
مدیرکل محیط زیست استان:

مطالبه محیط زیست رهاسازی 
حق آبه جازموریان است
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روستایی بالتکلیف بین هرمزگان و کرمان
مردم بین هرمزگان و کرمان سرگردانند؛

خسارت ۲۳۰۰ میلیارد تومانی 
سرما و توفان به کشاورزی جنوب

رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان از 
خسارت ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی سرما و 

توفان به کشاورزی این منطقه خبر داد.
سعید برخوری  با بیان اینکه کارشناسان جهاد کشاورزی در حال بررسی دقیق میزان 
خسارت هستند، از جمع بندی و ارسال گزارش دقیق میزان خسارت به مدیریت بحران و 

وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

به گزارش دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان در ۲۴ 
ساعت منتهی به ۲۸ دی۹۹، ۱۲بیمار جدید کرونا 

در استان بستری  شده اند. همچنین، »سه نفر« دیگر به دلیل ابتال به این بیماری جان خود را 
از دست دادند و شمار کل قربانیان کرونا در استان به »دو هزار و ۴۰۳ نفر« رسید. ۱۲۱ بیمار 

هم اکنون بر با ابتال به کووید۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند.

۱۲ بستری و۳فوتی 
در شبانه روز گذشته

۱۱ بیمار در بیمارستان های جنوب بستری هستند
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بازار محصوالت 
پروتئینی در ماه های 

پایانی سال به کدام 
سمت می رود؟
بسیاری از مسئوالن بر 
این باورند که تعدد وجود 

واسطه ها و دالالن در سایه کمبود نظارت ها علت 
اصلی اختالف قیمت از تولید تا بازار مصرف است 
که گاها این تفاوت قیمت ها به ۴۰ تا ۵۰ درصد 
هم می رسد که در نتیجه این نوسانات قیمت، 
دهک های ضعیف جامعه را با مشکالتی در خرید 
روبرو کرده است.ماجرا تنها به این جا ختم نمی 
شود چرا که در ایام پایانی سال، قیمت محصوالت 
پروتئینی به بهانه ازدیاد تقاضا دچار التهاب می 

شود که امسال هم از این قاعده مستثنی نیست.

وجود بیش از ۲هزار مدرسه 
با جمعیت کمتر از ۵۰نفر 

در استان کرمان
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 

گفت:»حدود۲هزار و ۵۰۰ مدرسه زیر ۵۰ 
نفر دراستان کرمان داریم که اکثرا در مناطق 

روستایی و عشایری قرار دارند و زیرساخت های 
اینترنتی در این مناطق کمتر است«.

کارت سوخت رانندگان
 اسنپ شارژ می شود

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، درباره شکایت 

رانندگان اسنپ به دلیل تاخیر در واریز سهمیه 
سوخت این دسته از خودرو ها گفت: این دسته 

از رانندگان باید مشکل را از طریق صنف 
خودشان پیگیری کنند.
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ادامه مطلب را در همین صفحه بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه۲ بخوانید 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۳۹۹ دی   ۲۹ دوشــنبه         ۹۱۰ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

کرونا  آمار جامانده های کرونا  آمار جامانده های 
تحصیل در جنوب را باال بردتحصیل در جنوب را باال برد

۱۲ بستری و۳فوتی در شبانه روز گذشته
۱۱ بیمار در بیمارستان های جنوب بستری هستند

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۸ دی۹۹، 
۱۲بیمار جدید کرونا در استان بستری  
شده اند. همچنین، »سه نفر« دیگر به 
دلیل ابتال به این بیماری جان خود 
را از دست دادند و شمار کل قربانیان 
کرونا در استان به »دو هزار و ۴۰۳ نفر« 
رسید. ۱۲۱ بیمار هم اکنون بر با ابتال به 
کووید۱۹ در بیمارستان های استان 

بستری هستند.
طبق اعالم وزارت بهداشت، ویروس 
کرونا تا ظهر یکشنبه )۲۸ دی ۹۹( یک 

میلیون ۳۳۰ هزار و ۴۱۱ نفر را در ایران 
به طور قطعی مبتال کرده و در مجموع 
تا این روز ۵۶ هزار و ۸۰۳ نفر را به کام 

مرگ کشانده است.
از سوی دیگر، یک میلیون ۱۱۹ هزار 
و ۱۳۷ نفر در ایران تاکنون بهبود 
وزارت  آمارهای  بررسی  ند.  یافته ا
بهداشت نشان می دهد که طی ۱۰ روز 
اخیر )۱۹ تا ۲۸ دی( به طور متوسط 
در هر ساعت حدود ۲۵۹ نفر در ایران 
این ویروس  نفر قربانی   ۴ مبتال و 
شده اند. البته در هر ساعت حدود ۲۸۶ 

نفر نیز بهبود یافته اند.
از ابتدای همه گیری کرونا در استان 
۲۸ دی ماه، در  تا یکشنبه  کرمان 
مجموع »۱۵ هزار و ۸۵۵ نفر«  به دلیل 
ابتال به این بیماری روانه ی بیمارستان 

شده اند.
به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی 
شفیعی،  مهدی  دکتر  کرمان، 
سخنگوی این دانشگاه عصر یکشنبه 
 ۱۲ از نفر   ۹ « گفت:  دی ماه   ۲۸
بستری شده روز گذشته از حوزه ی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل 

راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، 
کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه( و دو 
نفرشان از حوزه ی دانشگاه جیرفت 
هستند«. او با بیان اینکه یک نفر از 
بستری شدگان از حوزه ی دانشکده 
سیرجان هستند، افزود: »از مناطق 
تحت پوشش دانشگاه بم و رفسنجان 
موردی از بیماری گزارش نشده است«.
او ادامه داد: »۸۳ نفر از بیماران بستری 
در حوزه ی علوم پزشکی کرمان، ۱۳ 
نفر از حوزه ی دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان، ۱۱ نفر حوزه ی جنوب، ۱۱ 
نفر حوزه ی علوم پزشکی رفسنجان و 
سه نفر در حوزه ی دانشگاه بم بستری 
هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها 

ارائه می شود«. 

روسـتای »خـراوی« بـه خاطـر قرارگیـری در منطقـه مرزی اسـتان 
هرمـزگان و کرمـان، در تقسـیمات کشـوری سـال ۷۶، بـه مناطـق 
کرمان»به صـورت اسـمی« واگذار شـد. ولی همـه مـراودات اداری و 
خدماتی ساکنان این روسـتا از جمله خدمات نهادهای حمایتی نظیر 

بهزیسـتی، کمیته امداد، بیمه های خدمات درمانی و حتی مشـارکت 
در انتخابـات کشـور بـا شهرسـتان رودان در اسـتان هرمـزگان انجام 
می شـود.این روسـتا هیچ راه ارتباطی با کرمان ندارد و اگر مسـئوالن 
کرمان بخواهنـد از این روسـتا بازدید کنند،باید از مسـیر شهرسـتان 

رودان در اسـتان هرمزگان عبور کننـد هرچند خـود کرمانی ها مانند 
هرمزگانی ها،متوجـه این موضـوع نبودند که این روسـتا جزو اسـتان 

کرمان اسـت.
نکته جالب این روسـتا نداشـتن مدرسـه برای تحصیل دانش آموزان 

اسـت. نزدیک تریـن مدرسـه ابتدایی بـه این روسـتا در فاصلـه حدود 
۲۵ کیلومتـری آن و در شـهر رودخانه قـرار دارد که با توجه به شـغل 
دامداری خانوداه هـا، این امکان وجـود ندارد که بـرای تحصیل دانش 

آموزان خود در این مسـیر تـردد کنند.

