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توسعه فوالد 
در راور کم آب

تاالب جازموریان تاالب جازموریان 
در تکاپوی بودجهدر تکاپوی بودجه

بم صدرنشین شد

روزی بدون 
فوتی و بستری 
12 بیمار جدید

به نقل از روابــط عمومی علوم پزشــکی کرمان، دکتر 
مهدی شــفیعی، سخنگوی این دانشــگاه عصر جمعه 
دهم بهمن ماه با بیان اینکه طی 24 ســاعت گذشــته، 
12 بیمار جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری 
شــده اند، گفت: »هفت نفر از آن ها از حوزه ی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان )شــامل راور، رابر، بافت، بردسیر، 
کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه( و دو نفرشان 
از حوزه ی دانشکده سیرجان هستند«.او با بیان اینکه 
سه نفر دیگر از حوزه ی دانشگاه  جیرفت هستند، افزود: 
»از حوزه ی دانشگاه های بم و رفسنجان مورد جدیدی 
از بســتری گزارش نشده است«. شــفیعی گفت: »در 
حال حاضر، 123 بیمار کرونا در بیمارستان های استان 

بستری هستند«.

*استاندار کرمان: آب کارخانه فوالد راور از طریق حفر چاه جدید و خط دوم انتقال آب 
 خلیج فارس تامین می شود

*امام جمعه راور: عمق چاه های آب به ۲۰۰ متر رسیده و با شوری آب مواجه هستیم

احداث مجتمع گاوشیری 
۲۰۰ رأسی در عنبرآباد

اجرای ۵۳ هزار 
مترمربع فضای ورزشی 

در پارک های کرمان 

جای خالی ردیف بودجه 
برای مستندسازی 

بناهای تاریخی

مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد در حاشیه بازدید از دامداری های منطقه 
از راه اندازی مجتمع گاو شیری در این شهرستان خبر داد

شهردار کرمان گفت: در این دوره از مدیریت شهری، بیش از 
53 هزار مترمربع فضای ورزشی برای توسعه ورزش همگانی، 

در پارک ها و بوستان های این شهر اجرا شده است.در این 
دوره 54 بوستان افتتاح شده که 53 هزار مترمربع از این 

بوستان ها، به فضای ورزشی روباز اختصاص دارد.

به گفته معاون میراث فرهنگی استان کرمان در چند سال اخیر 
ردیف بودجه ای در اعتبارات ملی و استانی برای مستندسازی و تهیه 
پرونده های ثبتی بناهای تاریخی استان در نظر گرفته نشده است. او 

گفت:  همراهی و کمک انجمن های دوستدار و حامی میراث فرهنگی 
نیز در این زمینه می  تواند تاثیر زیادی داشته باشد.

رییس کل دادگستری
 استان کرمان : 

روزانه ۱۵۰۰ 
افغانی غیرمجاز 

از استان عبور 
می کنند

هفته نهم لیگ 
فوتبال  برتر 

زنان با صدرنشینی شهرداری بم در 
گروه اول و صعود شهرداری سیرجان 
و وچان کردستان به مرحله نهایی 

مسابقات به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، هفته نهم لیگ برتر 
فوتبال زنان دیروز جمعه با انجام پنج 

دیدار در قالب دو گروه به پایان رسید.
در گروه اول این مسابقات که رقابت 
حساسی بین سه ذوب آهن، سپاهان 
و شهرداری بم برای صعود به مرحله 
دوم در جریان است، تیم بم به مصاف 
نماینده البرز رفت و با هفت گل پیروز 
شد. با این نتیجه شاگردان مرضیه 
جعفری در بم به صدر جدول گروه اول 
رسیدند. سپاهان اصفهان هم میزبان 
همیاری آذربایجان غربی بود و با چهار 
گل به برتری رسید. سپاهان با این 
پیروزی 1۶ امتیازی شد و با تفاضل 
گل کمتر نسبت به بم در رتبه دوم 

قرار گرفت. 

صفحه۳را 
بخوانید

راه اندازی بخش 
شیمی درمانی 

سرپایی در سیرجان 
شیمی  بخش 
درمانی سرپایی و 

غربالگری سرطان در بیمارستان امام 
رضا)ع( سیرجان راه اندازی شد.دکتر 
رادیو  متخصص  نژاد  عرب  فاطمه 
انکولوژی و مسئول فنی بخش شیمی 
درمانی سیرجان در گفت و گو با ایسنا 
اظهار کرد: این بخش در محل ساختمان 
مرکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام 
سرطان بیمارستان با هفت تخت به 
همت و پیگیری مسئولین دانشکده علوم 
پزشکی با حضور فوق تخصص گوارش 
و متخصص زنان راه اندازی شده و قرار 
است در دهه فجر امسال به طور رسمی 
افتتاح شود. عرب نژاد افزود: با راه اندازی 
این بخش، غربالگری سرطان های زنان، 
سرطان های سینه، روده بزرگ، مری و 
معده به منظور کشف بیماران سرطانی 
در بین افراد به ظاهر سالم انجام شده 
و درمان سرپایی مبتالیان به تمامی 
سرطان ها از این پس در شهرستان 

سیرجان صورت می گیرد.
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روزی بدون فوتی و بستری 12 بیمار جدید
سرانه فضای ورزشی کرمان 
پس از انقالب چهار برابر شد

به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی کرمان، دکتر 
مهدی شفیعی، سخنگوی این دانشگاه عصر جمعه 
دهم بهمن ماه با بیان اینکه طی 24 ساعت گذشته، 
12 بیمار جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت: »هفت نفر از آن ها از حوزه ی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، 
کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه( و دو نفرشان 

از حوزه ی دانشکده سیرجان هستند«.
او با بیان اینکه سه نفر دیگر از حوزه ی دانشگاه  جیرفت 
هستند، افزود: »از حوزه ی دانشگاه های بم و رفسنجان 

مورد جدیدی از بستری گزارش نشده است«.
شفیعی گفت: »در حال حاضر، 123 بیمار کرونا در 

بیمارستان های استان بستری هستند«.

او ادامه داد: »78 نفر از بیماران بستری در حوزه ی 
علوم پزشکی کرمان، 17 نفر از حوزه ی دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان، 13 نفر حوزه ی جنوب، هشت نفر 
حوزه ی علوم پزشکی رفسنجان و هفت نفر در حوزه ی 
دانشگاه بم بستری هستند و خدمات بیمارستانی به 
آن ها ارائه می شود«. وی اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی 
تاکنون 1۶ هزار و 83 نفر در استان، به دلیل ابتال به 
کرونا بستری شده اند«.مدیر گروه مبارزه با بیماری های 
واگیردار دانشگاه علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: 
»خوشبختانه در 24 ساعت گذشته، گزارشی مبنی بر 

فوت با کرونا در استان گزارش نشده است«.  
به گفته ی شفیعی، از ابتدای پاندمی کرونا در استان 
تاکنون، 2437 نفر به دلیل ابتال به کوویدـ  19 جان 

خود را از دست داده اند.
شیوه ی آماردهی درباره ی اپیدمی کرونا از اواخر 
خردادماه تغییر کرده و تنها تعداد »بیماران بستری و 
جان باختگان« از سوی علوم پزشکی کرمان در اختیار 

رسانه ها قرار داده می شود.

میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان روز گذشته با اشاره به نقش ورزش در 
نشاط جامعه گفت: پس از انقالب اسالمی به این حوزه توجهی ویژه شده که نقش بسیاری 
می تواند در سالمت روح و روان جامعه ایفا کند.او اظهار داشت:تعداد ورزشگاه ها،از هشت 
مورد در پیش از انقالب به 79 عدد، سالن های ورزشی از 1۶ به 2۶3 عدد و تعداد زمین های 
چمن نیز از هشت به 221 عدد، تعداد استخرها از هفت به 2۶ مورد، زمین های روباز از 192 
به 371 عدد و تعداد زورخانه ها از 15 عدد در پیش از انقالب، امروز به 29 عدد رسیده است.
پاریزی تصریح کرد: فضای سرپوشیده استان کرمان در پیش ازانقالب اسالمی ایران 47 
هزار و 500 متر مربع بوده که این میزان اکنون به 425 هزار و 901 متر مربع رسیده و تمامی 
فضای روباز استان پیش از انقالب، 134 هزار و 300 متر مربع بود که این میزان اینک به یک 
میلیون و 97۶ هزار و 700مترمربع ارتقا یافته است.مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
گفت: 47 پروژه ورزشی با اعتبار 304 میلیارد ریال به مناسبت دهه مبارک فجر در این 
استان افتتاح می شود.پاریزی افزود: این میزان طرح به مساحت 5۶ هزار و 720 متر مربع 
و با اعتبار 304 میلیارد ریال درایام اهلل دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.به گفته او 

سرانه فضای ورزشی استان کرمان از 58 صدم مترمربع به ۶0 صدم مترمربع ارتقا می یابد.
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روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان عنبراباد

   یک شرکت معتبر معدنی در استان خراسان جنوبی جهت 
تکمیل کادر خود، نیازمند کارشناس مجرب با بیمه و حقوق 

مکفی است.
فوق لیسانس زمین شناسی با گرایش اقتصادی یا پترولوژی 

)حداقل سه سال سابقه کار در فیلد(
کسب اطالعات و ارسال رزومه به شماره

۰9۳97۳9۵۰8۱ 

استخدام زمین شناس

آگهی تجدید مزایده )اجاره(
مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان عنبرابــاد در نظــر دارد تعــداد: 5 بــاب مغــازه هــر کــدام بــه مســاحت 25 متــر مربــع 

ــدارکات  ــری از ســامانه ت ــره گی ــا به ــده را ب ــدرج  در اســناد مزای ــات من ــا جزئی ــک تجــارت ب ــروی بان ــام - روب ــان ام ــع در خیاب واق
الکترونیکــی دولــت ) setadiran.ir( و بــا شــماره مزایــده: 1022) شــماره سیســتمی ( بــه صــورت الکترونیکــی بــه اجــاره برســاند.

زمان انتشار درسایت تاریخ : 99/11/11 ساعت :10صبح - مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ99/11/21 ساعت :13
تاریخ بازدید : 99/11/11- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 99/11/21 ساعت :14 

زمان بازگشایی تاریخ : 99/11/23 ساعت : 10صبح   -زمان اعالم به برنده تاریخ :99/11/25

1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه ( ارسال پیشنهاد 

قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم برنده ، و واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس 
حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر « موجود 

است. 
4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد. 
6- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه و پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد. 

