـن منطقـه ادامه بدهـد و منـع قانونی مبنـی بـر جلوگیری از 

فعالیـت آن وجود نـدارد .

 جوابیه دادگستری کهنوج به گزارش کاغذ وطن از معدن کرومیت دهکهان
 رای پرونده معدن کرومیت صادر نشده است

خبرخبر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
از اعزام 1۴ نیروی امدادی در قالب 3 تیم 
جهت ارزیابی اولیه و امدادرسانی به مناطق 
سیل زده در منطقه ساردوئیه در جنوب 
استان خبر داد.رضا فالح بیان کرد: در پی 
بارندگی های شدید و سیل آسا در مناطق 
جنوبی استان بالفاصله نیروهای امدادی 
جمعیت هالل احمر استان در قالب سه تیم 
از مرکز استان، شهرستان جیرفت و ساردوئیه 
به منطقه دولت آباد بهرآسمان ساردوئیه اعزام 
شدند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
کرمان با اشاره به اینکه محورهای مواصالتی 
100 خانوار در منطقه سیل زده محصور 
شده است، افزود: ۴0 نفر از اهالی منطقه 
دولت آباد بهرآسمان  توسط نیروهای امدادی 
هالل احمر به بخش ساردوئیه انتقال یافتند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون محورهای 
مواصالتی مناطق محصورشده در سیل 
توسط نیروهای اداره کل راه و شهرسازی 

جنوب استان در حال بازگشایی است.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار جنوب 
از کشف ۲۹هزار لیتر گازوئیل قاچاق و 
توقیف یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا 
خبر داد.سرهنگ مجید محمودی در گفت 
و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، در 
تشریح این خبر گفت: ماموران پاسگاه 
انتظامیزهکلوت در اجرای طرح مبارزه با 
قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای 
عبوری در محور اصلیزهکلوت-ایرانشهر 
به یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا 
مشکوک و آن را متوقف کردند.وی افزود: 
ماموران در بازرسی از این کامیون ۲۹ 
هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل 
کشف و راننده آن را دستگیر که با تشکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع 
قضائی معرفی کردند.فرمانده انتظامی 
شهرستان رودبار جنوب، برخورد نیروی 
انتظامی با قاچاقچیان سوخت و سرمایه 
های ملی را قاطع خواند و بر استمرار 
اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت تاکید 
و از عموم شهروندان خواست: هرگونه 
موارد مشکوک و امنیتی در این زمینه را 
 از طریق تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

راه اندازی هنرستان 
شبانه روزی پسرانه 

»سپهبد شهید 
حاج قاسم« در جیرفت

مدیرآموزش و پرورش شهرستان جیرفت 
خبر از راه اندازی هنرستان شبانه روزی 
پسرانه نمونه دولتی سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی داد.مهران سنجری نیا 
در گفتگو با خبرنگار دفتر صدا و سیما 
در شهرستان جیرفت خبر از راه اندازی 
هنرستان شبانه روزی پسرانه نمونه دولتی 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی داد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جیرفت 
در این گفتگو تاکید کرد: رشته های فنی 
و حرفه ای تربیت کننده نیروهای آگاه 
به تکنولوژی روز و کارآمد برای ورود به 
چرخه سازندگی کشور هستند.سنجری 
نیا با تأکید بر ایجاد بستر مناسب برای 
ورود دانش آموزان به رشته های فنی و 
حرفه ای، ساختار این رشته ها را در سه 
زمینه صنعت، خدمات و کشاورزی عنوان 
کرد: که همگی در تحقق شعارسال )) رونق 
تولید ((توسط مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی (نقش اساسی ایفا می کنند.وی 
تصریح کرد: آموزش های فنی و حرفه ای 
فعالیت هایی هستند که فرد را برای احراز 
مشاغل فنی و حرفه ای آماده می کند و در 
این حوزه زمینه کاریابی و اشتغال بیش از 
سایر رشته ها می باشد لذا فارغ التحصیالن 
می توانند با کار در کارخانجات تولیدی 
و مراکز خدماتی، شرکت ها، ادارات و یا 
تأسیس کارگاه های خصوصی و تعاونی 
های تولیدی مشغول به کار شوند.شایان 
ذکر است هنرستان شبانه روزی پسرانه 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ویژه 
در  مستقر  جنوبی  شهرستان  هفت 
جیرفت در سال تحصیلی 13۹۹-1۴00 
در رشته های ذیل هنر جو می پذیرد .1- 
الکترونیک ۲- الکتروتکنیک 3- شبکه 
و نرم افزار رایانه )کامپیوتر ( لذا دانش 
آموزان عزیز می توانند از تاریخ ۹۹/05/۲8 
لغایت ۹۹/0۶/0۹ با مراجعه به سامانه 
sanjesh.kermanedu.irنسبت 

به ثبت نام اقدام نمایند.