صداقت، انصاف، بی طرفی
k e r m a n e n o . i r
پایگاه خبری تحلیلی 

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

مـارا
دنبال
کنید

آگهی مزایده عمومی 

شـهرداری محـی آباد در نظر دارد 5 قلعه زمین مسـکونی با جزئیـات مندرج در 
اسـناد مزایده را با بهره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس 

www.setadiran.ir بـا شـماره مزایده بصورت الکترونیکی به فروش برسـاند .

زمان انتشار در سایت : 99/10/22 
مهلت دریافت اسناد مزایده:99/11/11

تاریخ بازدید : 99/10/22 لغایت 99/11/11 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قيمت : 99/11/12

زمان بازگشایی : 99/11/13 زمان اعالم به برنده : 99/11/14
ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

تدارکات  سامانه  طریق  از  ( هم صرفا  فیزیکی   ( بصورت کتبی  مزایده  برگزاری   -1
الکترونیکی دولت بصورت همزمان می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت تضمین شرکت 
در مزایده ) وديعه( ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده و واریز 

وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه 

پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آوردید .
نام و دریافت گواهی  بایست جهت ثبت  به شرکت در مزایده می  3- عالقمندان 

الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 41934 -021

 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه
بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است.

فروش امالک و مستغالت شماره )14002788815(

شهرداری محی آباد

ت دوم
نوب

رحمت ا... رحیمي پور راوري- شهردار راور

ول
ت ا

نوب آگهي مزایده عمومي 
شهرداري راور در نظر دارد امور مربوط به تفكیك زباله 

از مبداء را از طریق مزایده عمومي به بخش خصوصي واگذار 
نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالعات تكمیلي و 
دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت  ۱۰ روز پس از انتشار 
آگهي نوبت دوم به واحد قراردادهای  شهرداري مراجعه نمایند. 

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۲4۰۰۰۰۰۰ ریال مي باشد.  
 شهرداري در رد و یا قبول هریك از پیشنهادات مختار است . 

 هزینه درج نوبتهاي آگهي بر عهده برنده مزایده مي باشد.  

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله اینوبت اول
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 

برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/11/01 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/11/01 تا تاریخ 1399/11/08.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 1399/11/20.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 1399/11/21.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 
)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir تلفن: 43310516-034 و سایت

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

123/ج99/3
احداث و جمع آوری شبکه برق 20کیلوولت و فشار ضعیف جهت آزاد 
سازی پروژه باند دوم حد فاصل میدان سرجاز تا پل جنگل آباد)تجدید(
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6،172،672،517ا

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه،خطوط 
هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق، توزیع 

نیروی برق سال 1399

726،000،00014،517،595،710تکمیل کمربندی شهرستان جیرفت)تجدید(124/ج99/3

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه 
سال 1399 و فهرست بهای تجمیعی

125/ج99/3
تکمیل و احداث قسمتی از باند دوم محور جیرفت میانچیل حد 

فاصل کیلومتر 050+8 تا 777+11  )تجدید(
2،127،000،00042،522،847،513

126/ج99/3
اصالح نهایی مسیر جیرفت-اسفندقه)قطعه اول تا فرودگاه(

)تجدید(
793،000،00015،841،767،047

127/ج99/3
احداث ساختمان سردخانه و سالن تشریح پزشکی قانونی 

جیرفت)احداث ساختمان جنبی()تجدید(
555،000،00011،090،537،056

فهرست بهای واحد پایه ابنیه، تاسیسات برقی 
و مکانیکی سال 1399 و بخشنامه سرجمع

برادر گرامی
 جناب آقای مهندس ایمان عتیقی؛

حســن انتخــاب و انتصــاب جنابعالی به ســمت 
»مدیــر عاملی شــرکت بزرگ معدنــی و صنعتی 
گل گهــر« را صمیمانــه تبریــک عــرض می کنم. 
بــدون تردیــد تخصــص، تجربه و آشــنایی شــما 
بــه مســائل گوناگــون در ســطوح مختلــف -از 
عرصــه مدیریــت تــا عرصــه صنعــت و اشــراف 
بــر مســائل شهرســتان- نویدبخــش روزهایــی 
درخشــان بــرای رشــد و شــکوفایی هرچــه 

ــا اســت. ــن زمینه ه بیشــتر در ای

از درگاه ایــزد یکتــا عــزت، ســربلندی و توفیقــات جنابعالــی برای خدمتی سرشــار از شــور و نشــاط 
در جهــت رشــد و شــکوفایی آن مجموعــه وزیــن را آرزومندم.

 محمد انجم شعاع
 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان
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کاغذ استاندوشنبه 29 دی 1399

وجود بیش از ۲هزارمدرسه با جمعیت 
کمتر از ۵۰نفر در استان کرمان

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت:»حدود۲هزار و ۵۰۰ 
مدرسه زیر ۵۰ نفر دراستان کرمان داریم که اکثرا در مناطق روستایی 
و عشایری قرار دارند و زیرساخت های اینترنتی در این مناطق کمتر 
است«.احمد اسکندری نسب در جلسه ی شورای آموزش و پرورش 
استان کرمان با گرامیداشت هفته ی شوراهای آموزش و پرورش اظهار 
کرد: »آموزش و پرورش رسالت خطیر تعلیم و تربیت نسل آینده را به 
عهده دارد و آینده ی کشور بستگی به تالش این نهاد مهم دارد و آموزش 
و پرورش سنگ زیربنای توسعه است«.او افزود: »اگر می خواهیم 
جامعه ی توانمند، پویا و خالق داشته باشیم، باید آموزش و پرورش 
خالق و کارآمدی داشته باشیم«.اسکندری نسب ادامه داد: »در۹ماه 
گذشته ۸۵۵ مصوبه در شوراهای آموزش و پرورش سطح استان کرمان 
داشته ایم و بیش از ۸۰ درصد از آن ها اجرایی شده است«.او از فعالیت ۳۲ 
شورای آموزش و پرورش در سطح استان خبر داد و افزود:»۸۵ میلیارد 
ریال از مواد درآمد شوراهای آموزش و پرورش از ابتدای سال تاکنون 
تامین اعتبار شده است«.مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان 
کرد:»با توجه به شیوع کرونا، از روزهای ابتدایی با شعار»آموزش تعطیل 
نیست«هر خانه تبدیل به کالس درس شد و آموزش و پرورش کار را 
به شکل حضوری،غیرحضوری،آموزش تلویزیونی و توزیع بسته های 
یادگیری دنبال کرد«.او اظهار کرد:»ممکن است در مقاطع تحصیلی 
مختلف کالس های غیرحضوری جواب ندهد لذا ستاد ملی کرونا در 
هفته ی گذشته تصویب کرد با رعایت نکات بهداشتی به صورت حضوری 
پایه های اول و دوم ابتدایی،دانش آموزان فنی و حرفه ای و کاردانش که 
کالس کارگاهی دارند و مدارس زیر ۵۰ نفر در مناطق دارای وضعیت 

زرد و آبی در مدارس حضور داشته باشند«.

مطالبه محیط زیست رهاسازی 
حق آبه جازموریان است

مدیرکل محیط زیست اســتان کرمان گفت: رهاسازی حقابه تاالب 
جازموریان از سد جیرفت مطالبه جدی محیط زیست است.