8-شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان عنبراباد واحد کارپردازی:03443291916

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

شهرستان عنبرآبادشهرستان عنبرآباد
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بهره برداری و اجرای ۵۰ طرح 
منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان در دهه فجر

مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان از 
عملیـات اجرایـی و بهره بـرداری از 50 پـروژه منابـع طبیعی با 
اعتبـاری بالغ بـر ۶3 میلیـارد و۶48 میلیـون و8۶0 هزارتومان 

در دهـه فجر امسـال خبـرداد.
حمزه احمدی ، مدیـر کل منابـع طبیعی و آبخیـزداری جنوب 
اسـتان کرمان ، با تبریک فـرا رسـیدن چهل و دومین سـالگرد 
پیـروزی انقالب و گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای انقالب 
اسـالمی  گفت:دولت هـا از ابتـدای انقـالب اسـالمی تاکنـون 
طـی ادوار مختلـف خدمـات فراوانـی بـه مـردم ارائـه داده انـد  
که پیشـرفت و توسـعه نظام جمهوری اسـالمی را در برداشـته 

اسـت.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیزداری جنـوب کرمان با اشـاره 
بـه اینکـه از مجمـوع 50 طـرح 28 طـرح به بهـره بـرداری می 
رسـد و عملیـات اجرایـی 22 طـرح نیـز آغـاز مـی شـود بیـان 
داشـت: بیـش از 4000 خانـوار در هفـت شهرسـتان جنوبی از 
مزایـای ایـن طـرح هـا بهره منـد و زمینـه اشـتغال 1500 نفـر 

نیـز فراهـم می شـود.
احمـدی توصیه هـا ورهنمودهای رهبـر معظم انقـالب را کلید 
واژه طـرح هـای مـورد بهـره بـرداری در ایـن ایـام دانسـت و 
افزود:عمده پـروژه هایی که به بهـره برداری خواهند رسـید در 
راسـتای تدبیر و عنایت ویـژه مقـام معظم رهبری بـه مجموعه 
منابـع طبیعـی کشـور و تحت عنـوان پـروژه هـای آبخیزداری 
و آبخوانـداری از محـل اعتبـارات صندوق توسـعه ملی اسـت.

او گفت:ایـن طـرح هـا شـامل عملیـات مکانیکـی آبخیـزداری 
نظیـر بندهـای سـنگی مالتی،خاکـی و همچنیـن پـروژه های 
بیومکانیکـی شـامل احـداث هاللـی آبگیـر تـوأم با بـذرکاری، 
نهال کاری همراه بـا آبیاری و مراقبـت بوده که با هـدف کنترل 
سـیالب های مخرب، موجب تغذیه سـفره های آب  زیرزمینی، 
آبدهـی چـاه هـا، قنـوات و احیـاء عرصـه هـای منابـع طبیعی 

نظیـر جنـگل هـا و مراتع هسـتند.

ز  یـن دوره ا ر کرمـان گفـت: در ا شـهردا
مدیریت شـهری، بیـش از 53 هـزار مترمربع 
فضای ورزشـی برای توسـعه ورزش همگانی، 
در پارک هـا و بوسـتان های ایـن شـهر اجـرا 

شـده اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، سـید مهـران عالـم زاده 
در شـورای ورزش همگانـی اسـتان کرمـان 
بـه ریاسـت اسـتاندار کرمـان افـزود: در ایـن 
دوره 54 بوسـتان افتتـاح شـده کـه 53 هزار 
، بـه فضـای  یـن بوسـتان ها ز ا مترمربـع ا

ورزشـی روبـاز اختصـاص دارد.
فضـای  مترمربـع  ر  هـزا  ۶ یجـاد  ا ز  ا و  ا

ورزشـی سرپوشـیده کـه 80درصـد آن بـه 
بخـش خصوصـی واگـذار شـده، راه انـدازی 
فرهنگ سـرای تخصصـی ورزش شـهروندی، 
بـا  معلـوالن  ورزش  خانـه  نـدازی  ه ا را
و  نبـازان  جا ورزش  هیئـت  همـکاری 
معلولیـن، پنـج پیـاده راه سـالمت بـه طـول 
هفـت کیلومتـر و افزایـش هفـت کیلومتـر 
مسـیر دوچرخه سـواری تفریحـی خبـر داد و 
تصریـح کـرد: سـاخت مجموعـه ورزش هـای 
سـاحلی، سـاخِت سـه پـارک ویـژه بانـوان 
و برنامه ریـزی بـرای برگـزاری نخسـتین 
المپیـاد ورزشـی محله هـا، از دیگـر اقدامـات 

شـهرداری کرمـان است.شـهردار کرمـان 
ادامـه داد: در حوزۀ افـراد دارای معلولیت نیز، 
راه انـدازی فرهنگ سـرا و فضـای تخصصـی 
ورزش ویـژۀ ایـن قشـر از جامعـه در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه اسـت.همچنین تفاهم نامـه 
همـکاری مشـترک بیـن شـهرداری کرمان و 
اداره کل ورزش و جوانان اسـتان، در خصوص 
ترویج و توسـعه ورزش همگانی شـهر کرمان، 
در نشسـت شـورای ورزش همگانـی اسـتان 
کرمـان، منعقـد شـد.ترویج ورزش همگانـی 
از طریـق بهسـازی توسـعه فضاهـای عمومی 
به منظـور بهره منـدی اقشـار مختلـف جامعه 

ماکـن ورزشـی در راسـتای  ز فضاهـا و ا ا
تحقـق تربیت بدنـی رایـگان بـرای همـه و در 
تمـام سـطوح، همـکاری مشـترک در زمینـه 
زیرسـاخت های  توسـعه  و  مناسب سـازی 
ورزش همگانـی بـا هـدف ارتقـای سـالمت 
جامعـه، پیش بینـی تسـهیالت و به کارگیری 
تمهیـدات الزم جهـت تشـویق و توسـعه 
هـدف  بـا  همگانـی  ورزش  فعالیت هـای 
جلـب مشـارکت مردمـی و گسـترش نهضت 
داوطلبانـه در حـوزه ورزش و برنامه ریـزی 
یکپارچـه به منظور اسـتفاده بهینـه از فضاها و 
اماکن ورزشـی در راسـتای دسترسـی رایگان 
آحـاد مختلـف جامعـه بـه ورزش همگانی، از 
موضوعات مـورد تاکیـد در تفاهم نامـه منعقد 
شده بین شـهرداری کرمان و اداره  کل ورزش 

و جوانـان اسـتان کرمـان اسـت.

اجرای ۵۳ هزار مترمربع فضای ورزشی در پارک های کرمان 

جای خالی ردیف بودجه برای 
مستندسازی بناهای تاریخی

به گفته معاون میراث فرهنگی استان کرمان در چند سال اخیر ردیف 
بودجه ای در اعتبارات ملی و استانی برای مستندسازی و تهیه پرونده های 

ثبتی بناهای تاریخی استان در نظر گرفته نشده است.
کل  اداره  میراث فرهنگی  شفیعی”معاون  “مجتبی 
میراث فرهنگی،گردشگری استان درجلسه کارگروه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی به هدایت پروژه ها و پژوهش های دانشجویان 
رشته های معماری و مرمت ابنیه تاریخی از سوی دانشگاه ها به حوزه 
مستندسازی و تهیه پرونده های ثبتی ابنیه تاریخی استان کرمان اشاره و 
گفت: همراهی و کمک انجمن های دوستدار و حامی میراث فرهنگی نیز 

در این زمینه می  تواند تاثیر زیادی داشته باشد.
او با اشاره به نقش آفرینی دستگاه های دولتی در راستای حفاظت، مرمت 
و احیای ابنیه تاریخی بیان کرد:  طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور دستگاه های اجرایی مکلفند به 
منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و 
توسعه گردشگری هزینه های مربوط به پژوهش،حفاظت ومرمت آثار 
منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط 
آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه 

سنواتی از محل اعتبارات خود تامین کنند.
شفیعی ادامه داد: باتوجه به اهمیت مرمت بناهای تاریخی، فرهنگی و 
احیای بافت های ارزشمند کشور، به تمامی دستگاه های اجرایی اجازه 
داده می شود بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی ثبت شده در 
فهرست آثار ملی در اختیار خود را با تعیین کاربری مشخص شده از سوی 

وزارت میراث فرهنگی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
آغاز مرمت بنای تاریخی تخت درگاه قلی بیگ کرمان

“فریدون فعالی” مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان نیز گفت:مرمت 
تخت  درگاه قلی بیگ کرمان از ابتدای هفته گذشته آغاز شده و به زودی 
کاربری آن در قالب فرهنگی و گردشگری تغییر خواهد یافت و برای 
نگهداری از این بنای تاریخی به همکاری انجمن های میراث فرهنگی استان 
نیاز داریم تا بار دیگر تخت درگاه قلی بیگ به یکی از جاذبه های پربازدید 

گردشگری کرمان مبدل شود.
او با اشاره به اینکه برخی از بناهای با ارزش تاریخی نیاز به مرمت و بازسازی 
دارند ولی مالک اصلی ندارند، گفت: در این مورد باید از طریق قانون وارد 
عمل شد و آنها را مرمت و در قالب فرهنگی و گردشگری تغییر کاربری داد.

فعالی به قبه سبز به عنوان برند گردشگری کرمان اشاره و تصریح 
کرد:خوشبختانه گمانه زنی های این بنای تاریخی به پایان رسیده و با تعیین 

عرصه پیشنهادی عملیات کاوش آن آغاز و ادامه خواهد یافت.

رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار 
کرد:روزانه 1500 افغانی غیرمجاز از پهنای استان 
عبور می کنند یا در استان رسوب می کنند یا به 
سایر استان ها می روند و به منظور ساماندهی وضعیت اتباع 
بیگانه در استان کرمان جلسات متعدد و پیش نویس طرح های 

کارشناسی به مرکز ارسال شده است.
»یداهلل موحد«در دیدار با امام جمعه سیرجان ضمن تاکید بر 
این مطلب که تمامی دستگاه ها باید دست به دست هم دهند و 
مشکالت مردم را حل کنند، افزود: در تمامی الیه های قوه قضاییه 
همدلی و هم افزایی برای خدمت رسانی به مردم وجود دارد.او 
عنوان کرد:اقدامات قوه قضاییه به شکلی برنامه ریزی و اجرا می 
شود که رضایت مندی عمومی را محقق کرده و اعتماد و امید 
مردم به نظام مقدس جمهوری اسالمی را ارتقا بخشند.نماینده 
عالی قوه قضاییه در استان کرمان افزود:در قوه قضاییه تالش می 
شود که به شکلی فعال و پویا از همه ظرفیت های موجود برای حل 

مشکالت مردم استفاده شود.
موحد،تالش درمسیر جهش تولید را بحث جدی در قوه قضاییه 
دانست و اظهار کرد: سعی می شود که در قالب جلسات تخصصی 
با فعاالن اقتصادی، مشکالت این حوزه شناسایی شده و در راستای 
رفع آنها اقدام شود.رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: قوه 
قضاییه در راستای سند تحول قضایی یک نگاه چرخشی دارد تا 
از تمرکز مدیریتی خارج شده و به سمت مدیریت مشارکتی و 
همکاری بین سه قوه حرکت کند.او با اشاره به این مطلب تاکیدات 
موجود برای ساماندهی اتباع بیگانه به ویژه افاغنه، گفت: موضوع 
ساماندهی اتباع بیگانه یک بحث ملی و کالن است و به صورت 
منطقه ای نمی توان در این رابطه عمل کرد و باید یک برنامه کالن 

منسجم کشوری در رابطه با این موضوع تدوین و اجرایی شود.
موحد اظهار کرد: باید در سطح ملی تصمیم قاطع و قابل اجرایی 

برای ساماندهی اتباع بیگانه انجام شود.
او با اشاره به این مطلب که در سیرجان تعداد قضات نسبتا خوب 
است،گفت:همواره تالش می شود در حد مقدورات موجود 

مشکالت حوزه قضایی این شهرستان رفع شود.

مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: خریدار 
می تواند کاالی مشمول استاندارد اجباری با نشان 
استاندارد که مشکلی داشته باشد را از طریق 
سایت سازمان ملی استاندارد یا تماس با شماره 1517 شکایت 
خود را مطرح و پیگیری کند.اسماعیل عاقلی افزود: طبق اعالم 
سازمان ملی استاندارد، شهروندان در هنگام خرید می توانند با 
ارسال کد 10 رقمی درج شده زیر نشان استاندارد به سامانه 
پیامکی  10001517 از صحت عالمت استاندارد و کیفیت 
محصول خریداری شده مطمئن شوند.او با بیان اینکه امکان 
شکایت درصورت غیراستانداردبودن کاالی خریداری شده 
وجود داردافزود: شهروندان می توانند شکایات خود را در زمینه 
کاالهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند، اما کیفیت 
الزم را ندارند یا هر مشکل دیگری ، از طریق سایت سازمان ملی 
استاندارد یا اداره کل استاندارد یا تماس با شماره 1517 شکایت 
خود را مطرح کنند.مدیرکل استاندارد استان کرمان ادامه داد: 
برای مثال ممکن است محصول دوغ با عالمت استاندارد کپک 
داشته باشد که در این صورت شهروندان می توانند شکایت 
خود را به استاندارد ارائه کنند.او افزود:در مواردی ممکن است 
شکایت اصال مورد قبول واقع نشود؛ چراکه مثال در برخی موارد 
علت خراب شدن یک ماده غذایی ممکن است مربوط به شیوه 
نگهداری اشتباه آن باشد، نه استاندارد نبودن آن.به گفته او، طرح 
شکایت از کاالی غیراستاندارد، بسته به نوع تخلف ممکن است 
حتی منجر به پلمب یک واحد شود یا حتی اصال مورد قبول 

واقع نشود.
تمدید ۱۵ مورد گواهینامه 

تائید صالحیت آزمایشگاههای همکار کرمان
عاقلی عنوان کرد:پس از بازدید و بررسی کارشناسان این 
اداره کل استاندارد استان کرمان از آزمایشگاه ها و شرکت 
های بازرسی همکار تحت پوشش، 15 مورد گواهینامه تایید 
صالحیت آزمایشگاه همکار طی 10 ماهه سال 1399 تمدید 
و یک گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه همکار تعلیق 
شد.مدیرکل استاندارداستان کرمان گفت: تعداد کل گواهینامه 
تایید صالحیت آزمایشگاه های همکار در این مقطع 54 مورد 
و تعداد تمامی شرکت های بازرسی معتبر استان اکنون 14 
مورد می باشد.او اضافه کرد: همچنین در این بازه زمانی تعداد 
یک مورد صدور گواهینامه تایید صالحیت برای شرکت های 
بازرسی استان کرمان صادر و  2 مورد افزایش دامنه انجام شده و 
گواهینامه تایید صالحیت 13 شرکت بازرسی تمدید شده است.

احداث مجتمع گاوشیری ۲۰۰ رأسی در عنبرآباد

روزانه ۱۵۰۰ افغانی غیرمجاز 
از استان عبور می کنند

 شکایات مردمی از کاالهای 
غیراستاندارد پیگیری می شود
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خبر
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بـا وجـود برقـراری پـرواز بیـن تهـران و 
بیـروت، مرزهـای ایـران و لبنـان بـه روی 
گردشگران دو کشـور همچنان بسته بوده و 
محدودیت های بیشتری نسبت به گذشته، 
برای سـفر تعیین شـده اسـت. به گـزارش 
ایسـنا، شـهروندان لبنانـی سال هاسـت 
بدون ویـزا و بـه مـدت ۱۵ روز می توانند به 
ایران سـفر کنند. لبنـان نیز از سـال ۱۳۹۲ 
مقـررات ویـزا را بـرای اتبـاع ایرانـی آسـان 
کرد، به طـوری که شـهروندان ایـران بدون 
ویزا به مـدت ۲۰ روز امکان سـفر بـه لبنان 
را پیـدا کردند، اما اکنون ایـن مقررات تحت 
تاثیر کرونا قرار گرفته  و سـفرهای تفریحی 
و توریسـتی به دو کشـور متوقف شده است 
و تنها بـه آن دسـته از اتباع ایرانـی و لبنانی 
اجازه ورود داده می شـود کـه روادید اقامت، 
کار، درمانـی،  تحصیلـی، چند بـار ورود و یا 
سـرمایه گذاری داشـته باشند. شـرط دیگر 
 PCR برای سـفر به دو کشـور،  انجام تست
کرونا اسـت که برای تمام مسـافران الزامی 
شـده اسـت.طبق مقررات لبنان، این تست 
باید ۷۲ سـاعت پیـش از پـرواز و یـا هنگام 
ورود بـه لبنـان انجـام شـود و یـک نسـخه 
از گواهـی منفـی آن به زبـان انگلیسـی در 
فـرودگاه تهـران بـه مسـئول کانتـر پـرواز 
تحویـل داده شـود.در فـرودگاه بین المللی 
رفیق حریـری نیز تسـت PCR بـا دریافت 
مبلـغ ۵۰ دالر از مسـافران پـرواز تهـران - 
بیروت امکان پذیر شـده است.  مسـافران تا 
زمان مشخص شـدن نتیجه این تست باید 
در یکـی از هتل هـای معرفی شـده به مدت 
۴۸ سـاعت، بـا هزینـه شـخصی قرنطینـه 
شـوند.  دولت بیروت درباره پرداخت هزینه 
قرنطینه مسـافران تعهدی نپذیرفته است.

لبنـان، تکمیـل و ارائـه فـرم سـامت مورد 
تأییـد وزارت بهداشـت این کشـور را که در 
سـایت https://arcg.is قابل دسترس بوده، 
الزامی کـرده اسـت.عاوه بر این، مسـافران 
لبنـان بایـد بیمه نامـه مسـافرتی معتبـر 
همـراه داشـته باشـند. ایـن بیمه نامـه باید 
تمام هزینه های درمانی ویـروس کووید ۱۹ 
را پوشـش دهد.مسـافران بیروت بـه تهران 
نیـز حتمـًا بایـد ۹۶ سـاعت قبـل از پـرواز، 
تسـت PCR مـورد تأییـد وزارت بهداشـت 
لبنان را انجـام داده باشـند و یک نسـخه از 
آن را به سـرمهماندار پـرواز تحویـل دهند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور توضیحاتی 
در خصوص واریز شهریه دانشجویان سازمان 
بهزیستی به حساب بانکی  آنها ارائه داد.به 
گزارش ایسنا، وحید قبادی دانا در این باره 
گفت: شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان 
بهزیستی که در نیمسال اول سال تحصیلی 
۱۳۹۹_۱۴۰۰ مشغول به تحصیل هستند، به 
حساب بانکی این دانشجویان واریز شد.به گفته 
او این دانشجویان در دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام 
نور، دانشگاه های غیرانتفاعی، علمی کاربردی، 
دانشگاه های دولتی شبانه، آموزشکده فنی و 
حرفه ای، مجازی، پردیس بین الملل و یا در 
حوزه مشغول به تحصیل هستند که این تعداد 
بیش از ۱۰ هزار نفر از دانشجویان را شامل 
می شود. بنابر اظهارات او در مجموع مبلغ 
۱۷۰ میلیارد ریال به عنوان شهریه کامل این 
افراد به حساب بانکی آنها واریز شد. قبادی دانا 
همچنین بیان کرد: حدود نیمی از این افراد 
را، افراد دارای معلولیت و فرزندان سازمان 
بهزیستی تشکیل می دهد و نیمی دیگر را 
زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها تشکیل 
می دهد. رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: 
خصوصیت پرداخت این دوره این است که 
شهریه به صورت الکترونیکی به طور کامل بر 
روی کارت بانکی افراد پرداخت شده و با توجه 
به تشکیل سامانه دانشجویان سازمان بهزیستی 
و در شرایط کرونایی، این امکان برای ما فراهم و 
باعث شد که شهریه ها سریعتر و دقیق تر برای 
ثبت نام در دانشگاه به دستشان برسد و شان و 
منزلت اجتماعی آنها نیز بیش از پیش حفظ 
خواهد شد. او گفت: خصوصیت دیگر این دوره 
این است که شهریه دانشجویی برای فرزندان 
افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیز 
لحاظ شده و همچنین پرداخت شهریه فارغ 
از دهک های درآمدی خانواده دانشجویان و 
همچنین فارغ از شدت معلولیت شده است. 
الزم به ذکر است که طبق ماده ۹ قانون حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت، ما موظف هستیم 
که شهریه دانشجویانی که دارای معلولیت 
متوسط، شدید و خیلی شدید هستند و در 
دهک درآمدی یک تا ۷ قرار دارند را به طور 
کامل پرداخت کنیم. او ادامه داد: پرداخت 
شهریه مابقی افراد دارای معلولیت؛ افرادی که 
دارای معلولیت خفیف و یا در دهک های ۸،۹ و 
۱۰ درآمدی قرار دارند پس از تامین اعتبار و به 
میزانی که در هر سال بودجه اقتضا می کند، 
)بخشی از شهریه ها( می تواند قابل پرداخت 
باشد که در این دوره با تامین اعتبار و با حمایت 
دولت و سازمان برنامه و بودجه، سازمان این 
توان را پیدا کرد که برای سایر گروه های هدف 

نیز این شهریه را به طور کامل پرداخت کند.