»محرومیت« یکی از کلید واژه های است 
که وقتی صحبت از جنوب استان کرمان گزارش

می شود، به خاطر می آید، روستاها و 
شهرهایی در جنوب کرمان هستند که بعضا از ابتدایی 
ترین امکانات هم محروم اند و بدون اغراق، زندگی در 
برخی از مناطق جنوب کرمان به سختی می گذرد. بی آبی 
، مشکالت برقی و کمبود امکانات بهداشتی از دغدغه های 
همیشگی اهالی این خطه است، مردمانی که انگار 
صدایشان هیچ وقت آنقدر بلند نبوده که حرف هایشان به 
درستی شنیده شود، این بار کاغذ وطن از  مشکالت  اهالی 
روستای رضا آباد می نویسد، روستایی با بیش از 150 
خانوار که در ۲0 کیلومتری شهرستان رودبار جنوب واقع 

شده است.
536 نفر در روستای رضاآباد

 زندگی می کنند
 به گفته مسافری دهیار روستای رضاآباد، 155 خانوار 
در این روستا ساکن هستند و جمعیت این روستا 53۶ 
نفر است. مسافری در مورد محرومیت های این روستا به 
کاغذ وطن گفت: این روستا مشکالت زیادی دارد، نبود 
آب آشامیدنی یکی از اساسی ترین آن ها است. وی ادامه 
داد: برای برطرف شدن این مشکل حتی مصوباتی گرفته 
شده است ولی اداره آب و فاضالب هیچ اقدامی نکرده 
است،حتی اهالی روستا خودشان یک چاه که آبش هم 
شیرین بود در اختیار آب و فاضالب قرار دادند تا فقط 
لوله کشی شده و آب به روستا بیاید که انجام نشد.هر بار 
هم که مراجعه می کنیم، می گویند بودجه نداریم و باید 
یک خیر برای این کار پیدا شود.دهیار روستای رضاآباد 
یادآوری کرد:  برای تامین آب، سه روزی یک بار آب از 
روستاهای نزدیک می آید که فقط یک ساعت و غیر قابل 
آب آشامیدنی است که با همان  تانکرها را آب می کنیم و 
برای شست و شو و سرویس های بهداشتی از آن استفاده 
می شود. وی در مورد تامین آب آشامیدنی گفت : شورا 
یک تانکر دارد گاهی با آن از جاهای دیگر آب آشامیدنی 
می آوریم و گاهی هم با تراکتور دبه ها را می بریم و از 

موتورهای آب شیرین،آب می آوریم.
افت ولتاژ، کولرهای این روستا را خاموش 

کرده است
مسافری ضمن اشاره به مشکالت برقی در این روستا 
گفت: از سال ۹۲ ، ما مشکالت نوسانات برق و کاهش 
ولتاژ را داشتیم و اولین در خواستمان را  در همان سال  
مطرح کردیم که ۲  پایه  به انتهای  خط اضافه کنند تا 
مشکل برق حل شود اما خبری نشد. از آن موقع هم هر 
بار که پیگیر می شویم،می گویند به پیمانکار معرفی شده 
است اما اقدامی صورت نمی گیرد. مسافری گفت: در 
روستا افت ولتاژ شدید داریم از ۹ صبح تا 1۲ شب هر روز 
این مشکل وجود دارد و در این گرما نمی توانیم حتی کولر 
روشن کنیم ، روشنایی معابر هم که کال  قطع است. این 
روستا درگیر مشکالت موبایلی هم هست، هم آنتن دهی 
نامناسب و هم عدم دسترسی به اینترنت. دهیار روستا در 
این باره گفت: مشکالت موبایلی خیلی زیاد است، همراه 
اول که کال آنتن ندارد و ایرانسل هم برای آنتن دهی باید 
سر جاده ، یا به روستاهای دیگر برویم. مسافری در پایان 
گفت: پیش هر مسئولی که می رویم فقط وعده می دهد، 
من از چند فرماندار برای حل مشکالت روستا مصوبه دارم 
آخرین مصوبه هم متعلق به شهریور سال ۹8 است که قرار 

بود مشکالت کمتر شود که خبری نشد. 
 مشکل آب در استان سراسری است

قانعی فرماندار رودبار جنوب کرمان در مورد مشکل 
آب روستای رضاآباد به کاغذ وطن گفت: کمبود آب در 
سراسر استان کرمان وجود دارد، این مشکلی سراسری 
است، اما برای این روستا  و روستای همجوارشان یک 
مجتمع آبی تعریف شده که هنوز وارد مدار نشده و فقط 
لوله کشی انجام شده است. قانعی گفت:  یک روستا  در 
همجواری روستای رضا آباد است که آنها ادعای مالکیت 
دارند و می گویند چاه در روستای ما است و این موضوع 
هم  در آبرسانی تاثیر داشته است. قانعی دربارۀ گالیه اهالی 
روستا که گاهی چند روز آب رسانی سیار هم به روستا 
نمی رسد، گفت:  چندین روستا در رودبار جنوب مشکل 
آب شرب دارند  و فقط یک تانکر آبرسان داریم، امکان دارد 
این روند آبرسانی چند روزی طول بکشد تا دوباره آب به 
همان روستا برسد و گاها اهالی به مشکل برخورد کنند. 

فرماندار رودبار جنوب تاکید کرد: فعال برای این روستا 
آب رسانی سیار انجام می شود  اما  برای برطرف شدن 
مشکل  نیاز به تامین اعتبار داریم و تامین اعتبارهم پروسۀ 
زمان بری است اما پیگیر راه اندازی مجتمع آبرسانی این 

۲ روستا هستیم.
  افتتاح بزرگترین مجتمع آبرسانی کشور در 

رودبارجنوب
قانعی اعالم کرد: ما در بحث تامین آب در سال گذشته 
13 مجتمع آبرسانی در روبارجنوب تعریف کردیم 
و ۶ تا از این ها وارد مدار شدند ، یکی دیگر هم در 
همین هفته دولت وارد مدار می شود. وی گفت:  به 
زودی بزرگترین  مجتمع آبرسانی استان در رودبار 
جنوب افتتاح می شود، این ها کارهای زیرساختی ای 
است که در حال انجام است اما  حجم عقب افتادگی 
ها خیلی باال است و هر چه برای   رودبار جنوب کار 
شود، محرومیت جبران نمی شود و مشکالت به شدت 
گسترده اند. قانعی گفت: روزی که من فرمانداری را 
تحویل گرفتم، سرانۀ آب، ۴0 درصد بود اکنون سرانۀ 