مرجان شــاکری روز گذشته با اشاره به انتشــار نامه  دفتر حفاظت و 
احیای تاالب ها در شبکه های اجتماعی مبنی بر ارزیابی اثرات زیست 
محیطی طرح انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود به کرمان و همچنین 
تخصیص نیاز آبی تاالب جازموریان اظهار داشت: این نامه پنج روز قبل 
از سفر علی زینی وند استاندار کرمان به جیرفت وعنبرآباد به اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان واصل شده است در حالی که استاندار 
کرمان در همین سفر تاکید کرد طرح انتقال آب باید مجددا بررسی 
شود.او تصریح کرد: مسلما بعد از دستور استاندار کرمان نسبت به بررسی 
مجدد طرح انتقال آب، عمال انتشار این نامه در فضای مجازی و تفسیر و 
تحلیل آن جای تامل دارد.مدیرکل محیط زیست استان کرمان تاکید 
کرد: نیاز آبی جازموریان را از نزدیک ترین سد)جیرفت(مطالبه می کنیم 
ضمن اینکه برای مطالبه آب برای بخشــی از تاالب در حال رایزنی با 

مدیران استان سیستان و بلوچستان و حوزه سد بمپور نیز هستیم.
او با بیان اینکه مطالعات طرح انتقال آب هلیل در دوره های مدیریتی 
قبلی انجام شده است بیان داشت: پُرواضح است که معضالت زیست 
محیطی متغیر هستند و همانگونه که استاندار کرمان عنوان کردند 
باید با توجه به معضالت فعلی منطقه، مطالعات جدیدی انجام شود تا 

اکوسیستم جنوب کرمان دچار خدشه نشود.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان به ماده »۲۱ قانون توزیع عادالنه 
آب« که صراحتا آورده اســت، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع 
عمومی آب برای مصارف شرب )آشامیدن(، کشاورزی، صنعت و سایر 
موارد منحصرا با وزارت نیرو است اشاره کرد و گفت: بعد از صدور مجوز 
بهره برداری آب توسط وزارت نیرو، محیط زیست طبق قانون می تواند 

مطالعات مربوط را انجام دهد.

ایسنا/ صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان 
در جلسه شورای اجتماعی شهرستان رفسنجان 
در محل فرمانداری اظهار کرد: نبود برنامه در حوزه 
اجتماعی موجب شده آسیب های اجتماعی بروز 
کند و مســائل اجتماعی به شکل طبیعی رخ می 
دهند و رشــد می کنند. زمانی مسائل اجتماعی  
ساماندهی می شــود که همه ارگان  ها احساس 
تکلیف کرده و با همت و همدلی برای  کاهش آسیب 

های اجتماعی تالش کنند.
عباس صادق زاده افزود: در اســتان کرمان با رشد 
مسائل اجتماعی از جمله کودک آزاری، سالمند 
آزاری، طالق، خشونت و ... مواجه هستیم که این 
موارد از دغدغه های مقام معظم رهبری هم است. 
در کنار پرداختن به مسائل اقتصادی و سیاسی باید 
به مسائل اجتماعی هم اهمیت داد تا جامعه رو به 

رشد برود.
صادق زاده با بیان اینکه از ظرفیت های موجود باید 

نهایت بهره را گرفت،ادامه داد:در رفسنجان ظرفیت 
خیرین وجود دارد که این افراد پایه اصلی حامی و 
مداخله کننده در مسائل اجتماعی هستند و در هر 
موضوعی که ببینند جامعه با مشــکل روبرو شده 
ورود می کنند و به بهترین  نحو خیررسانی و رفع 

مشکالت را انجام می دهند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان بیان کرد: سند 
جامع  و راهبردی مسائل اجتماعی رفسنجان را با 
هدف ارائه راهکارهای بهتر زندگی کردن در دست 
تدوین داریم لذا از ظرفیت خیرین  هم باید کمک 
گرفت. خیرین  رفســنجان  از دیرباز در حوزه های 
مختلف از جمله مدرسه ســازی، ساخت مسجد 
و حسینیه، مسکن ســازی و امنیت بسیار منشاء 
خیر بودند و هســتند.صادق زاده به برخی آمارها 
در حوزه آسیب های اجتماعی رفسنجان اشاره و 
بیان کرد:سه سال متوالی بیشترین کودک آزاری 
در رفسنجان ثبت شده،ریشه کودک آزاری را باید 

پیدا کرد و در این  زمینه چیزی که موجب کودک 
آزاری می شــود به والدین بازمی گردد لذا بستر 
خانواده را باید سالم  سازی کرد تا کودک در محیطی  
آرامش  بخش زندگی کند و رشد یابد و فردی از نظر 
جسمی و روحی سالم  تحویل جامعه شود.مدیرکل 
بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه ۸.۲ درصد از 
آمار سالمندان استان کرمان،در رفسنجان زندگی 
می کنند، ادامه داد: مرکز نگهداری سالمندان در 
این شهرستان وجود ندارد، همچنین ۷.۱ درصد از 
بیماران روانی استان کرمان، در رفسنجان هستند 
که مرکز نگهداری و حمایت از این بیماران هم در 
رفسنجان وجود ندارد،از کل کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرســت اســتان کرمان، ۱۲.۶درصد در 
شهرستان رفســنجان زندگی می کنند که یک 
مرکز برای نگهداری آن ها در رفسنجان وجود دارد.
صادق زاده با اشــاره به اینکه از ۶۷۰ مهد کودک 
در اســتان کرمان، ۲.۴ درصد در رفسنجان دایر 

اســت، تصریح کرد: مهدهای کــودک به عنوان 
مراکز آموزشی تلقی می شــوند و در آنها می توان 
مهارت های آموزشــی تأثیر گذار را برای کودکان 
ارائه داد که باید این مهدهای کودک بیشتر مورد 

توجه قرار گیرند.
وی افزود: ۲۳ مرکز توانبخشــی در استان کرمان 
خدمــات ارائه می دهنــد که این نــوع مرکز در 
رفسنجان وجود ندارد و مورد نیاز است، با توجه به 
رشد آسیب های اجتماعی در رفسنجان بهتر است 
مرکز اورژانس اجتماعی این شهر تقویت شود و در 
این راستا پیگیری های کشوری در حال انجام است.

صادق زاده یادآور شد: رفسنجان  مستعد مرکز جامع 
پیشگیری  از طالق، اعتیاد، خشونت و آسیب های 
اجتماعی با رویکرد علمی اســت چرا که بسیاری 
از آســیب ها بر می گردد به عدم  مهارت  و دانش 
اجتماعی مردم. جامعه ما علیرغم  پیشرفت ها در 
حوزه های مختلف، در سواد اجتماعی پیشرفتی 
نکرده اســت حتی خواص ما در مسائل اجتماعی 
دارای سواد کم یا اصالً سواد ندارند، به طوری که این 
مسأله در جریان کووید ۱۹ برجسته و نمایان شد، 
زوجین با اینکه دارای تحصیالت هستند با همدیگر 
یا با بچه ها سازگاری ندارند و منجر به بروز آسیب 

های اجتماعی می شود.