عضـو سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا گفت: 
شـاهد افزایـش دوبـاره بیمـاران در 
بیمارسـتان ها هسـتیم، علـت اصلـی این 
افزایـش بی توجهـی مـردم بـه رعایـت 
پروتکل هـای بهداشـتی اسـت و اگـر بـا 
همین رونـد جلو برویم احتماال در اسـفند 
مـاه شـاهد خیـز جدیـد و مـوج چهـارم 

انتشـار کرونـا در ایـران خواهیـم بـود.
مینـو محـرز روز جمعـه در گفت و گـو بـا 
خبرنگار ایرنا افزود: رونـد افزایش بیماری 
کوویـد19 و انتشـار ویـروس کرونـا در 
ایـران بسـیار نگران کننـده اسـت و تعداد 
بیمـاران بسـتری کـه بـه بیمارسـتان هـا 
مراجعـه می کننـد و نیز بیماران سـرپایی 
رو بـه افزایش اسـت، علـت اصلـی آن هم 
افزایش دورهمی ها، تجمعات و مسـافرت 
هاسـت و اینکـه میـزان رعایـت پروتـکل 
هـای بهداشـتی در بیـن مـردم کاهـش 
یافتـه و رفـت و آمدهـا در اماکـن عمومی 
بیشتر شده اسـت.او گفت: ویروس جهش 
یافته انگلیسـی هم در کشـور وجـود دارد 
اما علت اصلی افزایـش دوباره مـوارد ابتال 
بـه کرونـا مسـتقیما ربطـی بـه ویـروس 
جدیـد نـدارد و بـه علـت رعایـت نشـدن 
اصـول بهداشـتی در سـطح جامعـه و در 
بین مـردم اسـت.عضو سـتاد ملـی مقابله 
بـا کرونـا دربـاره ویـروس جهـش یافتـه 
انگلیسـی توضیـح داد: ویـروس جهـش 
یافتـه انگلیسـی در ایران هم دیده شـده و 
حتمـا وجـود دارد، مگر می شـود نباشـد، 
شـاید از مدتهـا قبـل هـم بـوده اسـت. به 

هـر حـال انگلیـس تنهـا کشـوری کـه به 
طـور مرتـب و مـداوم ویـروس را ژنوتایپ 
می کنـد و تغییـرات جهـش ویـروس را 
رصـد مـی کنـد و در ایـن مـورد سیسـتم 
قوی بـرای آزمایـش مـداوم نـوع ویروس 
دارد، هیـچ جـای دنیـا بـه انـدازه انگیس 
ژنوتایپ ویـروس کرونا را انجـام نمی دهد 
بـه همیـن علـت هـم توانسـتند جهـش 

ویـروس را شناسـایی کننـد.
محرز گفـت: ویـروس جهش یافتـه کرونا 
اکنون بـه آمریکا، ایـران و همه جـای دنیا 
رفته اسـت چون به هـر حال مسـافرت ها 
وجـود دارد. در ایـران هـم رفـت و آمـد و 
پروازها بـه انگلیـس و از انگلیس بـه ایران 
همیشـه بوده اسـت. البتـه امیدواریم این 
ویـروس در ایـران خیلـی پخـش نشـود 
امـا اگـر گسـترش پیـدا کنـد، نگرانـی ها 
بیشـتر می شـود.او اظهـار داشـت: در هـر 
صورت افزایش مـوارد ابتال بـه کرونا هنوز 

ربطی به جهـش ویروس و انتشـار ویروس 
جهـش یافتـه انگلیسـی در ایران نـدارد و 
چـه ایـن ویـروس در ایـران پخـش شـده 
باشـد یا نـه، بـرای مقابله بـا ایـن اپیدمی 
هنـوز حـرف اول را رعایـت پروتـکل های 
بهداشـتی شـامل زدن ماسـک در همـه 
اماکن عمومـی، شسـتن مداوم دسـت ها 
و رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی مردم 
به میزان بیـش از 1.5 متـر دارد و تا زمانی 
که واکسیناسـیون گسـترده مـردم انجام 
نشـود باید این اصـول بهداشـتی ضروری 
در بیـن مـردم رعایـت شـود.به گـزارش 
ایرنا،  ویـروس کرونا عامل بیمـاری کووید 
19 از اواخـر سـال 2019 در شـهر ووهان 
چیـن مشـاهده و در مـدت کوتاهـی در 
همه جهـان منتشـر شـد؛ بـه طـوری که 
سـازمان بهداشـت جهانـی در اسـفند 98 
)فوریـه 2020( بروز پاندمـی )همه گیری 

جهانـی( ایـن بیمـاری را تأییـد کرد.

توضیحـات دبیرکل سـازمان ملل دربـاره احتمـال میانجی گری اش 
میان ایران و آمریـکا هم از اخبار مـورد توجه مخاطبان بـود. آنتونیو 
گوتـرش در کنفرانسـی خبری در پاسـخ بـه احتمـال میانجی گری 
میـان ایـران و آمریـکا اعـام کـرد: "کارهـای زیـادی بایـد انجـام 
شـود" اما "انتظار راه حل سـریع نـدارم". من بـاور دارم کـه همگی 
یعنـی تمام کسـانی کـه وارد برجام شـده اند و دیگـر طرفیـن باید با 
یکدیگـر بـرای کاهـش تردیدها بـه منظور مواجهـه با دشـواری ها و 

موانـع همـکاری کنند.

در واکنش بـه اظهـارات بلینکـن،  مشـاور رئیـس جمهوری خاطرنشـان 
کرد: اگـر این روش جـواب مـی داد؛ ترامپ خود در حسـرت یـک تلفن از 
تهـران، کاخ سـفید را تـرک نمی کرد. حسـام الدین آشـنا مشـاور رئیس 
جمهـوری در حسـاب کاربـری خـود در توییتـر نوشـت: وزیـر خارجـه 
آمریـکا با شـرط گذاری بـرای بازگشـت کشـور خود بـه اجـرای تعهدات 
قطعنامه ۲۲۳۱ شـورای امنیت، نیم نگاهـی به میراث  شـوم ترامپ دارد. 
اگر این روش جـواب می داد؛ ترامپ خود در حسـرت یک تلفـن از تهران، 

کاخ سـفید را تـرک نمی کرد.

توضیحـات محمدجـواد ظریـف دربـاره رابطه حرفـه ای اش با جـو بایدن 
پربازدیدتریـن خبـر روز پنج شـنبه بود.

وزیر خارجه کشـورمان در گفت وگویـی با شـبکه آرتی با تاکید بـر اینکه 
روابـط شـخصی اش بـا جـو بایـدن لزومـا باعـث حصـول پیشـرفت های 
دیپلماتیـک میـان ایـران و آمریـکا نخواهد شـد، توضیح داد که گذشـته 
وی با جـو بایـدن بـه ۲۰ سـال قبـل، زمانـی که بـه عنـوان سـفیر ایران 
در سـازمان ملـل خدمـت می کـرد بازمی گـردد امـا تاکیـد داشـت کـه 

رابطه شـان کامـا حرفـه ای بوده اسـت.
ظریـف افزود: مـن و جو بایـدن دوسـت صمیمی نبودیـم. مـا نماینده دو 

کشـور متفاوت بـا سیاسـت های مختلـف بودیم.

اظهـارات وزیر خارجه کشـورمان در نشسـت خبـری با چـاووش اوغلو ، 
وزیر خارجه ترکیه از خبرهای پربیننده ۲۴ سـاعت گذشـته بود. محمد 
جواد ظریف خاطرنشـان کـرد: آمریـکا از برجام خـارج شـده و تعهدات 
خـود را نقض کرده اسـت و اکنـون هم وظیفه آمریکاسـت که بـه برجام 
بازگردد و تعهدات خـود را اجرا کنـد. به محض اینکـه آمریکا تعهداتش 
را اجـرا بکنـد و مـا نفع اجـرای ایـن تعهـدات را ببینیـم ما هـم تعهدات 
خـود را به طور کامل اجـرا می کنیـم. او در بخش دیگری از این نشسـت 
تاکید کـرد: جمهـوری اسـامی و ترکیه در شـرایط دشـوار بـا یکدیگر 
روابط بسـیار خوبـی داشـتند و در هر شـرایطی ایـن روابط را بـا جدیت 

ادامه خواهنـد داد. 

 بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت 
جهادکشاورزی شهرســتان عنبرآباد ، مدیر 
جهاد کشــاورزی عنبرآباد در حاشیه بازدید 
از دامداری های منطقه از راه اندازی مجتمع 
گاو شیری در این شهرستان خبر داد.  محسن 
طاهری احــداث این مجتمع را در راســتای 
تحقق شعار ســال 99)جهش تولید( عنوان 
کرد و افزود با راه انــدازی این طرح برای 180 
نفــر از جوانــان بومی شهرســتان عنبرآباد 
ایجاد اشتغال خواهد شد. طاهری گفت :این 
مجتمع با همکاری و مشــارکت بنیاد برکت 
احداث می شود که برای هر نفر از متقاضیان 

500میلیون ریال وام قرض الحسنه توسط 
بنیاد برکت پرداخت گردید و مراحل آماده 
سازی و صدور مجوز تأسیس  مجتمع در 
حال انجام می باشــد و تاکنون 80 رأس 
تلیسه آبســتن خریداری به شهرستان 
منتقل و مابقی طی روزهای آینده حمل و 
تا زمان راه اندازی در دامداری های منطقه 

ساماندهی  خواهند شد .
 مدیرجهاد کشاورزی افزود نژاد گاوهای 
مذکور هلشتاین و میانگین شیر تولیدی 
برای هر رأس ، بســته به جیره غذایی و 

تغذیه 25 تا 30 لیتر در روز  می باشد.

تشکر رئیس مجلس شــورای اسامی از دولت 
برای اجرای بی درنگ »اقــدام راهبردی برای 

رفع تحریم ها«.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف با اشاره به 
بازدید خود از ســایت فردو گفت: در چارچوب  
نظارت میدانی و قانون رفع تحریم راهبردی و 
زمانبندی های اجرای آن از جمله غنی سازی 
۲۰ درصد به فردو آمدیم. وظیفه خود می دانم 
از طرف خودم و نمایندگان از دولت تشکر کنم 

که در اجرای قانون درنــگ نکردند. خدا قوت 
می گویم و از ســازمان انرژی اتمــی و وزارت 
خارجه قدردانی می کنــم. در کمتر از یک ماه 
قریب به ۱۷ کیلو غنی ســازی شــده است و 
ســانتریفیوژهای IR۲m نصب شده یا در حال 

نصب است.

پاسخ گوترش به احتمال 
میانجی گری اش میان ایران و آمریکا

تشکر قالیباف از دولت 

واکنش مشاور روحانی
 به اظهارات وزیر خارجه آمریکا

من و جو بایدن
 دوست صمیمی نبودیم

در هر شرایطی روابط خوب 
با ترکیه ادامه می یابد

محرز: خطر موج چهارم کرونا 
در اسفند جدی است

درمانی  شیمی  بخش 
غربالگری  و  سرپایی 
سرطان در بیمارستان امام 
رضا)ع( سیرجان راه اندازی 
شد.دکتر فاطمه عرب نژاد 
متخصص رادیو انکولوژی 
و مسئول فنی بخش شیمی 
درمانی سیرجان در گفت و 
گو با ایسنا اظهار کرد: این 
بخش در محل ساختمان مرکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام 
سرطان بیمارستان با هفت تخت به همت و پیگیری مسئولین 
دانشکده علوم پزشکی با حضور فوق تخصص گوارش و متخصص 
زنان راه اندازی شده و قرار است در دهه فجر امسال به طور رسمی 

افتتاح شود.
عرب نژاد افزود: با راه اندازی این بخش، غربالگری سرطان های 
زنان، سرطان های سینه، روده بزرگ، مری و معده به منظور کشف 
بیماران سرطانی در بین افراد به ظاهر سالم انجام شده و درمان 
سرپایی مبتالیان به تمامی سرطان ها از این پس در شهرستان 

سیرجان صورت می گیرد.
او بر تشخیص زودهنگام و درمان به موقع در بیماری های سرطان 
تاکید کرد و ادامه داد: اگر سرطان به موقع تشخیص و در زمان 
الزم درمان شروع شود، از افزایش مرگ و میر ناشی از این 
بیماری ها جلوگیری می شود و به این منظور و نیز جلوگیری از 
رفت و آمدهای بی مورد بیماران برای شیمی درمانی به شهرها و 
استان های همجوار، راه اندازی این بخش در سیرجان موهبت 

بزرگی است.
عرب نژاد گفت: ساختمان بخش شیمی درمانی در بیمارستان امام 
رضا)ع( سیرجان  جدای از ساختمان اصلی بیمارستان و در ضلع 

جنوبی محوطه بیمارستان راه اندازی شده است.