آب، بیش از ۶7 درصد شده است و از نرم استانی 
تعیین شده، جلوتر هستیم، آن برآوردی که اکردیم، 
35 میلیارد تومان نیاز داریم تا بتوانیم مشکل آب 
شهرستانمان را حل کنیم در حالی که بودجه امسال 
ما 30 میلیارد تعیین شده و 10 میلیارد از آن را برای 
این موضوع کنار گذاشتیم. قانعی ادامه داد: اولویت ما 
سه مجتمع است که پیشرفت باالی 85 درصد دارد که  
روستاهایی بیشتری را تحت پوشش قرار می دهند، 
مجتمع آب رضاآباد در اولویت های بعدی  است.قانعی 
در مورد آنتن دهی نامناسب تلفن همراه در این روستا  
هم گفت: در منطقه کال مشکل آنتن دهی تلفن همراه 
مخصوصا برای همراه اول وجود دارد ولی برای تقویت 
۴ دکل را تعریف کردیم  که ۲ تا  از آن در مرحله بتن 
ریزی است.  وی گفت: کال  مسیر جیرفت به کهنوج 
و رودبار جنوب آنتن دهی  مشکل دارد و مشکالت 
اینترنت موبایلی هم وجود دارد.یک مقداری از طرف 
مخابرات تعلل وجود داشت که پیگیر شدیم که این 
دکل ها آماده شود و امیدواریم که مشکالت آنتن دهی  

بر طرف شود.

تشنگی امان اهالی »رضاآباد« را  برید
 *روستای رضاآباد رودبارجنوب با 155 خانوار عالوه بر اینکه آب آشامیدنی ندارد، با افت شدید ولتاژ برق هم روبرو است

 *قانعی فرماندار رودبارجنوب: سه مجتمع آب  در شهرستان، در اولویت آبرسانی  هستند اما آنقدر محرومیت در منطقه زیاد است 
که حتی با این  سه مجتمع هم نیاز به صورت کامل برطرف  نمی شود

  نجمه سعیدی
سردبیر

رییــس دانشــگاه علــوم 
علوم

ــا تاکید پزشکی پزشــکی جیرفــت ب
ــای  ــکل ه ــت پروت ــر رعای ب
ــه موج  بهداشــتی در مــاه محرم نســبت ب
ســوم کرونــا قبــل از پاییــز در ایــن 
منطقــه هشــدار داد. دکتــر اصغــر مــکارم 
در گفــت و گــو بــا ایســنا ضمــن هشــدار 
نســبت بــه مــوج ســوم کرونــا در جنــوب 
کرمــان گفــت: اگــر پروتــکل هــای 
بهداشــتی در برگــزاری مراســم هــای 
محــرم رعایــت نشــوند، شــاهد مــوج 
ســوم کرونــا قبــل از پاییــز در ایــن 
منطقــه خواهیــم بــود. وی از رونــد 
کاهشــی آمــار فوتــی هــا و مبتالیــان بــه 
کوویــد 1۹ در جنــوب کرمــان خبــر داد و 
اظهــار کــرد: مــوج دوم کرونــا بــا 
همــکاری و ایثــار کادر بهداشــت و درمان 
در حــال کنتــرل اســت. رییــس دانشــگاه 
ــا بیــان اینکــه  علــوم پزشــکی جیرفــت ب
آمــار مــرگ و میــر کرونــا در جنــوب 
ــی دارد  ــد کاهش ــان رون ــان همچن کرم
ــرل  ــان از کنت ــوع نش ــن موض ــزود: ای اف
مــوج دوم کرونــا در جنوب کرمــان دارد و 
امیــد داریــم بــه عــزت عــزای امــام 
حســین)ع( و بــا کمــک کادر بهداشــت و 
ــروس غلبــه  ــن وی ــر ای درمــان بتوانیــم ب
ــای  ــی ه ــان و فوت ــار مبتالی ــم و آم کنی
ایــن روزهــا، امیــدواری بــه عبــور از مــوج 
دوم را تاییــد مــی کنــد. وی بــا اشــاره بــه 
ــاز  ــان س ــب انس ــگاه مکت ــت و جای اهمی
عاشــورا و نقــش عــزاداری ســرور 

شــهیدان حضــرت ابــا عبــداهلل الحســین 
)ع( در حفــظ اســالم گفــت: رعایــت 
ــط  ــتی توس ــای بهداش ــتورالعمل ه دس
مــردم در از بیــن بــردن ویــروس کرونــا از 
ــر  ــت بســزایی برخــوردار اســت و ب اهمی
ایــن اســاس درخواســت داریــم، 
بــا  شــاگردان و شــیفتگان مکتــب ا
ــزاداری  ــداهلل الحســین )ع( مراســم ع عب
ــای  ــتورالعمل ه ــاس دس ــر اس ــا را ب ه
ــزار  ــا برگ ــتاد کرون ــی س ــوب ابالغ مص
کنند.مــکارم رعایــت شــیوه نامــه 
ــزاداران  ــرم از ع ــاه مح ــتی را در م بهداش
ــدار داد:  ــد و هش ــتار ش ــینی خواس حس

ــرم  ــای مح ــزاداری ه ــردم در ع ــر م اگ
ــت نکنند،  ــتی را رعای پروتکل های بهداش
قبــل از رســیدن، فصــل پاییــز موج ســوم 
ــد.  ــد ش ــاز خواه ــه آغ ــا در منطق کرون
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت 
ــه جانباختــگان  ــه آمــار روزان ــا اشــاره ب ب
ــتان  ــوب اس ــا در جن ــوج دوم کرون در م
کرمــان گفت:متاســفانه در مــوج دوم 
تعــداد جانباختــگان بــه 8 نفــر در روز 
اگــر  کــه  اســت  رســیده  هــم 
پروتکل هــای بهداشــتی در محــرم 
ــاهد  ــت، ش ــن اس ــود، ممک ــت نش رعای

پیک سوم کرونا باشیم.