 مدیرکل بهزیستی استان کرمان اعالم کرد

آمار باالی کودک آزاری در رفسنجان

چشم انداز وضعیت دستگاه قضا درسند تحول 
قضایی سال۱4۰۲ دیده شده است

ایرنا- رییس کل دادگستری استان کرمان از سند تحول قضایی به 
عنوان چشم انداز وضعیت دستگاه قضایی کشور در سال ۱۴۰۲ یاد کرد 
و گفت:کارکنان قوه قضاییه باید بر اساس این سند و نگرش تحولی و با 

شتاب مناسب حرکت کرده و به این سند عینیت ببخشند
 یداهلل موحد روز شنبه در همایش تبیین سند تحول قضایی در جمع 
روسای حوزه های قضایی، دادستان ها و قضات جنوب استان کرمان 
افزود: نکته مهم این است هیچکس نباید خود را فارغ یا غایب در اعمال 
مفاد سند تحول بپندارد.او ادامه داد: ویژگی بارز قضات،کارکنان و 
مدیران پرتالش دستگاه قضایی در این دوره باید تحول گرایی باشد و 
همه باید خود را پایبند به الزامات این سند بدانند تا مردم شاهد تحقق 
اهداف متعالی آن باشند.او خاطرنشان کرد:در سطح کالن کشور و 
در استان کرمان، ساختار الزم برای پیگیری و پایش روند اجرایی 
سند تحول ایجاد شده و کارکنان قضایی باید به این باور برسند که 
تحول محصول یک خرد و تالش جمعی برای شناسایی آسیب ها، 
اشکاالت و خالها و یافتن راهبرد و راهکارهای موثر برای کارآمدی 
دستگاه قضایی و توسعه عدالت است.نماینده عالی قوه قضاییه در استان 
کرمان اظهارداشت:چرخش های چهارده گانه تحول آفرین و جهت 
گیری های سند تحول قضایی به عنوان تابلوی راهنما باید نصب العین 
قرار داد تا مسیر حرکت را درست تشخیص دهیم.موحد عنوان کرد: 
مدیریت مشارکت جویانه، بهره گیری از حداکثر ظرفیت ها، فعال، پویا 
و پاسخگو بودن، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد بودن، تمرکز 
بر زدودن بسترهای فساد و تعامل گرایی در همه عرصه از ویژگی های 
دوره تحولی قوه قضاییه است.او اظهارداشت:با لطف الهی،ثمره تالش 
قضات و کارکنان خدوم در جنوب استان کرمان ارتقا سطح کیفی و 
کمی خدمات قضایی به مردم این منطقه بوده و افزایش رضایت مندی 
مردم مشهود است.رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه 
امکانات، فضاهای اداری و منابع انسانی دستگاه قضایی به میزان قابل 
مالحظه ای افزایش یافته است،گفت:توسعه،تمرکز زدایی و تفکیک 
دادسراها از محاکم برای تسهیل خدمات، آرامش مردم و همکاران در 
دست انجام است و به زودی در جیرفت و کهنوج نیز این اتفاق رخ خواهد 
داد با تاسیس دادگاه بخش اسماعیلیه جیرفت مشکالت قضایی مردم 

این بخش نیز حل خواهد شد.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
با بیان این که در حال حاضر۱۲ شهرستان با 
وضعیت آبی کرونا و۱۱ شهرستان با وضعیت زرد 
در استان کرمان وجود دارد، گفت که یک سوم کارمندان ادارات 
همچنان باید دورکار باشند و تعطیلی گروه شغلی ۴ نیز همچنان 
ادامه دارد.به گزارش فردای کرمان به نقل از پایگاه اطالع  رسانی 
استانداری کرمان، محمدصادق بصیری ۲۷ دی ماه در ستاد 
استانی مقابله با کرونا کرمان بیان کرد:»استان کرمان با اندکی 
بهبود در وضعیت بیماری در حال حاضر ۱۲ شهرستان آبی )انار، 
رودبار جنوب، ریگان، فهرج، فاریاب، بردسیر، عنبرآباد، نرماشیر، 
قلعه گنج ، شهربابک، بم، کهنوج(و۱۱ شهرستان )ارزوئیه، بافت، 
جیرفت، رابر، راور، زرند، رفسنجان، سیرجان، کرمان، کوهبنان و 
منوجان( در وضعیت زرد قرار دارند«.او افزود:»تاکیدها همچنان 
بر مراقبت ها و حساس بودن نسبت به بیماری کرونا است 
که شاهد برگشت مجدد بیماری نباشیم«.جانشین استاندار 
کرمان در ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: »طبق اطالعیه ی 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا هر نوع تجمع در هر 
شهری و تحت هر عنوانی ممنوع اعالم شده است«.بصیری بیان 
کرد:»حضور کارمندان ادارات و دستگاه های خدمات رسان 
ضروری به صورت ۱۰۰ درصدی است و دیگر ادارات و دستگاه ها 
با یک سوم دورکاری و دو سوم حضور کارمندان فعالیت کنند«.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان همچنین 
به لغو ماموریت های غیرضرور، استمرار تعطیلی گروه شغلی 
۴ و برگزاری جلسات با حداکثر ۳۰ نفر اشاره کرد.بصیری 
گفت:»برگزاری حضوری کالس های درس پایه های اول و دوم 
ابتدایی در شهرهای زرد و آبی و کارگاه های فنی و حرفه ای و 
کاردانش و همچنین مدارس زیر ۵۰ نفر در شهرهای آبی به 
صورت اختیاری است و تنها کادر اداری و آموزشی مانند سایر 
ادارات باید اعمال شود«.او همچنین به مصوبه ی ستاد ملی و 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا ویژه ۲۲ بهمن اشاره 
کرد و گفت: »برگزاری مراسم ۲۲ بهمن به صورت نمادین و صرفا 
خودرویی و موتوری است و هیچ گونه مراسم مردمی و حضوری 
در میادین و خیابان ها نخواهد بود و سخنرانی ها حتما به شکل 

مجازی است«.
بصیری در خصوص برگزاری نمایشگاه های تخصصی نیز گفت: 
»برای برگزاری هرگونه نمایشگاه تخصصی، یک ماه قبل باید 

درخواست به ستاد استانی کرونا جهت بررسی ارسال شود«

ایرنا- رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب 
کرمان از خسارت ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی 
سرما و توفان به کشاورزی این منطقه خبر داد.

سعید برخوری  با بیان اینکه کارشناسان جهاد کشاورزی 
در حال بررسی دقیق میزان خسارت هستند، از جمع بندی 
و ارسال گزارش دقیق میزان خسارت به مدیریت بحران و 

وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.
او گفت: به دلیل اینکه محصوالت کشت شده در منطقه 
خارج از فصل و با هزینه بیشتر و ریسک باال تولید می شوند، 
گزینه های بیمه پاسخگوی خسارت در چنین مواردی 

نیستند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان به تولید 
سیب زمینی طرح استمرار اشاره کرد و افزود: صندوق بیمه 
حداکثر ۶ میلیون تومان غرامت به سیب زمینی کاران 
پرداخت می کند در حالی که کشاورز برای یک هکتار سیب 

زمینی طرح استمرار ۱۰۰ میلیون تومان هزینه می کند.
او ادامه داد: زمانی که این نوع محصول در اثر سرما دچار 
خسارت می شود، پرداخت ۶ میلیون تومان غرامت  زیاد 

مشکلی را برای کشاورزان حل نمی کند.
او با بیان اینکه محصوالت خارج از فصل با ریسک باال تولید 
می شوند، گفت: صندوق بیمه باید گزینه هایی برای این 

شرایط در نظر گیرد تا برای کشاورز مقرون به صرفه باشد.
برخوری از رایزنی با صندوق بیمه کشاورزی برای ایجاد گزینه 
خاص برای پوشش بیمه ای محصوالت خارج از فصل خبر داد 

و گفت: امیدواریم این مهم به زودی محقق شود.
او با بیان اینکه وجود صندوق های حمایتی با اعتبارات دولتی 
برای جبران خسارت واقعی کشاورزان ضروری است، افزود: 
برای حمایت و پایداری کشاورزی و اشتغال در منطقه نیازمند 
برنامه های حمایتی دولت هستیم تا در هنگام بروز چنین 

مواردی صندوق اعتبارات دولتی از کشاورزان حمایت کند

 ادامۀ تعطیلی کرونایی گروه 
شغلی 4 در استان

خسارت ۲۳۰۰ میلیارد تومانی 
سرما و توفان به کشاورزی جنوب

خبر

خبر

خبر

آگهی مزایده 
مرحله دوم

هتل جهانگردی کرمان

ــارراه شــفا در  ــع در چه ــان واق ــردی کرم ــل جهانگ هت
نظــر دارد دفتــر اداری هتــل را از طریــق مزایــده عمومــی 
ــاله  ــاره یکس ــورت اج ــه ص ــرایط ب ــد ش ــراد  واج ــه اف ب
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــان م ــذا متقاضی ــد. ل ــذار نمای واگ
ــاعت  ــدت 72 س ــه م ــر  ب ــی حداکث ــن آگه ــار ای انتش
جهــت رویــت و دریافــت فــرم مزایــده، بــه امــوراداری 
هتــل جهانگــردی کرمــان شــعبه 1 شــفا مراجعــه  

ــد. نماین

ضمنــًا تاریــخ بازگشــایی پــاکات مــورخ 1399/11/12 در 
کمیســیون معامالــت شــرکت خواهــد بــود.