راه اندازی بخش شیمی درمانی 
سرپایی در سیرجان 

مقررات سفر
 ایرانی ها به لبنان

واریز شهریه دانشجویان 
تحت پوشش بهزیستی

 به حساب بانکی شان

رق
مش

س: 
عک
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: ای

س
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هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان با صدرنشینی شهرداری بم در گروه 
اول و صعود شهرداری سیرجان و وچان کردستان به مرحله نهایی 

مسابقات به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان دیروز جمعه با 

انجام پنج دیدار در قالب دو گروه به پایان رسید.
در گروه اول این مسابقات که رقابت حساسی بین سه ذوب آهن، 
سپاهان و شهرداری بم برای صعود به مرحله دوم در جریان است، 
تیم بم به مصاف نماینده البرز رفت و با هفت گل پیروز شد. با این 
نتیجه شاگردان مرضیه جعفری در بم به صدر جدول گروه اول 
رسیدند. سپاهان اصفهان هم میزبان همیاری آذربایجان غربی بود و 
با چهار گل به برتری رسید. سپاهان با این پیروزی 1۶ امتیازی شد 

و با تفاضل گل کمتر نسبت به بم در رتبه دوم قرار گرفت. 

بم صدرنشین شد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان     

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی  و 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
 برابـر رای شـماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۲۰۰۳۸۱۴ هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای روح اله رسـولی فریدون فرزند احمد بشـماره شناسـنامه ۴۱9۵ صادره از سیرجان 
در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ۱۸۴۵/۲۷متـر مربـع پـالک ۱۱۵۷ اصلـی واقـع در خـرم آباد 
بخـش۳۶ کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای غالمرضا گلـزار محرز گردیده اسـت لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه۱۵ روز اگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید. ظرف مـدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد
 تاریخ انتشار نوبت اول 99/۱۱/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/۱۱/۲۶

محمد ارمان افشانپور رئیس ثبت و اسناد و امالک م.الف 905

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان     

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی  و 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
برابـر رای شـماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۲۰۰۳۸۱۵ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
 مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای وحید پور 
جعفرآبـادی فرزنـد حبیب هللا بشـماره شناسـنامه ۱۰۴9 صادره از سـیرجان در یک قطعـه زمین مزروعی به 
مسـاحت ۱۶۷۰/۰۵مترمربـع ۳۰۲اصلـی واقع در باغبمید بخـش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای 
عزیـز الـه پورجعفرآبـادی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳99/۱۱/۱۱-تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳99/۱۱/۲۶ 

محمد ارمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف 897

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
رسمی سند 

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۰۸۰۰۱9۱۷ هیـات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سـکینه محمـدی فرزند 
علـی بـه شـماره شناسـنامه ۱۴ صـادره از زرنـد در یک باب خانه بـه مسـاحت ۴۷۲.۱۵ مترمربع از 
پـالک ۷۵۶۶ اصلـی واقـع در زرنـد خیابان مطهـری خریداری از مالک رسـمی خانم هایده مهرابی 
زاده هنرمنـد محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه 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 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف ۱۸۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۱۱/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳99/۱۱/۲۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۰۸۰۰۲۲۷۷ هیـات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای محمدعلی عرب 
پـور فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه ۳۲ صـادره از زرند در یک بـاب خانه به مسـاحت ۴9۴ 
مترمربـع از پـالک ۵۵۴۶ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان چمـران خریـداری از مالـک رسـمی ورثه 
خانـم هـا حیـات و کبـری فاضلـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف ۱۸9
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۱۱/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳99/۱۱/۲۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت      
نظـر بـه اینکـه خانـم فاطمـه اکار فرزنـد موسـی بـه شـماره 
شناسـنامه ۶۸9وشـماره ملی ۶۰۶9۵۲۴۸۰۲صـادره از جیرفت 
مالـک ششـدانگ یک قطعه زمیـن دارای پـالک ۳99۶فرعی 
از 99-اصلـی واقـع درشـهرکهنوج بطـرف جـاده قلعـه گنـج فـاز ۳شـهرداری 
،قطعـه یـک بخش ۴۶کرمان که سـند مالکیت آن ذیل ثبـت ۳۰۶۲۵صفحه 
۷۰دفتـر ۱۵۵ بـه شـماره چاپـی ۳۴۸۰۱۲سـری ب سـال 9۰صـادر وتسـلیم 
گردیده ،ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق امضاءشده اعالم 
نمـوده کـه سـند مالکیت پالک فوق مفقود شـده ودر خواسـت سـند المثنی 
نمـوده اسـت ،لذا با اسـتناد تبصـره یک اصالحی مـاده ۱۲۰آییـن نامه قانون 
ثبـت مراتـب یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر یا وجود سـند مالکیـت نزد خود میباشـد ظرف 
مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کهنوج مراجعه 
واعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم 
نمایـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام 

خواهـد گردید /م الـف :۳۷۰۴
آگهی فقدان سند مالکیت      اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج 

مالـک  زاده  موسـوی  هللا  روح  سـید  اقـای  چـون 
ششـدانگ پـالک ۸9۰۳فرعـی از ۵۷۴-اصلـی واقـع 
در بخش۴۵کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود 
تصدیق شـده ادعا واعالم نموده اصل سـند مالکیت پالک اخیرالذکر 
کـه قبـال ذیـل ثبـت دفترامـالک الکترونیکـی امـالک الکترونیـک /

محلـی جیرفـت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقود 
گردیـده واز ایـن اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی پالک فوق 
را نمـوده لـذا بنـا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک 
مـاده ۱۲۰آییـن نامه – قانون ثبت مراتـب در یک نوبت آگهی میگردد 
تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت به 
ملـک مرقـوم ویـا وجود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود می 
باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت (ظرف مـدت ۱۰روز 
مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معاملـه کتبا بـه اداره 
ثبـت اسـناد وامـالک شهرسـتان جیرفت اعـالم نمایند بدیهی اسـت 
پـس از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )۱۰روز(هیچگونـه ادعایی از 
هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقررات 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک اقـدام خواهد 

نمـود /.م الـف :۵۲۰
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی ابطال اسناد اوراق مشارکت       
احترامـا بـا توجه بـه اینکه آقای سـید 
حسـین معیـن زاده میـر حسـيني و 
خانـم نازنیـن خیـاط زاده وکالت آقای 
سـید وهـاب معین زاده میرحسـینی فرزنـد فتح اله 
خان با شـماره ملـی ۴۸۲9۷۰۳۲۵۳ دادخواسـتی به 
طرفیت بانک صادرات ایران  شـعبه ۲۴ آذر- شـرکت 
آب منطقـه ای تهـران- وزارت امور اقتصاد و دارایی به 
خواسـته ابطال اوراق مشـارکت شـماره ۱۰۱۱۸۳۵ الی 
۱۱۸۳۷ و ۱۱۸۷ طـرح انتقـال آب شـرکت آب منطقـه 
ای تهـران بـا ارزش هشـتاد میلیـون ریـال مطـرح و 
مدعـی اسـت اوراق مذکـور مفقـود  گردیـده لـذا از 
تاریـخ انتشـار ایـن اعـالن تا سـه سـال دارنده سـند 
مجهـول مذکور ابراز ننماييد و حقانتيـت خود را اثبات 
ننماینـد حکم ابطال اسـناد اوراق مشـارکت صدرالذکر 
صادر خواهد شـد. شایسـته اسـت طی سـه مرتبه به 
فاصلـه یـک ماه)سـی روز( در یکـی از روزنامـه های 
رسـمی و کثیراالنتشار منتشـر و مراتب در هر بار چاپ 

گـزارش گردد.
سید حسین صباغ جعفری
 رئیس سوم حقوقی کرمان -165

آگهی تحدید حدود اختصاصی       
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه دارای پـالک ۱۰۱۵۷ فرعـی از ۲ - اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۲فرعـی از ۲- - اصلـی بـه مسـاحت 
۲۶۷.99 مترمربـع واقـع در کهنـوج حیـدر ابـاد خیابـان شـهید اسـماعیلی 
کوچـه روبـروی پمـپ اب شـهرداری قطعـه یـک بخـش ۴۶ کرمـان باسـتناد رای شـماره 
۱۳99۶۰۳۱9۰۰۲۰۰۰۶۳۳-۱۳99/۳/۲۰هیات مسـتقر در ثبت کهنوج در مالکیت خانم سمانه 
نجـف زاده قـرار گرفتـه و اگهـی موضـوع مـاده ۳ قانون تعییـن تکلیف وضعیـت اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده ۱۳ ایین نامه قانون ثبت منتشـر و در موعد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد. لـذا حسـب درخواسـت کتبی 
مالـک مورخـه ۱۳99/۱۱/۶اگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصره مـاده ۱۳ قانـون مزبور 
منتشـر و عمليـات تحدیـدی آن از سـاعت ۸ صبح روزشـنبه مورخـه ۱۳99/۱۲/۰9در محل 
شـروع و بعمـل خواهـد آمـد. لـذا بـه مالکیـن و مجاورین رقبه فـوق اخطار میگـردد که در 
موعـد مقـرر در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حـدود و حقوق ارتفاقی 
ان اعتـراض داشـته باشـد طبـق مـاده ۲۰ قانـون ثبت و مـاده ۸۶ اصالحی پـس از تنظیم 
صورتجلسـه تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و ظـرف مـدت ۳۰ روز 
دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضایی تقدیـم نماید و گواهی دادخواسـت مربوطـه را به 
ایـن اداره ارائـه نمایـد. پس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد 

بـود. تاریخ انتشـار : دوشـنبه ۱۳99/۱۱/۱۱
اصغر نارویی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج .م الف :3703

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان      

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئین نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 
برابـر رای شـماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۱۲۰۰۳۸۱۲ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم صدیقه نادری نسـب فرزند ماشـاءاله بشـماره شناسـنامه ۲ صادره از سـیرجان 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۰9/۲۶ مترمربع پـالک ۱۶۳۰ اصلی واقـع در اراضی امین آبـاد بخش ۳۶ 
کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حبیـب اله عربی مکـی آبادی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳99/۱۱/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳99/۱۱/۲۶ 
محمد ارمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف 896

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسمی

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۰۸۰۰۲۰۵۱ هیات دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رحیمه السـادات مهدوی خانوکی فرزند سـیدجواد به شـماره شناسـنامه 
۶۷ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت ۴۳۵.۳۰ مترمربـع از پالک ۴۳۲ اصلـی واقع در خانوک 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم کوکـب بیگـم مهـدوی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف ۱۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۱۱/۱۱

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳99/۱۱/۲۵
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
رسمی سند 