مدیر کل دامپزشکی اســتان کرمان از راه اندازی 
تست تشخیص مشمشه در آزمایشگاه مرجع و مرکز 
تشخیص اداره کل دامپزشکی استان کرمان خبر داد.

دکتر حسین رشیدی  امروز سوم شهریورماه در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه مشمشــه از قدیمی ترین 
بیماریهای خطرناک و مشــترک بین انسان و تک 
سمیان )اسب، االغ و قاطر( است که در انسان به دنبال 
تماس مستقیم با حیوانات آلوده یا تماس با بافت های 
آن ها منتقل می شــود، گفت: در راستای مبارزه با 
بیماری  های مشترک بین انســان و دام، از ابتدای 
سال جاری ۶۴0  راس اســب توسط کارشناسان 
این مجموعه تست مشمشه شده اند که این تست از 
طریق خونگیری و ارسال نمونه سرم دام به آزمایشگاه 

انجام شده است.
رشیدی با اشاره به انجام تست هر ساله مشمشه در 
استان، اظهار کرد: نمونه های اخذ شده برای انجام 
تســت های الزم به آزمایشگاه سازمان دامپزشکی 
کشور ارسال می شد اما خوشبختانه از حدود یک 
ماه پیش، آزمایشــگاه مرجع و مرکز تشخیص این 
اداره کل به شیوه تشخیص بیماری مشمشه مجهز 
  CFT و مراقبت فعال این بیماری با انجام آزمایش

)فیکساسیون کمپلمان( عملیاتی شد.
این مقام مسئول با اعالم اینکه از حدود یک ماه پیش، 
حدود 1۹0 نمونه آزمایشگاهی با این متد آزمایش 
شــده اند، بیان کرد: در موارد CFT  مثبت تست 
تکمیلی مالئین در اسب جهت حذف دام انجام می 
شود و در صورت مثبت بودن، دام بیمار باید از گله جدا 
و به شیوه انسانی معدوم گردد که خوشبختانه در چند 

ســال اخیر هیچ موردی از این بیماری در جمعیت 
تک سمی های این استان مشاهده نشده است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان این روش نوین 
را حائز حساسیت، ویژگی و دقت باال در تشخیص 
مشمشه معرفی کرد و اذعان کرد: راه اندازی آزمایش 
CFT در این اداره کل در قالب همکاری با سازمان 
دامپزشــکی کشــور صورت پذیرفت که دو نفر از 
نیروهای آزمایشگاه ها این اداره کل به تهران اعزام 
و پس از طی دوره های تخصصــی و خرید و نصب 
تجهیزات آزمایشــگاهی و دریافت مواد تشخیصی 
از سازمان دامپزشکی کشــور، تشخیص بیماری 
مشمشه به روش CFT  در این اداره کل عملیاتی 

گردید.
وی با اعالم اینکه باید با پاکســازی حیوانات آلوده، 
به سمت کنترل و ریشــه کنی این بیماری حرکت 
نماییم، افزود: پیش بینی می کنیم  بیش از ۲000 

راس دام )اسب و قاطر( در سالجاری در استان مورد 
پایش بیماری مشمشه قرار گیرند.

رشیدی با اشــاره به اینکه عامل بیماری مشمشه 
باکتری Burkholderia mallei است، بیان 
کرد: تک سمیان )اسب، االغ و قاطر( به عنوان میزبان 
اصلی باکتری ذکر شــده در طبیعت هستند و این 
بیماری در انسان خطرناک بوده و با درگیر ساختن 
دستگاه تنفس می تواند موجب مرگ شخص مبتال 

شود.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان کرمان اظهار کرد: 
بیماری در اسب معموال به سه صورت حاد، مزمن و 
مخفی وجود دارد که در فرم حاد عالئم بسیار شدید 
شامل ترشحات چرکی از دستگاه تنفسی است و در 
فرم های دیگر ممکن است اسب بیمار عالئم بالینی 
را نشان ندهد ولی به دلیل اینکه ناقل بیماری است 

بسیار خطرناک می باشد.

راه اندازی آزمایشگاه تست تشخیص بیماری 
 مشمشه در کرمان

خطر آغاز زود هنگام موج سوم کرونا،
جنوب را تهدید می کند

مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان گفـت: 
همزمان بـا هفته دولـت 51 پروژه منابـع طبیعی و آبخیـزداری با 
اعتبـاری بالغ بـر ۶۹۹ میلیـارد ریـال به بهـره برداری می رسـد.

مدیـرکل منابع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمان بـا تبریک 
هفته دولت و گرامیداشـت یاد و خاطره شـهیدان رجایـی و باهنر 
اظهـار داشـت: دولت هـا از ابتـدای انقالب اسـالمی تاکنـون طی 
ادوار مختلـف در بخش هـای اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی، 
آموزشـی، بهداشـتی و … خدمات فراوانی به مـردم ارائه داده که 
پیشـرفت و توسـعه نظام جمهوری اسـالمی را در برداشـته است.