ــده  ــر عه ــی ب ــده و کارشناس ــای مزای ــه ه ــام هزین 1-تم
ــت. ــده اس ــده مزای برن

ــرکت  ــنهادی ش ــغ پیش ــر مبل ــه حداکث ــی ک 2-در صورت
ــر  ــن ت ــی پایی ــت کارشناس ــده از قیم ــدگان در مزای کنن

ــد ــد ش ــد خواه ــی تجدی ــد  آگه باش
3-نــرخ پایــه اجــاره بهــاء طبــق نظــر کارشــناس رســمی 
ــالم  ــال اع ــغ 9/600/000 ری ــه مبل ــه ب ــتری ماهیان دادگس

مــی گــردد.

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه:139904019070000328٫1
بدینوسـیله بـه خانمهـا 1-معصومـه امانـی 3030809481-2زهـرا امانـی زارین بـه ش م 
3030802728-3زیـاده امانـی زاریـن 3031302631-4فاطمـه امانـی زاریـن بـه ش م 
3030066614-5عـذری امانـی زاریـن بـه ش م 3031611322بدهـکاران پرونـده کالسـه 
139904019070000328٫1 کـه برابـر گـزارش 14280 - 1399٫10٫18 بعضـا" اسـتنکاف نموده اید و الصاق 
شـده ابـالغ مـی گـردد کـه بـرای سـند ازدواج شـماره 1546 - 1390٫08٫09بیـن خانم سـکینه جاويد و 
آقـای احمـد امانـی زارین  مبلـغ 37٫680٫000٫000 ریال بدهکار می باشـید که بر اثر عـدم پرداخت وجه 
بسـتانکار درخواسـت صدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسـه فوق در این 
اجـراء مطـرح مـي باشـد  لـذا طبـق مـاده 18٫19 آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی شـما ابالغ می 
گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی که تاریخ ابالغ إجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه 
چـاپ ودرج و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام و در غیر 
ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگری عملیـات اجرائی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت .جواد فاریابی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی- آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای  شماره 139960319091001727-99/7/14هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
به  عباس  فرزند  نخعی  نعمت هللا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  عنبرآباد  شهر 
شماره شناسنامه 187 با کد ملی6069418247صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت  398٫5 متر مربع پالک فرعی از 49 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 49 
اصلی قطعه یک واقع در عنبرآباد محمد آباد بی بی شهری خریداری از مالک رسمی آقای 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است  گردیده  محرز  محمود کنت 
متقاضی  مالکیت   سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  اخذ رسید ظرف مدت یک  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ چاپ اول 

:99/10/15-تاریخ چاپ دو م 99/10/29
مصیب حیدریان.رئیس اداره ثبت اسناد عنبراباد 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960319008001617 هیات دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسن عرب زاده چاکینی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 9 صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت 578.65 مترمربع از پالک 2286 اصلی واقع در زرند شهرک امام 
سجاد ع  خریداری از مالک رسمی آقای علی ابولی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 168
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/15

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/10/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره139960319091002277-99/09/11هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهرعنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد امجزی 
باب  یک  از6069855221درششدانگ  شناسنامه 4صادره  بشماره  عباسقلی  فرزند 
خانه به مساحت 335/52متر مربع پالک - فرعی از45- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 45 - اصلی قطعه یک واقع در شهرستان عنبرآباد شهرک خداآفرین 
بخش45کرمان خریداری از مالک رسمی اقای سید محمد موسوی  محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:2675- تاریخ انتشار 

نوبت اول:99/10/15 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/10/29
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای مسعود محمودزاده زرندی به شناسنامه شماره 5525 کدملی 3090055309 صادره از زرند 
فرزند احمد در ششدانگ خانه به مساحت 171.85 مترمربع از پالک 2389 اصلی واقع در زرند 

خیابان تختی کوچه 12 خریداری از مالک رسمی آقای اکبر رهنما.
آقای علی محمودزاده زرندی به شناسنامه شماره 280 کدملی 3090793253 صادره از زرند فرزند 
احمد در ششدانگ خانه به مساحت 124.60 مترمربع از پالک 2389 اصلی واقع در زرند خیابان 

تختی کوچه 12 خریداری از مالک رسمی آقای اکبر رهنما.
م الف 166

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/10/29

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   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960319008001173 هیات دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مسلم رحمانی نعیم آبادی فرزند علی به شماره شناسنامه 3080032640 صادره از زرند 
در یک باب خانه به مساحت 339.90 مترمربع از پالک 1778 اصلی واقع در زرند 
اکبرآباد خیابان خیبر کوچه 3  خریداری از مالک رسمی آقای حسین رحمانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 167
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/15-  تاریخ انتشار نوبت دوم:99/10/29

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده13آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-برابر رای  شماره 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139960319091001695-99/7/12هیئت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر 
عنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منور مهاجری فرزند علی به شماره 
شناسنامه 265 صادره از جیرفت در ششدانگ باغ مشتمل بر زمین مزروعی به مساحت 
39037٫80 متر مربع پالک فرعی از 68 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک فرعی از  
68 اصلی قطعه یک واقع در حاجی آباد فالح بخش 45 کرمان  خریداری از مالک 
رسمی آقای مهدی میر حسینی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.تاریخ چاپ اول :99/10/15-تاریخ چاپ دو م 99/10/29
مصیب حیدریان .رئیس اداره ثبت اسناد عنبراباد 

 مردم بین هرمزگان و کرمان سرگردانند؛معاون استاندار کرمان مطرح کرد

هرگونه تجمع در همۀ شهرهای استان ممنوع است

روسـتای »خـراوی« بـه خاطـر قرارگیـری در 
منطقـه مـرزی اسـتان هرمـزگان و کرمـان، 
در تقسـیمات کشـوری سـال ۷۶، بـه مناطـق 
کرمان»بـه صـورت اسـمی« واگـذار شـد. ولی 
همـه مـراودات اداری و خدماتـی سـاکنان این 
روسـتا از جمله خدمات نهادهای حمایتی نظیر 
بهزیسـتی، کمیتـه امـداد، بیمه هـای خدمات 
درمانـی و حتـی مشـارکت در انتخابات کشـور 
با شهرسـتان رودان در اسـتان هرمـزگان انجام 

می شـود.
ایـن روسـتا هیـچ راه ارتباطی بـا کرمـان ندارد 
و اگر مسـئوالن کرمـان بخواهند از این روسـتا 
بازدیـد کنند،بایـد از مسـیر شهرسـتان رودان 
در اسـتان هرمـزگان عبـور کنند هرچنـد خود 
کرمانی هـا ماننـد هرمزگانی ها،متوجـه ایـن 
موضـوع نبودنـد کـه ایـن روسـتا جـزو اسـتان 