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۰۸۰۰۲۲۷۵ هیـات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم فاطمه داورانـی فرزند 
اصغـر بـه شـماره شناسـنامه ۱۰ صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه بـه مسـاحت ۲۱9.۵۰ مترمربع از 
پـالک ۷۵۶۶ اصلـی واقـع در زرند خیابان مطهری کوچه ۱۸ خریداری از مالک رسـمی خانم هایده 
مهرابـی زاده هنرمنـد محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف ۱۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۱۱/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳99/۱۱/۲۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳99۶۰۳۱9۰۰۸۰۰۲۲۷۶ هیـات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای معیـن کارگر محمدآبادی 
فرزنـد غالمرضا به شـماره شناسـنامه ۳۰۸۰۱9۷9۳۳ صـادره از زرند در یک باب خانه به مسـاحت 
۵۱۲.۷ مترمربـع از پـالک ۲۲۸۶ اصلـی واقـع در زرنـد شـهرک امـام سـجاد ع خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای وحیـد نظـری محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف ۱9۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۱۱/۱۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳99/۱۱/۲۵

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

فقدان سند مالکیت      
اقای علیرضا کرد مالک ششدانگ پالک ۴۸۶فرعی  چون 
برگ  دو  ارائه  با  بخش۴۵کرمان  در  واقع  ۵۴9-اصلی  از 
اصل سند  نموده  واعالم  ادعا  تصدیق شده  شهادت شهود 
مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت دفترامالک الکترونیکی امالک 
جابجای  بعلت  است  شده  وتسلیم  صادر  جیرفت  /محلی  الکترونیک 
مفقود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق 
ماده  یک  دستورتبصره  وبرحسب  نامبرده  درخواست  به  بنا  لذا  نموده  را 
۱۲۰آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود 
انتشار آگهی  تاریخ  از  باشند  نزد خود می  ادعا  اصل سند مالکیت مورد 
)یک نوبت است (ظرف مدت ۱۰روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم 
نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )۱۰روز(هیچگونه 
ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود. 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف :521

شاکری مدیرکل محیط زیست استان کرمان می گوید از سال 96 به دنبال دریافت ردیف بودجه برای احیای تاالب جازموریان هستیم
تاالب جازموریان در تکاپوی بودجه

جازموریان نیازمند درمان مناسبی است تا دوباره احیا 
شود. تاکنون برنامه های مختلفی برای این تاالب در 
نظر گرفته شده که به سرانجام نرسیده اند. دریافت 
ردیف بودجه برای این تاالب نیز سالهاست که در حد 
یک وعده باقی مانده است. مرجان شاکری مدیرکل 
محیط زیست استان کرمان می گوید که سالهاست 
پیگیر دریافت ردیف بودجه برای این تاالب است اما در 
این مسیر همیشه دچار چالش هایی بوده که امیدوار 
است اکنون از خوان هفتم گذر کند و به ثمر برسد. در 
همین راستا گفت و گویی داشتیم با مرجان شاکری 
مدیرکل محیط زیست استان کرمان که خواندن آن 

خالی از لطف نیست.
خانم شاکری سالهاست که قول تخصیص ردیف 

اعتباری به تاالب جازموریان داده شده اما این 
مساله هم مثل دیگر قول ها در حد وعده مانده 
است محیط زیست در این زمینه چه پاسخی 

دارد؟
از سال ۹۶ به دنبال دریافت یک ردیف اعتباری برای 
تاالب جازموریان هستیم و این پروسه به دلیل وجود 
برخی مشکات طوالنی شده است که امیدواریم امسال 
موفق به حل آن شویم. در سفری که سال ۹۷ آقای 
نوبخت به جنوب استان داشت در خصوص تاالب 
جازموریان با وی صحبت کردیم و قرار شد که ردیف 

اعتباری برای آن دیده شود.
در این راستا متوجه شدیم که مطالعات مربوط به این 
مسأله انجام نشده در حالی که این مطالعات در سال ۹۵ 
شروع و به جهاد دانشگاهی سپرده شده بود که بصورت 
پایلوت این کار را انجام دهد تا طرح تکمیلی انجام 
شود. متاسفانه در همین حین بود که به تعویض کادر 
مدیریت جهاددانشگاهی نیز برخوردیم و آقای کامیاب 

از این نهاد رفت.
کاری که قرار بود به بودجه ۱۴۰۰ برسد دچار چالش 
شد. البته قرار بود این طرح ابتدا در شورای برنامه ریزی 
استان سیستان وبلوچستان مطرح و رأی بیاورد سپس 
در کرمان نیز مورد بحث قرار گیرد تا آنجا نیز رأی 

بیاورد، اما تمامی عوامل درگیر پروژه یک باره تغییر 
کردند. هیچ کس نبود این طرح را پیگیری کند. در 
همین حین در استانداری نیز تغییراتی اتفاق افتاد و کار 
آنطور که ما می خواستیم پیش نرفت و ردیف اعتباری 
نیز در نظر گرفته نشد. البته به تازگی با روی کار آمدن 
آقای زینی وند به عنوان استاندار جدید کرمان با وی در 
خصوص اهمیت مساله تاالب جازموریان صحبت کردم 
و با توجه به اینکه ایشان به مسائل زیست محیطی دید 
بازی دارند گفتند موضوع حائز اهمیت است و در دستور 

کار برای پیگیری بگذارید.
از  استاندار من  توسط  پذیرفتن طرح  از  پس 
جهاددانشگاهی تقاضا کردم که گزارشی را »در هفته 
اول انتساب ایشان« به دفتر استاندار ارائه دهند و تا جایی 
این طرح را پیش بردیم که معاونت دریایی سازمان 
محیط زیست موافقت کرد از سرجمع اعتبارات تاالب 
های سطح کشور ردیف هرچند کوچکی برای این تاالب 
تعریف کنند تا در دولت های بعدی هم ماندگار شود، اما 
این بار مجلس به لوایحی که قرار بود تغییر کند واکنش 
نشان داد و گفتند تغییراتی پیدا نکند، قرار شد سازمان 
محیط زیست در مورد این مساله به شکل داخلی 

تصمیم گیری کند.
نگاه سازمان محیط زیست و دیگر نهادهای 

مربوط به تاالب جازموریان آیا نگاه به یک تاالب 
واقعی است؟

تاالب جازموریان بیش از دو دهه درگیر خشکسالی 
است و در یک مقطع وزارت نیرو » درست در همان 
سالی که ما در محضر آقای نوبخت از این طرح دفاع 
می کردیم« اینجا را بعنوان تاالب نمی پذیرفتند و 
قبول نداشتند حتی می گفتند این در واقع زاییده ذهن 
محیط زیستی هاست که این تاالب وجود دارد، فقط 
چون این تاالب فصلی است و چیزی نبود که مثل یک 
دریاچه پر آب باشد تا آن ها آن را به عنوان تاالب بپذیرند. 
تعریف تاالب در نزد محیط زیستی ها با تعریف تاالب در 
نزد آنها تفاوت داشت تا ما توانستیم این تفاوت را تفهیم 
کنیم. البته در دولت های قبل هم اصا به آن توجه نشده 
بود و هیچ کس به این مساله فکر نمی کرد تا زمانی که 
آقای دکتر کانتری وارد سیستم سازمان محیط زیست 
شد، قبل از ایشان در مورد گردوغبار بررسی هایی شده 

بود و پس از ورود وی به سیستم به شدت در مورد مسائل 
مربوط به آب و عواملی که می تواند موجب بحران آب 
شود واکنش نشان داده شد و تاالب ها از اهمیت ویژه 
ای برخوردار شدند به طوری که معاونت دریایی شکل 
گرفته در سازمان محیط زیست به دلیل ضرورت نگاه 
کردن به منابع آبی به عنوان اصل محیط طبیعی به دو 
معاونت تفکیک شد و معاونت دریایی، آب ها و سرزمین 
و … یک دفعه کاما جدا شد و یک مرکز به عنوان مرکز 
تاالب ها در سازمان محیط زیست با یک مدیرکل 
مجزا شکل گرفت و از آن زمان تاالب ها در اولویت قرار 
گرفتند و قرار شد به عنوان سیستم های اکولوژیکی که 
باید روی آنها کار انجام داد کارهایی انجام شود تا تاالب 

ها احیا شوند.
آیا می توان امیدوار بود پس از احیای این تاالب 

شاهد رونق صیادی و مشاغل این چنینی در 
تاالب جازموریان باشیم؟

تاالب های زیادی در کشور وجود دارد که جازموریان 
فقط یکی از این هاست، اکنون برای این تاالب در 
ابتداییات مانده ایم زیرا حوزه بسیار گسترده ای است و 
نزدیک به شش هزار کیلومتر مربع مساحت دارد. سال 
گذشته ما معتقد بودیم این تاالب صددرصد آبگیری 
شده اما اهالی بسیار قدیمی رودبار می گفتند که یک 
روستایی که ۵ کیلومتر با آب فاصله دارد در سال های 
ترسالی گذشته در ساحل تاالب قرار می گرفته و االن ۵ 

کیلومتر با ساحل فاصله دارد.
این مسوول ادامه داد: یک عده بیرون از گود برای ما 
نسخه می پیچند و می گویند اگر این تاالب احیا شود 
مردم به صیادی و ..می پردازند در حالی که این یک تاالب 
کاما کم عمق است و صیادی در آن معنا ندارد، هیچ 
وقت هم مرکز صیادی نبوده است. تنها اثری که داشته 
منابع آب زیرزمینی ما را تقویت می کرده و پوشش 
گیاهی فوق العاده ای داشته به طوری که به عنوان انبار 

علوفه ایران از آن نام برده می شده است.
مهم  ترین مساله زیست محیطی 

استان کرمان چیست؟
مهم ترین مشکل زیست محیطی استان کرمان؛ بحران 
آب است. تغییر کیفیت آب، باال رفتن ec و افزایش فلزات 
سنگین در برخی نقاط نتیجه استفاده بی رویه از منابع 

آب زیرزمینی ماست و منابع آب سطحی ما نیز کم بوده 
و مثل استان های پرآبی نظیر کهکیلویه و بویراحمد 
آب نداشتیم ولی نمی توانیم بگوییم اصا نداشتیم 
بلکه مدیریت منابع آبی در استان بسیار ضعیف بوده 
اما بر کشاورزی تاکید کردند آن هم کشاورزی های کم 
بازدهی که آب زیادی استفاده می کردند و این باعث شد 

تا فشار مضاعفی به منابع آب زیرزمینی بیاید.
به یاد دارم زمانی که در بم زلزله شد صدایی از شفیعی 
فرماندار بم منتشر شد که به آقای کریمی استاندار وقت 
می گفت:» چیزی به عنوان بم در جغرافیای ایران وجود 
ندارد «؛ ما هم اگر با همین فرمان جلو برویم شاید مدت 
زیادی طول نکشد و ما در عمر خودمان ببینیم که جایی 