احمدی گفـت: همزمان بـا هفته دولـت 51 پروژه منابـع طبیعی 
با اعتبـاری بالغ بـر ۶۹۹ میلیـارد ریـال در منطقه جنـوب کرمان 
به بهره بـرداری میرسـد کـه زمینـه اشـتغال مسـتقیم ۴81 نفر 

را ایجـاد مـی کند.
مدیرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری جنوب کرمـان تصریح کرد: 
عمده پـروژه هایی کـه در هفتـه دولت مـورد بهـره بـرداری قرار 
خواهنـد گرفـت در راسـتای تدبیـر و عنایـت ویـژه مقـام معظم 
رهبری بـه مجموعـه منابع طبیعـی کشـور و تحت عنـوان پروژه 
های آبخیزداری و آبخوانـداری از محل اعتبارات صندوق توسـعه 

ملـی می باشـد.
وی افـزود: ایـن پروژه هـا شـامل عملیـات مکانیکی آبخیـزداری 
نظیـر بندهـای سـنگی مالتـی، خاکـی و همچنیـن پـروژه های 
بیومکانیکـی شـامل احـداث هاللـی آبگیـر تـوأم بـا بـذرکاری و 
نهال کاری بـا آبیـاری و مراقبت بوده کـه با هدف کنترل سـیالب 
های مخرب، موجـب تغذیه سـفره هـای آب  زیر زمینـی، آبدهی 
چاه ها، قنـوات و احیـاء عرصه هـای منابـع طبیعی نظیـر جنگل 

هـا و مراتـع می شـود.
احمـدی در ادامـه اظهـار داشـت: عـالوه بـر مـوارد گفته شـده، 
پـروژه هـای گیاهپزشـکی بـه منظـور کنتـرل آفـات و بیمـاری 
های جنگلی، تغییـر الگوی مصرف سـوخت و همچنیـن کمربند 
حفاظتـی با هـدف تشـخیص اراضـی ملـی از مسـتثنیات قانونی 
مـردم نیـز در راسـتای حفاظـت و حمایـت از عرصه هـای منابع 

طبیعـی، در هفتـه دولـت به بهـره بـرداری می رسـد.
اجرای پروژهای مبارزه با بیابان زایی

مدیـرکل منابع طبیعی و آبخیـزداری جنوب کرمان ضمن اشـاره 
به لـزوم اجرای پـروژه هـای مبـارزه بـا بیابـان زایی خاطرنشـان 
کـرد: پروژه مالچ پاشـی تـوأم با نهالـکاری نیز بـا اعتبـاری بالغ بر 
۲1۲ میلیـارد ریـال و بـه وسـعت ۶۴0 هکتـار در هفتـه دولت به 

بهره بـرداری می رسـد.
احمدی در پایان خواسـتار همکاری و تعامل بیـش از پیش مردم 
و مسـئولین هفت شهرسـتان جنوبی با مجموعه منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری شـد و عنوان کـرد: امیدواریم بـا اجرای ایـن پروژه ها 
بتوانیـم، گام بلنـدی در راسـتای ارتقـاء سـطح منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری منطقـه برداریـم تا بـه اهـداف سـازمانی مـورد نظر 

دسـت یابیم.

گزارش
ایسنا

بهره برداری از ۵۱ طرح 
منابع طبیعی در جنوب کرمان

اعزام 3 تیم امدادی 
جهت امدادرسانی 
سیل جنوب کرمان

کشف گازوئیل قاچاق 
 در"رودبارجنوب"

 روستای رضاآباد رودبار جنوب مشکل آب شرب دارد
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای شماره 
139960319012001538-هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان  تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانـم فاطمـه نعیمـی باغینـی فرزنـد ماشـاءهللا بشـماره شناسـنامه 
91 صـادره از سـیرجان در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب 
انبـار بـه مسـاحت 74/61 مترمربـع پـالک 605 اصلـی واقـع در بلـوار 
دکتـر صادقـی بخـش 35 کرمـان متقاضـی مالـک مشـاع می باشـد 
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 آگهی 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 مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 691
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/4 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/6/19

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

اگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول 
در خصـوص کالسـه پرونـده اجرایـی 9900092له 
جبالبـارز  شـهرداری  علیـه  پـوالدی  مصطفـی 
اجرای احکام دادگسـتری شهرستان جیرفت در 
نظر دارد ،یک دسـتگاه مینی لودر G312مـدل 1394)2015(
تعـداد سـلیندر 4که شیشـه جلـو نـدارد ،السـتیکها 20درصد 
وناخـن  باشـند  مـی  مسـتعمل  حـال  ودر  دارنـد  عـاج 
چهامـی سـمت راسـت بیـل خـراب اسـت کـه بـه مبلـغ 
3/400/000/000ریـال توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
جیرفـت ارزیابـی وتقویـم گردیـده اسـت را از طریـق مزایـده 
بـه بفـروش برسـاند لـذا طالبیـن خریـد مـی تواننـد ضمن 
بازدیـد از خـودرو مذکـور در آدرس پاسـگاه جبالبـارز ظـرف 
مـدت 5روز قبـل از برگـزاری مزایـده وهمچنیـن تـا قبـل از 
برگـزاری مزایـده مبلـغ 10%پیشـنهادی طـی یک فقـره چک 
تضمین شـده در وجه سـپرده دادگسـتری کرمان به شـماره 
صـادر  ملـی  بانـک  نـزد    IR100100004059012907640350
وچک را به همراه مبلغ پیشـنهادی در پاکت در بسـته تحویل 
اجـرای احـکام نمایند جلسـه مزایـده راس سـاعت 10مورخه 
99/6/26بـا حضـور نماینـده دادسـتان منعقد وبرنده کسـی 
خواهـد بـود کـه قیمت باالتـری پیشـنهاد داده باشـد وبرنده 
مزایـده بایـد مابقـی وجـه را حداکثر تا یـک ماه پـس از روز 
برگـزاری مزایـده پرداخـت نمایـد در صـورت انصـراف برنـده 
مزایـده 10%مبلـغ واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد .
اجرای احکام حقوقی دادگستری جیرفت .م الف 15