کرمـان اسـت.
نکتـه جالب این روسـتا نداشـتن مدرسـه برای 
تحصیـل دانـش آمـوزان اسـت. نزدیک تریـن 

مدرسـه ابتدایی به ایـن روسـتا در فاصله حدود 
۲۵ کیلومتری آن و در شـهر رودخانـه قرار دارد 
که بـا توجه به شـغل دامـداری خانوداه هـا، این 
امـکان وجود نـدارد کـه بـرای تحصیـل دانش 

آمـوزان خـود در این مسـیر تـردد کنند.
امیرمحمـد اقتـدارزاده کـه بـه تازگـی بـه 
سـن مدرسـه رسـیده اسـت بـه علـت نبـود 
حداقـل حقـوق تحصیـل و باسـوادی در ایـن 

روسـتا،مجبور بـه تـرک تحصیـل اسـت.
 وزارت آمـوزش و پـرورش مجـوز دایـر کـردن 
یک مدرسـه چند پایـه را بـه اسـتان هرمزگان 
می دهد ولـی به علـت اینکه نـام این روسـتا در 
لیسـت مناطق اسـتان هرمزگان نیسـت،موفق 
بـه گرفتـن کـد و دایر کـردن مدرسـه نشـدند.
اسـتان کرمان هم به علت نداشتن هیچ گونه راه 
ارتباطی بـه این روسـتا و تأمین نیروی انسـانی 
و لـوازم مـورد نیـاز، رغبتـی بـرای ورود بـه این 

قضیه نـدارد.
پدر امیرمحمـد می گوید: پیگیری هـای زیادی 
برای تحصیـل دانش آمـوزان این روسـتا انجام 
داده ایـم ولـی مسـئولین وعـده امـروز و فـردا 
می دهنـد و االن چهـار مـاه از سـال تحصیلـی 

گذشـته اسـت.
او ادامـه می دهـد: فرزنـد دیگـر مـن نیـز سـال 
دیگر بـه سـن مدرسـه می رسـد ولی بـه خاطر 
شـرایط زندگـی و تأمیـن معیشـت خانـواده 
نمی توانـم آنها را به روسـتاهای دوردسـت برای 
تحصیل ببـرم و بـه ناچار بایـد درس و مدرسـه 

که بسـیار بـه آن عالقـه دارنـد را رهـا کنند.
یکـی از اهالی دیگر این روسـتا می گویـد: تدبیر 
و پیگیـری از طـرف مسـئولین به ایـن امر مهم 
وجـود نـدارد در صورتـی کـه اگـر مدرسـه راه 
اندازی شـود،دو سـه خانواده که بـرای تحصیل 
فرزندانشـان، مجبـور بـه ترک روسـتا شـده اند 
و آنجا بـا مشـکالت زیـادی روبـرو هسـتند، به 

روسـتا بـاز گردند.
او خاطر نشـان کرد: این روسـتا قبـاًل داری یک 
دبسـتان بـوده که زیـر نظـر آمـوزش و پرورش 
شهرسـتان رودان هرمزگان تا چند سـال پیش 
فعال بـوده ولـی به علـت نداشـتن دانـش آموز 
در آن برهـه زمانـی، مدرسـه تعطیـل و کـد آن 
حذف شـده اسـت. اما نسـل بعـدی این روسـتا 
که بـه سـن مدرسـه رسـیده اند با مشـکل عدم 

راه انـدازی مدرسـه روبرو شـده اند.

امیرمحمـد می گویـد: همیشـه بـا خـودم فکـر 
می کـردم کـه درس می خوانـم و معلـم خوبـی 
می شـوم ولـی االن حتـی نمی توانـم سـواددار 
شوم و این سرنوشـت همه دوسـتان من در این 

روسـتا است.
او گفـت: مـن نمـی دانـم مسـئول راه اندازی 
مدرسـه چـه کسـی اسـت ولـی خواهـش 
می کنم که بـه فکر سـواددار کـردن بچه های 
ایـن روسـتا هـم باشـند. ماهـم می خواهیـم 
مثل بقیـه بچه های هم سـن خودمـان، درس 

نیـم. بخوا
مطابق قانون اساسـی کشـور، تحصیل و باسواد 
شـدن حق همه افراد کشور اسـت و باید شرایط 
تحصیل برای همـه دانش آمـوزان دوره ابتدایی 
به صـورت رایـگان فراهم شـود. بعد از گذشـت 
۴ ماه از سـال تحصیلـی سـال ۹۹ و تأکید مقام 
عالـی وزارت آمـوزش و پـرورش بـر پوشـش 
حداکثری و برشـمردن ترک تحصیـل به عنوان 
خط قرمـز آمـوزش و پـرورش، منتظـر حرکت 
عاجـل ایـن دسـتگاه بـرای اجـرای حـق اولیه 
دانـش آمـوزان ایـن روسـتا کـه همـان نعمـت 

سـواد است،هستیم.

روستایی بالتکلیف بین هرمزگان و کرمان

مهر
گزارش

روستای »خراوی« از سال ۷۶ از هرمزگان 
به استان کرمان ملحق شد اما مردم حاال نه 
به درستی از هرمزگان خدمات دریافت می 
کنند نه مسئوالن کرمان کار موثری برای 
زندگی مردم آنجا انجام می دهند.
این روستا هیچ راه ارتباطی با کرمان 
ندارد و اگر مسئوالن کرمان بخواهند 
از این روستا بازدید کنند،باید از مسیر 
شهرستان رودان در استان هرمزگان 
عبور کنند هرچند خود کرمانی ها مانند 
هرمزگانی ها،متوجه این موضوع نبودند که 
این روستا جزو استان کرمان است.

هر
س: م

عک
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بـا اجرایی شـدن قانون جدیـد چـک و پـس از الزامی شـدن ثبت چـک در سـامانه صیاد، 
دارندگان چـک برگشـتی رفع سـوء اثر نشـده نمی تواننـد در سـامانه صیاد، چـک جدید 

ثبـت کنند.
به گزارش روابط عمومـی بانک مرکزی، سـخنگوی اجرای قانون جدیـد چک در خصوص 
ثبت اختیـاری چـک از طریق سـامانه صیاد گفـت: نقـل و انتقال چـک های جدیـد که از 
سـال آینده توزیع خواهند شـد صرفـاً از طریق سـامانه صیاد، امـکان پذیر اسـت اما نقل و 
انتقال چک های کنونی، طبق روال موجود اسـت و نیـازی به ثبت در سـامانه صیاد ندارد.
معاون اداره نظام هـای پرداخت بانـک مرکزی در خصـوص نحوه تامین و وصـول چک ها 
در قانـون جدید گفـت: دارنده چـک هنگام مراجعه به شـعبه بـرای دریافت وجـه چک در 
صورت کسـری مبلغ چک در حسـاب جاری فرد صـادر کننـده، می تواند از بانـک بخواهد 
سـایر حسـاب های انفرادی او در همان بانک را بررسـی کند و در صورت موجـودی در آن 

حسـاب ها، مبلغ کسـری چک را برداشـت و چک را پـاس کند.

چك رفع سوء نشده
مانع ثبت چك در سامانه صیاد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه وزارت ورزش و جوانان، جوانان را فراموش 
کرده است، گفت: موضوع تفکیک وزارت ورزش و جوانان را در مجلس دنبال خواهیم کرد زیرا 

عملکرد این وزارتخانه در حوزه جوانان موثر نبوده و مردم هم از عملکرد آن رضایت ندارند.
علی اکبر بسطامی در واکنش به اظهارات محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان مبنی بر اینکه افزایش ۵ برابری رقم وام ازدواج طی این ســال ها هیچ 
تاثیری در افزایش ازدواج نداشته است، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع افزایش 
وام ازدواج ورود و با مصوبه این کمیسیون مبلغ وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون 
تومان افزایش و همچنین مهلت بازپرداخت آن از ۵ سال به ۱۰ سال تغییر یافت البته این مصوبه 

باید توسط کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس تصویب شود.  
او با تاکید بر اینکه وزارت ورزش و جوانان هیچ برنامه ای برای اشتغال، مسکن، تحصیل و ازدواج 
جوانان ندارد، ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان به صورت تک بعدی تنها به ورزش توجه می کند 

و تاکنون اقدامات موثری را در حوزه جوانان پیگیری و دنبال نکرده است.