به عنوان کرمان در جغرافیای کشور ایران وجود ندارد.
باید نحوه مصرف را اصاح و مدیریت آب را تقویت کنیم. 
نقاط ضعف را شناسایی و سند سازگاری با آب را اجرایی 
کنیم برداشت های بی رویه را قطع کنیم و وزارت نیرو 
نیز حقابه ها را تخصیص دهد اصا به هر ترتیبی که شده 
باید حقابه زیست  محیطی را لحاظ کند همانطور که به 
صورت طوالنی مدت این با را بر سر طبیعت آوردیم 
یواش یواش به صورت یک درمان بلندمدت سعی کنیم 

آن را احیا کنیم.
نقش سدها در خشک شدن
 تاالب جازموریان چیست؟

هم اکنون یازده هزار حلقه چاه غیرمجاز در رودبار داریم 
عاوه بر این سد جیرفت را داریم و سدهای دیگری 
مثل سد بافت و صفارود حتی سدهای خاکی که برای 
کنترل سیاب ها احداث شده اند، باید مورد بررسی قرار 
گیرند که چه اثراتی بر این تاالب دارند با توجه به بعد 
فاصله ای که از سد جیرفت تا تاالب است چه اتفاقاتی 
می افتد؟ اگر مثل دو سال گذشته سال های ترسالی 
نداشته باشیم کانون های ریزگرد چه وضعیتی خواهند 
داشت. زمانی که باران های سیل آسا می آید کسی به این 
مساله توجه نمی کند باران سیل آسا سبب شسته شدن 
ماسه های ریزدانه و حمل این ها به مرکز جازموریان 
می شود و برای تثبیت و رسوب آنها که به مرور زمان 
خشک شده و با اندک بادی بلند می شوند و گردوغبار 
و طوفان شن که اخیرا شاهد نمونه ای از آن بودیم که 
کشاورزان را دچار یاس و ناامیدی کرد از جمله تبعات 
آن هستند . باید به این بیندیشیم آیا قبل از ورود این 
سیاب ها برنامه ریزی برای تثبیت شن ها داریم؟ این ها 

نیاز به برنامه ریزی دارد.
جلسه ای دو روز قبل به همراه زینی وند استاندار کرمان 
با آقای کانتری داشتیم که موضوع آن در خصوص 
سفر آقای دکتر نوبخت به کرمان طی روزهای آینده 
بود تا درخواست های استان را در نظر بگیریم. مرزهای 
اکولوژیک ربطی به مرزهای سیاسی ندارند بخشی از 
منطقه بهرام گور فارس در کرمان است و فارس آن 
را مدیریت می کند، در مورد تاالب جازموریان هم 
در سایت سازمان محیط زیست مدیریت و پیگیری 
مطالبات، حقابه ها و ذی نفعانش که در حوزه سیستان 
و بلوچستان و کرمان است به استان کرمان واگذار 
شده است. از طریق دبیرخانه ای که در کرمان مستقر 
است و در طول سهئسال گذشته پیگیری های زیادی 
داشتیم و اکنون برای تخصیص اعتبارات در حال 
رایزنی هستیم تا ردیف بودجه مجزایی نیز برای این 

قضیه تعریف شود.

کرمان نو
گزارش

تاالب جازموریان این روزها تبدیل به 
کانون ریزگردهای جنوب شرق شده و البته 
آمارها حاکی از آن است که عامل ۲۵ درصد 
ریزگردهای کشوراین تاالب است.

تاالب های زیادی در کشور وجود دارد که 
جازموریان فقط یکی از این هاست، اکنون برای 
این تاالب در ابتداییات مانده ایم زیرا حوزه 
بسیار گسترده ای است و نزدیک به شش هزار 
کیلومتر مربع مساحت دارد. سال گذشته ما 
معتقد بودیم این تاالب صددرصد آبگیری 
شده اما اهالی بسیار قدیمی رودبار می گفتند 
که یک روستایی که ۵ کیلومتر با آب فاصله 
دارد در سال های ترسالی گذشته در ساحل 
تاالب قرار می گرفته و االن ۵ کیلومتر با ساحل 
فاصله دارد.
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کرم
س: 

عک

*استاندار کرمان: آب کارخانه فوالد راور از طریق حفر چاه جدید و خط دوم انتقال آب خلیج فارس تامین می شود
*امام جمعه راور: عمق چاه های آب به ۲۰۰ متر رسیده و با شوری آب مواجه هستیم. 

یکی از چالش های اصلی فوالد راور بحث تامین آب 
آن است. استاندار کرمان در جواب سوال خبرنگار 
ما در رابطه با تامین آب فوالد راور گفت: »بر اساس 
گزارشی که به من داده شده این کارخانه برای شروع 
فاز یک مشکل آب ندارد و برای فازهای بعدی 
برنامه هایی مانند طرح انتقال آب از دریا و حفر چاه 
جدید در دستور کار قرار دارد.«

زینی وند در پاسخ به این سوال که آیا راور در مسیر 
خط انتقال آب از خلیج فارس قرار دارد، گفت: »خط 
دوم انتقال آب از خلیج فارس در ایام دهه فجر کلنگ 
زنی می شود که ۵۰ میلیون مترمکعب تخصیص دارد 
و تخصیص آب صنایع راور هم در حال بررسی است«. 
به شرط تامین گاز قرار شد به زودی کوره اول فاز اول 
فوالد راور راه اندازی شود.

اسـتاندار کرمـان صبـح دیـروز جمعـه ۱۰ بهمن در 
حالـی بـه شهرسـتان راور سـفر کـرد کـه بازدیـد از 
معادن زغال سـنگ در برنامه سـفر او نبـود. زینی وند 
قـول داد در سـفری جداگانه بـه معادن زغال سـنگ 

سـر بزند.
زینی ونـد بازدیـد از محـور کرمـان راور دیهـوک 
فتتـاح  فتتـاح راهدارخانـه گردنـه خراسـانی، ا ا
پروژه های سیسـتم آبیـاری نوین و برق خورشـیدی 
و بازدیـد از کارخانـه فـوالد راور را بـه همـراه دکتـر 
زاهدی نماینده مـردم راور در مجلـس را در برنامه ها 

خـود داشـت.
 وعده بازدید از معادن زغال سنگ به زودی

ز مهم تریـن چالش هـای  ا در حالـی کـه یکـی 
معـادن  کارگـران  مشـکات  ور  را شهرسـتان 
زغال سـنگ اسـت، در سـفر دیروز اسـتاندار بـه راور 
برنامـه ای بـرای بازدیـد از معـادن زغال سـنگ نبود. 

البتـه اسـتاندار قـول داد بـه زودی در سـفری مجزا 
به معادن سـر بزنـد و به طـور ویژه مشـکات معادن 

را بررسـی کنـد.
اسـتاندار کرمـان در ادامـه ایـن سـفر بـه کارخانـه 
فـوالد راور رفـت. کارخانـه ای کـه در هفته گذشـته 
فاز دو و سـه آن کلنـگ خورد. بر اسـاس مشـاهدات 
خبرنـگار »کرمان نـو«، از سـه کـوره فـاز اول ایـن 
کارخانـه تنهـا یک کـوره آمـاده تولیـد اسـت. کوره 
دوم در حـال احـداث بـوده و کـوره سـوم در مرحله 

فنداسـیون قـرار دارد.
یکـی از چالـش های اصلـی فـوالد راور بحـث تامین 
آب آن اسـت. اسـتاندار کرمـان در جـواب سـوال 
خبرنـگار »کرمان نـو« در رابطه بـا تامیـن آب فوالد 
راور گفـت: »بـر اسـاس گزارشـی کـه بـه مـن داده 
شـده ایـن کارخانـه بـرای شـروع فـاز یـک مشـکل 
آب نـدارد و برای فازهـای بعـدی برنامه هایـی مانند 
طرح انتقال آب از دریـا و حفر چاه جدید در دسـتور 

کار قـرار دارد.«
زینی ونـد در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا راور در 

مسـیر خـط انتقـال آب از خلیج فـارس قـرار دارد، 
گفـت: »خـط دوم انتقـال آب از خلیج فـارس در ایام 
دهـه فجـر کلنـگ زنـی می شـود کـه ۵۰ میلیـون 
مترمکعـب تخصیـص دارد و تخصیـص آب صنایـع 
راور هـم در حـال بررسـی اسـت«. بـه شـرط تامین 
گاز قرار شـد بـه زودی کـوره اول فاز اول فـوالد راور 

راه انـدازی شـود.
زینـی ونـد تصریـح کـرد: فـوالد راور بـرای تامیـن 
آب مجـوز چـاه گرفتـه و راه هـای دیگـر نیـز دنبال 
مـی شـود. اسـتاندار کرمـان بیان کـرد: چشـم انداز 
تامین آب صنعت اسـتان ۱۵ سـاله اسـت و مشـکلی 

وجـود نـدارد.
امام جمعه: با شوری آب شرب مواجه هستیم

در بخشـی از این سـفر تویسـرکانی امـام جمعه راور 
در دیـدار با اسـتاندار کرمـان بـه آب به عنـوان یکی 
از مهـم تریـن مشـکات شهرسـتان راور اشـاره کرد 
و گفـت: عمـق چاه هـای آب از ۵۰ متر بـه ۲۰۰ متر 
رسـیده و با شـوری آب مواجه هسـتیم. او خواسـتار 
تامین آب شـرب شهرستان راور از روسـتای شمشیر 

آباد شد.اسـتاندار کرمان همچنین از یکـی از کارگاه 
هـای قالـی بافـی شـهر راور بازدیـد کـرد. در ایـن 
کارگاه ۴۰ نفـر در دو شـیفت کاری مشـغول بـه کار 
هسـتند. بـرای بافـت یـک قالـی ۱۲ متری سـه نفر 
بایـد شـش مـاه کار کننـد تا بـه اتمـام برسـد ضمن 
اینکـه در حـال حاضر بـه دلیل شـیوع کرونا، پشـت 

هـر دار قالـی دو نفـر حضـور دارند.
افتتـاح طـرح آبیـاری نویـن بـا اعتبـار ۲۷ میلیـارد 
نـرژی  ریـال در سـطح ۱۲۲ هکتـار و سـامانه ا
خورشـیدی ۵۱۸ کیلـووات بـا اعتبـار ۴۵ میلیـارد 

ریـال از دیگـر برنامه هـای ایـن سـفر بـود.
ینکـه مسـایل  ر کرمـان بـا اشـاره بـه ا اسـتاندا
و مشـکات شهرسـتان راور و کرمـان بـا حضـور 
نماینـدگان مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای 
اسـامی، فرمانداران و مدیران در جلسـه ای بررسـی 
و در جهـت رفـع آنهـا تصمیماتـی اتخـاذ می کنیـم، 
گفـت: مشـکاتی کـه در سـطح اسـتان قابـل حـل 
نیسـتند حتمـا در مرکـز کشـور پیگیـری و رفـع 

خواهیـم کـرد.