آگهی مزاید ه اموال منقول )نوبت دوم ( 
اجـرای احـکام مدنی  دادگسـتری شهرسـتان عنبرآبـاد در نظـر دارد در 
پرونـده نیابتـی  ارسـالی از شـعبه اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری 
جیرفـت بـه شـماره بایگانـی 9900021نسـبت  به فـروش بـذر بادمجان 
به صورت بسـته بندی agatah1 با بسـته بندی شـرکت توسـعه سـبز پایدارتولیدی 
1397بـا ارزش ریالـی هـر دانـه بـذر بـه قیمـت روز شـانزده هـزار وپانصـد ریـال 
)16/500ریـال (جمـع کل بـذر دویسـت هـزار دانـه بـه قیمـت پایـه کارشناسـی بـه 
مبلـغ سـه میلیـارد و سـیصد میلیـون ریـال )3/300/000/000ریال (از طریـق مزایده 

بـا شـرایط ذیـل بـه فـروش برسـاند لـذا از متقاضیـان دعـوت بـه عمل مـی اید .
جلسـه مزایـد ه :مورخه25/6/1399سـاعت 9صبـح بـا حضـور نماینـده محتـرم 
دادسـتان عمومـی وانقـالب در اجرای احکام مدنی دادگسـتری عنبرابـاد برگزار می 
گردد.شـرایط شـرکت در مزایـده :فـروش نقدی اسـت وحداکثر پرداخـت بهاءیک 
مـاه مـی باشـد .- کلیـه هزینـه هـای مربـوط بـه معاملـه وهزینـه هـای انجـام 
مزایـده بـه عهـده خریـدار مـی باشـد .- پیشـنهاددهندگان در صـورت برنده شـدن 
ده درصـد مبلـغ ارزیابـی شـده را فی المجلس به صورت نقدی به حسـاب شـماره 
ir100100004059012907640350 بـه نـام تمرکـز وجوه سـپرده دادگسـتری عنبر آباد 
نـزد  بانـک ملـی پرداخـت وفیـش مربوطـه را در پاکـت در بسـته بـه دفتـر اجرای 
احـکام حقوقـی عنبر آباد تحویل نماید.   برنده شـخصی اسـت کـه باالترین قیمت 
را پیشـنهاد نمایـد .در صورتـی کـه برنـده تا یک مـاه از جلسـه مزایده و یـا انقضای 
مهلـت از پرداخـت بهـای مورد مزایده خودداری نماید سـپرده اوبـه نفع دولت ضبط 
مـی گردد.متقاضیـان شـرکت در مزایده برای کسـب اطالعات بیشـتر مـی توانند به 

دفتـر شـعبه اول اجـرای احکام حقوقـی دادگسـتری عنبرآباد مراجعـه نمایند.
مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان عنبرآباد 
عنایت جیالبارزی. م الف 2490

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
بـه موجب دسـتور دادیـار محترم اجـرای احکام 
کیفـری دادسـرای زرنـد ملـک بـه آدرس بـه 
اصلـی بخـش 13  از 1047  شـماره 110 فرعـی 
کرمـان بـه آدرس علـی آباد علیا انتهای خیابان شـهید یزدی 
زاده کاربـری خانـه_ وضعیـت و اعیـان به نام آقای حسـین 
عسـکرزاده علـی آبـادی فرزنـد علـی کـه در اجـرای مقررات 
مزایـده برگـزار مـی شـود. مطابـق نظـر کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری ارزش پایـه ملـک فـوق 2/200/000/000 بـرآورد 
گردیده اسـت. مقرر گردیده اسـت خودروی موصـوف در روز 
چهارشـنبه 19 شـهریور 1399 از سـاعت 8 الـی 10 از طریـق 
مزایـده در دفتر اجرای احکام کیفری دادسـرای زرند واقع در 
بلـوار امام حسـین )ع( به فروش برسـد قیمـت پایه از بهای 
ارزیابی شـده شـروع و به کسیکه باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایـد فروختـه خواهـد شـد ده درصد مبلغ پیشـنهادی فی 
المجلـس از برنـده مزایـده دریافـت و نامبرده مکلف اسـت 
حداکثـر تا یکماه نسـبت به پرداخت باقیمانـده ثمن معامله 
اقـدام نمایـد در غیـر ایـن صـورت ده درصـد اولیـه بـه نفـع 
صنـدوق دولـت ضبط و مزایـده تجدید می گـردد طالبین در 
صـورت تمایـل مـی تواننـد پنـج روز قبـل از موعد مزایـده به 
ایـن اجـرا مراجعه تا ترتیـب بازدید آنان از ملک مـورد مزایده 

داده شـود. م الـف 3
مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای زرند _ محسن 
حسن زاده
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 موش ها و آدم ها
با عنوان اصلی Of Mice and Men رمان کوتاهی از 
جان استاین بک – John steinbeck – نویسنده 
آمریکایی است که بدون شک بر هر خواننده ای تاثیر عمیقی 
بر جای خواهد گذاشت. جان استاین بک در سال 1۹۶۲ به 
خاطر آثارش و به خصوص به خاطر دو کتاِب خوشههای 
خشم و موش ها و آدم ها توانست برنده جایزه نوبل شود. در 

این مطلب به نقد کتاب موش ها و آدم ها خواهیم پرداخت.
*توجه: همان طور که اشاره شد، در این مطلب به نقد کتاب 
موش ها و آدم ها و درون مایه آن می پردازیم و هسته اصلی 
داستان را زیر ذره بین قرار می دهیم. بنابراین اگر هنوز این 
رمان را نخوانده اید و یا روی افشاء شدن داستان حساس 
هستید، پیشنهاد می کنیم مطالعه این مطلب را به بعد از 
خواندن رمان موکول کنید. برای آشنایی بیشتر با کتاب 
جان استاین بک، می توانید معرفی کافه بوک از این رمان را 