کاهش ازدواج حاصل عملكرد 
ضعیف وزارت ورزش است

فاطمــه کاهــی ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده های نفتــی ایران، درباره شــکایت رانندگان 
اســنپ به دلیل تاخیر در واریز ســهمیه سوخت این 
دسته از خودرو ها گفت: این دســته از رانندگان باید 
مشکل را از طریق صنف خودشــان پیگیری کنند. به 

محض این که اطالعات آن ها به شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برســد، طی 
مدت ۲۴ ساعت، کارت سوخت آن ها شارژ می شود.کاهی افزود: این اطالعات باید از 
طرف صنف خودشان تایید و به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم شود 
تا برای این گروه صنفی، مقدار مشخصی ســوخت واریز شود؛ دلیل آن هم این است 
که سهمیه این دســته از رانندگان به صورت اعتباری پرداخت می شود و تا زمانی که 
تاییدیه صنف مرتبط وجود نداشته باشــد، امکان واریز سهمیه سوخت آن ها از سوی 

شرکت پخش فرآورده های نفتی وجود ندارد.

کارت سوخت رانندگان
 اسنپ شارژ می شود

خبرخبر

به گـزارش ایسـنا،  ادعـای جدیـد وزیـر امور 
خارجه فرانسـه مبنی بر اینکه "ایران در حال 
ایجـاد ظرفیـت تسـلیحات هسـته ای خـود 
اسـت" در صدر اخبـار پرمخاطب امـروز قرار 
گرفـت.ژان ایـو لودریان خواسـتار بازگشـت 
تهران و واشنگتن به برجام شـد و افزود: حتی 
اگر هر دو طـرف به این توافـق برگردند، کافی 
نخواهـد بـود. الزم اسـت کـه گفت وگوهـای 
سـختی دربـاره فعالیت هـای منطقـه ای و 

موشـکی بالسـتیک ایران داشـته باشیم.

باید تمام تحریم های 
ایران بدون هیچ پیش 

شرطی لغو شود
همچنین یـک عضو کمیسـیون امنیت ملی 
و سیاسـت خارجی مجلـس تاکید کـرد: اگر 
آمریکا بـه برجام برگـردد اما تحریم هـا را لغو 
نکند هیـچ فایـده ای نخواهـد داشـت و باید 
بـدون شـرط و شـروط تمامـی تحریـم های 
ایران لغو شـود.فدا حسـین مالکی افـزود: اگر 
آمریکا بـه برجـام برگـردد و تعهدات خـود را 
بپذیرد ایـران هم به تعهداتـش عمل می کند 
و آن زمـان مذاکـره می توانـد معنـا و مفهوم 
داشـته باشـد ولی اگـر آمریکا بخواهد شـرط 
و شـروط بـرای ایران بگـذارد بازگشـتنش به 
برجام هیـچ فایـده ای نـدارد چون ایـن ایران 
اسـت که می تواند برای برجام شـرط بگذارد 

و آن هـم لغو تمـام تحریم ها اسـت.

آلودگی هوای 
کالنشهرها نتیجه 

کارشكنی دستگاه ها
انتقـاد سـخنگوی کمیسـیون امـور داخلی 
کشـور و شـوراها از وضعیـت آلودگـی هوای 

کالنشـهرها از دیگـر اخبـار پربازدیـد بود.
علی حـدادی بـا بیان اینکـه وضعیـت امروز 
آلودگـی هـوا نتیجـه کارشـکنی در طـول 
سـالیان گذشـته اسـت،  تاکید کـرد: اگر در 
طول چند سـال گذشـته هر یک از دسـتگاه 
ها بـه وظایـف قانونی که بـرای آنـان تعریف 
شـده اسـت، عمل می کردند ما امـروز با این 
وضعیـت آلودگـی هـوا در سـطح کشـور به 

ویـژه کالنشـهرها مواجـه نبودیم.

استخراج بیت کوین 
در خاموشی های اخیر 

موضوعیت ندارد
رئیسـه  هیئـت  یـک عضـو  توضیحـات 
کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسـالمی 
دربـاره دربـاره دالیـل خاموشـی هـای اخیر 
هـم مـورد توجـه مخاطبـان قـرار گرفـت.

هادی بیگی نـژاد تاکید کرد که کشـور از نظر 
ظرفیـت نیروگاهـی در تولیـد برق مشـکلی 
نداشـته بلکه مشـکل افزایش مصرف گاز در 
بخش خانگی و تامین سـوخت برای نیروگاه 
های تولید برق اسـت.وی افزود: اینکـه امروز 
بحث اسـتخراج بیت کوین مطرح شده و عده 
ای قطعی بـرق را به ایـن موضـوع ارتباط می 
دهند، غیر تخصصی اسـت. چرا که مـا از نظر 
ظرفیت نیروگاهـی برای تولید برق مشـکلی 
نداریم و حتـی امـروز از تمام ظرفیت کشـور 
اسـتفاده نمی شـود. پس مسـئله بیت کوین 

در قطعـی بـرق موضوعیتی نـدارد.

میرلوحی: اشخاص 
متخصص کاندیدای 

ریاست جمهوری شوند
یک فعال سیاسی گفت: کسانی باید برای 
انتخابات وارد عرصه رقابت شوند که چالش 
های منطقه ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
را بتوانند برطرف کنند . محمود میرلوحی در 
گفت وگو با ایسنا، در توصیف با ویژگی های 
کاندیداهای ریاست جمهوری اظهار کرد: 
کسانی که بتوانند چالش های پیچ در پیچ 
فعلی کشور را برطرف کنند و در عین حال 
تیم متخصص و کافی برای پیش برد اهداف 
کشور را همراه خود کنند، مناسب ترین افراد 
برای کاندیداتوری در انتخابات 1۴00 هستند.

او ادامه داد: کسانی باید برای انتخابات وارد 
عرصه رقابت شوند که چالش های منطقه ای، 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را بشناسند و 
برای رفعش راه حل داشته باشند.او یادآور 
شد: ما در حال حاضر با شش ابر چالش رو به رو 
هستیم که با گذشت زمان پیچیده تر هم شده 
اند؛ بحران آب، سیالب ها و خشکی ها، بحران 
اشتغال و رونق اقتصادی، بحران انسجام ملی 
در حوزه سیاست داخلی، بحران پرونده هسته 
ای، بحران آسیب های اجتماعی و سیاست 
خارجی از جمله آنان است. رئیس دولت آینده 
هر شخص که هست باید بتواند بر این ابر 

چالش ها پیروز شود.