توسعه فوالد در راور کم آب

حمزه سلمانی
گزارش
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نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره ۱۰، نبش شرقی ۲
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مجمع دیوانگان
اگر برخی قّصه ها و افسانه های ملّی را که در آن ها اندیشه ی 
دور پرواز مردم ایران ، جهانی زیبا و محسود و برون از دسترس 
آفریده است ، به حساب نیاوریم ، ظاهراً این کتاب نخستین » 
اوتوپیا « ) مدینه ی فاضله ( در زبان فارسی است . این اتوپیا در 
فروردین 1303 در تهران منتشر شده است و نام آن با توجه به 
مضمون یک مصراع از غزل سعدی که می گوید : خلق مجنون 

اند و مجنون عاقل است  اختیار شده است .
نویسنده خواننده را به مجمع دیوانگان می برد :

در یکی از روزهای آخر سال دیوانه ای باالی دیوار رفته و در 
ازای دو کاسه ی مسی روزنامه ها ی آن روز و تقویم سال نو را از 
روزنامه فروش می خرد . دیوانگان از فرا رسیدن سال نو باخبر 
می شوند و تصمیم می گیرند که موقتاً عاقل باشند تا  بتوانند 
مثل دیگران سال نو را به آزادی جشن بگیرند . شب هنگام بر 
اساس نقشه ای که از پیش طرح کرده اند  از دارالمجانین بیرون 

می روند و سر به صحرا می گذارند ...
جلد دوم کتاب با شرح  و توصیف رنج های درونی درویشی که 
به اتفاق دیوانگان به » کشور خرد « رفته است ، آغاز می شود . 
او دریافته که عمری بیهوده تلف کرده و ریاضت و گوشه گیری 
کار ابلهانه ای بوده است . باید در میان مردم زیست و به سود 
مردم کار کرد . . پس صومعه را ترک کرده و به شهر می آید و به 
باغبانی مشغول می شود . اما اشتیاق دیدار پیر الل پیوسته او را 
رنج می دهد و باالخره در دارالمجانین با او مالقات می کند . بار 
دیگر نوروز فرا می رسد و دیوانگان دوباره فرار می کنند و پیر 
الل باز آنان را به سفر می برد ولی این بار سفر آنان به » دوره ی 

خورشیدی« است . 

-فیلم داستان عامه پسند
ونسا : این گلها سمی اند؟

دوریان : آره! مثل همه ی چیزهای زیبا..

دیالوگ
زردچوبه 

بیشــتر خواص زردچوبه به خاطر وجود ترکی بات ی به نام کورکومینو یدها اســت. 
کورکومین .جزء فعال موجود در زردچوبه و یک آنتی اکسی دان و ضدالتهاب قوی است.

عطارباشی
ستیغ جهنمی 

فیلمی در ژانر درام و ضد جنگ و زندگینامه ای و محصول مشترک آمریکا و استرالیا 
است که در سال 201۶ اکران شد.

فیلم

قاصد روزان ابری
 داروگ

 کی می رسد باران؟

نیما یوشیج

عکس : مهدی موال زاده غربی ها در پی حذف 
ایران از منطقه هستند

بومی گزینی به آموزش عالی 
ضربه زده است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به زمزمه های غربی ها و کاخ نشین ها گفت: 
آنان امروز در دشمنی با ایران تفاوتی با گذشته نکرده اند و با برجام2 به دنبال حذف جمهوری 
از منطقه هستند.حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته 
شهر کرمان افزود: آمریکا در جریان برجام خود نقض تعهد  کرد اما امروز در برگشت به برجام خود 
را منوط به ورود ایران کرده اند که پس از آن بررسی کنند که وارد شوند یا نشوند که این ظلم به 
ملت ما است.او اظهار داشت: ملت غیور ایران تحت فرماندهی والیت فقیه از حقوق مردم دفاع 
خواهند کرد و شهیدانی همچون سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت پیروزی را 
برای مردم ما به ارمغان خواهند آورد.نماینده ولی فقیه در استان کرمان عنوان کرد: آغاز ایام اهلل 
دهه مبارک فجر سال 57 با ورود شجاعانه امام خمینی)ره( به ایران اسالمی و شعارهای کلیدی 
مردمی استقالل، آزادی، جمهوری و اسالمی همراه شد که استقالل به معنی رهایی از سلطه جهان 
خواران و یک محتوای دینی است که در روایات مختلف مطرح شده است.او گفت: آزادی حق 
تصمیم گیری و اندیشه در چارچوب احکام الهی است و در این زمینه بشر نباید عبد کسی باشد 
زیرا خداوند او را آزاد آفریده و جمهوریت به معنی توجه به خواست و رای مردم در تصمیمات کشور 
است لذا مسئوالن مستقیم و غیر مستقیم با رای انتخاب می شود و اسالمی یعنی حرکت مردم زیر 
سایه اسالم است.حجت االسالم علیدادی سلیمانی با تاکید بر این چهار واژه ارزشمند و مقدس که 
آزادی انسان در آن است گفت: امام خمینی)ره( در 12 بهمن سال 57 با حمایت مردم قدرشناس 
ایران وارد کشور شد و این چهار شعار را عملیاتی کرد و تا به امروز بیش از 40 سال با تحمل تمامی 
سختی ها، پای آن ایستادیم.او در بخش دیگری از سخنانش ضمن تبریک تولد نورانی حضرت 
زهرا)س( و روز زن و همچنین تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر افزود: حضرت فاطمه زهرا )س( 
شخصی ارزشمند و جایگاه ایشان در تاریخ اسالم کم نظیر و ام االئمه نام گرفته اند که مرکز و کانون 
والیت و امامت محسوب می شود.او بیان داشت: ایستادگی حضرت زهرا)س( پای نبوت و رسالت 
و مقاومت در دفاع از امامت و والیت تا شهادت در کارنامه حضرت زهرا )س( مشاهده می شود و 

به ما می فهماند که برای ایستادگی هزینه هایی پرداخت کرد.
امام جمعه کرمان افزود: آن حضرت هرگز اجازه قطع حلقه اتصال ارتباط مردم با خدا را نداد و در 

روز والدت ایشان نیز روز زن و مادر را باید با توجه به جایگاه زن مورد توجه قرار داد.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با بیان اینکه پیش از اسالم در طول تاریخ برای زن جایگاهی 
قائل نبودند گفت: ظلم دیگر به جامعه زنان در تاریخ بشریت امروز به اسم آزادی بی حد و حصر به 
بهانه دفاع از زن با محوریت غرب اتفاق می افتد و همانند دوران جاهلیت امروز زن مظلوم را قانع 
کردند که باید امروز به اینگونه آزادی پایبند باشند.حجت االسالم علیدادی سلیمانی ادامه داد: این 
2 مورد ظلم بزرگ به جایگاه زن در تاریخ بشریت قلمداد می شود در حالی که دین مبین اسالم 

ارزش ویژه انسان سازی و جایگاهی رفیع برای زن تحت ضابطه شرع مقدس اسالم قائل است.

استاندار کرمان می گوید یکی از آسیب ها بومی گزینی است به طوری که برخی از مناطق را 
طبقاتی کرده و همه دسترسی به دانشگاه های خوب را ندارند.

علی زینی وند امروز در دیدار با رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه 
رشته هایی که بازار کار ندارند، دیگر متقاضی ندارد،گفت: توسعه و گسترش بی حد 
دانشگاه ها در دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد به حیثیت علم آسیب رساند و 
خساراتی به منابع ملی نیز وارد کرد و آشفتگی در حوزه آموزش عالی در آن دوره ایجاد شد.
او با تشریح ظرفیت های استان کرمان بیان کرد:در استان کرمان ظرفیت های فعالی مثل 
معدن و صنعت وجود دارد که به نظر می رسد دانشگاه ها سعی کرده اند به آنها توجه کنند 

اما برخی ازرشته ها مغفول مانده است.
زینی وند در خصوص سهم اشتغال استان کرمان گفت:سهم خدمات دراشتغال استان 
کرمان بسیار پایین است به طوریکه سهم این بخش در اشتغال استان 17درصد است لذا 
در حوزه خدمات دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان می تواند به امر آموزش های 

مهارتی به افراد فعالیت کند.
استاندارکرمان تاکید کرد:درحوزه خدمات به شدت بازارکار وجود دارد وضمن آنکه مشاغل 
خرد وخانگی به دلیل حجم شغلی که در یک بازه زمانی کوتاهی ایجاد می کنند، نیز باید 

مورد توجه قرار گیرد.
او با انتقاد از میزان بهره وری کشاورزی عنوان کرد:در حوزه کشاورزی میزان مصرف 
آب،سرمایه و نیروی انسانی با ثروت و محصولی که تولید می شود همخوانی ندارد که 

دانشگاه در این بخش می توانید کارکند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

مینی لوپ 
نژاد مینی لوپ به عنوان یکی از محبوب ترین و 

زیباترین حیوانات خانگی در دنیا شناخته می شود.  
مینی لوپ جثه ای کوچک با گوش های آویزان دارد. 

این خرگوش ها بسیار پرجنب و جوش و بازیگوش 
هستند.

گل تاج خروس 
چین چین است و شبیه به کاکل خروس می باشد به 
همی ن دلیل به این گل تاجخروس می گو یند.گیاه 

گلدانی یکساله که دارای برگ های سرن یزه ای شکل 
است. گل های آن به رنگ های قرمز، نارنجی و صورت ی 

و حتی زرد در تابستان و اوایل پا ییز ظاهر م ی شوند...

فیلم مستند 
»خانه ام رو ی تپه هاست«

به کاوش ها ی باستانشناســی در جیرفت ، توسط  
دکتریوسف مجید زاده باستان شناس مشهور ایران 

می پردازد.

زیست بوم

گلخانه

مستند

علی دایی در صفحه اش فوت مهرداد میناوند فوتبالیسـت باسـابقه کشـورمان را 
@ ali.daei تسـلیت گفت - از صفحه

روایـت اعظمـی از جزییـات پـروزه انتقـال هلیل:ردپـای معدن درآلـو تا مخفی 
@kermaneno.tv کاری در میـزان آب انتفالـی- از صفحـه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

شریِک شادی و َغم بوِده حاال
َو چاِی َمجِلسی َدم بوِده حاال

َکسی که ای مونی نادی داَلله 
به پیِش پاِی مو َخم بوِده حاال

شاعر : اسماعیل جالئی

ُم روِی اُرِت غم منُدم پسینی
بزن سگده تو پَیَرنُدم پسینی
به داِد دل بَِرس ندِرت گنوُگم

زدي دردی به َهشبنُدم پسینی

شاعر : جهانگیر فیروزي

شریِک شادی و َغم بوِده حاال
َو چاِی َمجِلسی َدم بوِده حاال

َکسی که ای مونی نادی داَلله 
به پیِش پاِی مو َخم بوِده حاال

شاعر : اسماعیل جالئی

         در توییتر چه می گویند؟

با پایان مهلت ثبت نام و ارسال آثار جایزه موس یقی و 
رسانه در سی وششمین جشنواره موسیقی فجر، 1۶8 

اثر از اهالی رسانه در دبیرخانه ثبت شد.

فیلم کوتاه داســتانی «عروســک» به نو یســندگی و 
کارگردانی نسرین گل ریحان به 2 جشنواره.بین المللی 

راه یافت.

ششمین سال نوای موسیقی ایران با قرائت پیام احمد پژمان، 
رونمایی از تمبرهای دو پیشکسوت موسیقی ایران توسط 
حسین علیزاده و اجرای چند برنامه در قالب یک رویداد 

مجازی آغاز شد.