که همراه با اینفوگرافیک است، مطالعه کنید:
داستان این کتاب در مورد جورج و لنی است. دو نفری 
که ویژگی های بسیار متفاوتی با هم دارند اما هر دو کارگر 
کوچنده اند. جورج و لنی هر دو کارگراند ولی یکی زبر و زرنگ 
و حامی خصلت است و دیگری بسیار زورمند اما سبک مغز 
و در نتیجه خطرناک است. این دو برای پیدا کردن کار، 
از مزرعه ای به مزرعه دیگر می روند و به امید اینکه روزی 
بتوانند زمین و مزرعه اختصاصی خودشان را داشته باشند 
زندگی می کنند. تقریبا همچون کتاب مروارید یکی دیگر از 
رمان های کوتاه جان استاین بک، رمان موش ها و آدم ها هم 
تالش می کند انسان بودن را تعریف کند. یکی از دوستان 
استاین بک به نام اد ریکتس بود که تفکرات این نویسنده 

درباره جایگاه انسان در جهان را شکل داد.

فیلم بید مجنون
از وقتی که تصمیم گرفتم نبینم، خیلی چیزها رو دیدم...

دیالوگ
طال و مس

فیلمی است از همایون اسعدیان محصول سال 138۹ که در بیست و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

فیلم
گیاه ترخون /بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و مزایای فراوانی برای سالمتی 
دارد، از خواص ترخون می توان به جلوگیری از رشــد ســلول های ســرطانی، 

جلوگیری از کم خونی و کاهش درد دندان نیز اشاره کرد.

عطارباشی

همیشه تاریخ تکرار میشود،
پس کی نوبت تکرار تو میشود در من

عکس: عرفان کوچاری
کرمان در معلولیت های جسمی 

 و حرکتی رتبه نخست کشور را دارد
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان گفـت: ایـن اسـتان همچنـان در معلولیت های 
جسـمی و حرکتـی رتبـه نخسـت را دارد و دلیـل عمـده آن معلولیت هـای ناشـی از 
تصادفـات و پـرت شـدن از درخت در جنـوب کرمان اسـت .به گـزارش ایرنـا، عباس 
صـادق زاده روز یکشـنبه در نشسـت خبـری بـه مناسـبت هفتـه دولـت با اشـاره به 
اینکه سـازمان بهزیسـتی 18۹ ماموریت را بر عهده دارد افزود: عمـده ماموریت های 
تخصصی مـا برنامه ریـزی در حـوزه رفـاه و سـالمت اجتماعی اسـت.وی با اشـاره به 
اینکـه بهزیسـتی اسـتان کرمـان طـی سـال های گذشـته بـا مشـارکت خوبـی کـه 
مـردم بـا ایـن سـازمان داشـته اند توانسـته گام هـای مطلوبـی بـردارد تصریـح کرد: 
۹۴ درصـد فعالیت هـای بهزیسـتی اسـتان کرمان بـه بخـش غیردولتی و بـه صورت 
خرید خدمـت انجـام می شـود و دولت یارانـه ای را بـرای ایـن مراکز اختصـاص داده 
اسـت.مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان افزود: مسـئولیت و نگهداری بیـش از چهار 
هزار کـودک بی سرپرسـت و بدسرپرسـت را در اسـتان کرمـان داریم کـه 1۶ درصد 
کشـور را  شـامل می شـود که این درصـد مطلوبـی نیسـت.وی با بیـان اینکه اسـتان 
کرمان بـه دلیل قـرار گرفتـن در مسـیر ترانزیت مـواد مخـدر و فروپاشـی خانواده ها 
در اثر اعتیـاد، کودکان بدسرپرسـت زیـادی دارد تصریح کـرد: در گذشـته در مراکز 
70 درصد کـودکان بـی سرپرسـت و 30 درصـد بدسرپرسـت بودنـد اما هـم اکنون 
87 درصـد کـودکان بدسرپرسـت و 13 درصـد کـودکان بـی سرپرسـت هسـتند.
صـادق زاده گفت: ۶3 مرکـز کودکان بی سرپرسـت و بدسرپرسـت در اسـتان کرمان 
وجـود دارد و در جایـگاه دوم در سـطح کشـور قـرار دارد.وی بـا بیـان اینکـه یکی از 
مسـئولیت ها در دولـت تدبیـر و امیـد افزایـش الکترونیکـی کـردن خدمـات اسـت 
گفـت: مراکـز مثبت زندگـی خدمات سـطح یـک را بـه شـکل الکترونیکـی ارائه می 
کنند که خدماتی اسـت که به همه جامعـه در بحث صدور مجوزهـا، فرزندخواندگی، 
خدمات مربـوط بـه معلولیت هـا، توانمنسـازی، اشـتغال و غیـره ارائه می شـود.وی 
با اشـاره بـه اینکه ایـن مراکـز بـه شـکل کشـوری ثبـت و پاالیـش شـده و در هفته 
دولـت تعـدادی از آنها بـه بهره بـرداری خواهد رسـید تصریح کرد: در سـطح اسـتان 
کرمـان 15 مرکـز مثبـت زندگـی به بهـره بـرداری میرسـد بـه ازای هر پرونـده یک 
مرکز راه اندازی می شـود.مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان از راه انـدازی ۲۲ مرکز 
مثبـت زندگـی در شـهر کرمـان خبـرداد و گفـت: 18 مرکز مثبـت زندگی در شـهر 
کرمان بـه زودی بـه بهـره بـرداری خواهد رسـید و مابقـی در مسـیر مراحـل صدور 
پروانه بهـره برداری اسـت و اسـتان کرمـان در این زمینه نسـبت به سـایر اسـتان ها 
پیشـگام اسـت.صادق زاده با اشـاره بـه راه انـدازی سـامانه'توان بـه' ویژه سـالمندان 
گفـت: ارائـه خدمـات بـه سـالمندان بـه صـورت الکترونیکـی انجـام می شـود و نیاز 
به حضـور در مراکـز نیسـت.وی راه اندازی نـرم افـزار ناشـنوایان را از دیگـر خدمات 
بهزیسـتی اسـتان در سـال جـاری عنـوان کـرد و گفـت : در ایـن نرم افـزار بیـش از 
یکهـزار و واژه بـرای ناشـنوایان ترجمـه و ارائه شـده اسـت.مدیرکل بهزیسـتی ۶00 
اسـتان کرمان با اشـاره به اینکـه بانک ها همـکاری بسـیار مطلوبی بـا مددجویان در 
حوزه ایجاد اشـتغال دارند و بسـیاری از موانع برطرف شـده اسـت تصریح کرد: سقف 
تسـهیالت مددجویان به پنجاه میلیون تومان رسـیده و اسـتقبال کارفرمایان نسبت 
گذشـته افزایش یافته و شـرایط برای توانمندسـازی مددجویان بسـیار فراهم است.
صادق زاده بـا اشـاره به اینکـه همچنـان اسـتان کرمـان در معلولیت های جسـمی و 
حرکتـی رتبـه اول را دارد و دلیل عمـده آن معلولیت های ناشـی از تصادفـات و پرت 
شـدن از درخت بیشـتر در جنـوب اسـت گفـت: معلولیت هـای ذهنی دومیـن رتبه 
در اسـتان را دارد کـه در این طـرح غربالگری و مشـاوره ژنتیک اجرایی شـده اسـت.
وی با اشـاره به اینکـه بسـیاری از کـودکان کار و خیابانـی از کودکان افاغنه هسـتند 
و بـه همین دلیـل سـاماندهی صحیحی انجام نمی شـود گفـت: در عین حـال همین 
کـودکان در پنـج مرکـز روزانـه و شـبانه روزی نگهـداری می شـود و توانمندسـازی 
از آن هـا و خانواده هایشـان انجـام می شـود.مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان 
خاطرنشـان کـرد : هـر چـه مسـائل اجتماعـی گسـترده تر می شـوند؛ پدیده هایـی 
از قبیـل کـودکان خیابانـی در جامعـه زیـاد می شـوند.صادق زاده بـا بیـان اینکـه در 
دوران شـیوع ویروس کرونـا ۹0 مرکز قریب ۴ هـزار نفـر را در قرنطینـه داریم گفت: 
مقیمـان این مراکز بـه دلیـل اینکه هیـچ خانـواده ای نداشـتند مجبور بـه ماندن در 
 مراکـز شـدند و بخشـی از بسـته های معیشـتی در اختیـار ایـن مراکـز قـرار گرفت.

وی ادامـه داد: در حال حاضـر در قاب طـرح  ایران همدل تالش می شـود تـا مردم را 
در کنار سـازمان های متولی داشـته باشیم.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

قلعه منوجان
قلعه منوجان که قدمت آن به بیش از هزار 

سال قبل برمی گردد تا قبل از مرمت و 
بازسازی در حال ویرانی بود اما امروز با اجرای پروژه در حال رسیدن به 

شکوه قبلی اش است. این طور که مشخص است معمار این قلعه و قلعه های 
بم و کهنوج یک نفر بوده است.

حکاکی
ایجاد طرح و نقش بر روی فلزات، کاشی، چوب 
و موارد دیگر است. این کار با ایجاد برجستگی 

و فرورفتگی با کمک ابزار فلزی که می تواند مغار پیچ گوشتی یا چاقو نیز 
باشد، انجام می شود.

جاذبه

صنایع

ی           
ی محل

آوا

به گرمی بیَفِرن کار ِچشونت
گمونُم  َمنگِلن بار ِچشونت

نِگاِهت خو پُر ای ُهرِم لُوارن
مو ُسهُتم توِی روبار ِچشونِت

شاعر : اسماعیل جالئی

دو دستی زیر یَْو کاکا نخوردی
گتی نزدیک لَو  کاکا نخوردی
دمی که یاُون مشکی اَرحتن

دلی تت ِگ، اَکْو، کاکا نخوردی

شاعر : ناصرحسینی

میوِن َمهره  و  چینَه م پسینی
و ُکرچی نشتِه رو سینّه م پسینی
منی ویروِس چشمت  داگ ِکرده
که  توو کهنو  کرنطینَه م پسینی

شاعر : پرویز خسروی )پنجلوک(

وزیرعلوم: تعداد دانشــجویان کشور به 3.5 میلیون نفر 
کاهش یافته است.

مصرف تریاک مرگ زودرس در بیماران دیابتی را 30 
درصد افزایش می دهد.

تا پایان سال 1۴00 تمامی خدمات دولت، الکترونیکی 
می شود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
مناقصه واگذای امور کمک پرستاری در مراکز درمانی تابعه دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
75/25/6/99

دریافت اسناد : مناقصه واگذاری امور کمک پرستاریموضوع مناقصه
الف(سامانه تدارکات 

www. الکترونیکی دولت
setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

29/982/882/780براورد یکساله )ریال(
1/499/144/139تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز سه شنبه دریافت اسناد 
مورخ 99/06/11

تا ساعت 14:30 روز دوشنبه  مورخ 99/06/24آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 99/06/25بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 99/06/17 در محل معاونت درمان 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: 961208