بسیاری از مسئوالن بر این باورند که تعدد وجود واسطه ها و 
دالالن در سایه کمبود نظارت ها علت اصلی اختالف قیمت از 
تولید تا بازار مصرف است که گاها این تفاوت قیمت ها به ۴۰ 
تا ۵۰ درصد هم می رسد که در نتیجه این نوسانات قیمت، 
دهک های ضعیف جامعه را با مشکالتی در خرید روبرو کرده 
است.ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود چرا که در ایام پایانی 
سال، قیمت محصوالت پروتئینی به بهانه ازدیاد تقاضا دچار 

التهاب می شود که امسال هم از این قاعده مستثنی نیست.
حال به سراغ مسئوالن ذیربط می رویم تا از آخرین جزئیات 
بازار محصوالت پروتئینی و پیش بینی تولید و قیمت در ایام 

پایانی سال با خبر شویم:
کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم

 حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی 
مرغداران گوشتی کشور در گفت و گو با خبرنگار 
صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان،  با 

اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم، 
اظهار کرد: برنامه ریزی تولید برای شب عید ۱۲۰ میلیون 
قطعه است که با وجود کاهش دید و بازدیدها همانند 
سال گذشته، این میزان مازاد بر نیاز بازار است.وی افزود: 
در شرایطی که با مازاد انباشت و تولید روبرو هستیم، از 
پشتیبانی امور دام انتظار داریم که با عمل کردن به وظایف 

ذاتی خود، مرغ مازاد را از سطح بازار جمع آوری کند.
اسداله نژاد قیمت خرید هر کیلو مرغ خط یک کشتار از 
مرغداران را ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان و خط دو را ۱۹ هزار و 
۵۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که قیمت 
مصوب هر کیلو مرغ گرم ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که 
با احتساب هزینه های انجماد و شیرینگ پک شده ۲ هزار 
تومان دیگر بر این نرخ افزوده می شود که با این وجود عمال 
خرید پشتیبانی امور دام حدود ۳ هزار تومان کمتر از نرخ 
کارگروه تنظیم بازار است که این امر به هیچ وجه حمایت 

از تولید نیست.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ادامه 
داد: از زمان اعالم قیمت مصوب مرغ، حدود ۲۵ درصد 

قیمت مولفه های تولید افزوده شده که این امر بر نرخ 
تمام شده تولید می افزاید که با این وجود خرید مرغ مازاد 
مرغداران از سوی پشتیبانی امور دام ۵ هزار تومان کمتر از 
قیمت تمام شده تولید است.وی با تاکید بر اصالح قیمت 
مصوب مرغ بر مبنای هزینه واقعی تولید بیان کرد: بی 
توجهی به اصالح قیمت مرغ بر مبنای هزینه تمام شده 
تولید، رغبت مرغداران به امر تولید را از بین می برد، به 
همین خاطر اگر دولت به دنبال استمرار و پایداری تولید 
و حفظ اشتغال است، از مرغدار باید حمایت واقعی داشته 

باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه 
ریزی جوابگوی نیاز مرغداران در ایام پایانی سال است، 
گفت: با توجه به آنکه امسال شرایط بازار متفاوت از سال 
گذشته نیست و تاالرهای پذیرایی همانند سابق کار 
نمی کنند، بنابراین با کاهش مصارف،  ۱۱۰ میلیون قطعه 

جوجه ریزی به طور کامل جوابگوی نیاز بازار است.
به گفته وی، با توجه به آنکه سیاست آزادسازی نرخ ارز 
در دستور کار است، از این رو باید دقت بیشتری به امر 

تولید شود به طوری که مسئوالن از اتخاذ سیاست های 
دستوری پرهیز کنند.نایب رئیس کانون انجمن صنفی 
مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه سیاست آزاد سازی 
قیمت تمام شده تولید را تحت شعاع قرار می دهد، بیان 
کرد: با آزادسازی نرخ ارز، قیمت تمام شده تولید افزایش 
می یابد به طوریکه نرخ هر کیلو مرغ در بازار به ۴۰ هزار 
تومان می رسد .وی ادامه داد:  با توجه به آنکه اعمال 
سیاست های دولت  بر شرایط تولید تاثیر گذار است، از این 
رو در سیاست گذاری ها باید دقت نظر بیشتری صورت 
بگیرد به طوریکه از نگاه یک سویه به بازار مصرف بدون 

توجه به شرایط تولیدکنندگان اجتناب شود .
شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان تولید تخم مرغ را 

کاهش داد
ناصر نبی پور سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن در گفت و 
گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران 
جوان، در واکنش به جریمه های میلیونی واحدهای 
مرغداری اظهار کرد: در شرایطی که مرغدار تازه از زیان 
خارج شده، تعزیرات بر تولیدکننده فشار می آورد که تخم 

مرغ تولیدی خود را با نرخ مصوب عرضه کند.
وی افزود:  اتحادیه این آمادگی را دارد که با دولت برای 
یکسال آینده قرارداد انعقاد کند که مرغداران کل تولید را با 

نرخ مصوب ۱۴ هزار تومان تحویل دهند .
نبی پور ادامه داد: تعزیرات گذشته را نبش قبر می کند به 
طوریکه اگر مرغداران بر مبنای تعیین سهمیه خود در ماه 
های اخیر تخم مرغ تحویل نداده باشند، به ازای هر کیلو 
تخم مرغ تحویل داده نشده آنها را ۳ هزار تومان جریمه می 
کند که با این وجود این سوال مطرح است که چرا در ماه 
های اردیبهشت و خرداد که مرغدار تخم مرغ خود را با نرخ 
۵ تا ۶ هزار تومان عرضه می کرد، مابه التفاوت آن تا ۱۴ هزار 

تومان پرداخت نمی شد .
به گفته این مقام مسئول، اگر واحدی در گذشته ۸۰ هزار 
تن تعیین سهمیه شده بود و تنها ۶۰ هزار تن از میزان را 
تحویل داده باشد، به ازای ۲۰ هزار تن تخم مرغ تحویل 
داده نشده، کیلویی ۳ هزار تومان جریمه می شود که با 
وجود جریمه های ۳۰۰ میلیونی و ۷۰۰ میلیون تومانی، 

مرغداران رغبتی به تولید ندارند.

بازار محصوالت پروتئینی در ماه های 
پایانی سال به کدام سمت می رود؟

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به اتمام مراحل 
عملیاتی سازی ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان تا قبل از پایان امسال گفت: تا تاریخ ۲۵ دی ماه امسال، 
۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده 

ناقص دارند و یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان به 
همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و افزود: در 
خصوص اجرای ماده ۱۱ این قانون، مقرر شد از ۲۲ دی ماه امسال 
دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده 

مالیاتی فعال نشود.
او افزود: در این زمینه هماهنگی الزم با سازمان امور مالیاتی صورت 
گرفته و ضمن تشکر از همکاری خوب این سازمان مقرر شده است 
که از اوایل بهمن ماه امسال، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت 

خودکار انجام شود.
این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: در خصوص ۳ میلیون و ۸۰۰ 
هزار ابزار پذیرش که پرونده مالیاتی نداشته اند هماهنگی الزم با 
سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به 

صورت خودکار ایجاد  خواهد شد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در انتهای سخنان خود با 
بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان با اجرای کامل آن تا قبل از پایان امسال بسته خواهد شد، 
گفت: همچنین هشدارهای الزم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که 
اطالعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارائه شده است تا در اسرع 
وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند، در غیر این صورت 

ابزار پذیرش آنها غیر فعال خواهد شد.

گزارش
اقتصادآنالین

قطع ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی 
فاقد پرونده مالیاتی

بازگشت به توافق 
هسته ای کافی نیست
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با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به حق عضویت 
دولت جمهوری اسالمی ایران در سازمان و مجامع بین المللی 

ابالغ شد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، 
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴ دی ۱۳۹۹، با الحاق یک تبصره به 
بند )۱( مصوبه موضوع عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در 

سازمان ها و مجامع بین المللی موافقت کرد.
به موجب الحاق تبصره مذکور، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
مجاز است با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از پادار 
نمودن اعتبار در موافقتنامه اعتبارات هزینه ای خود، رأساً نسبت 
به پرداخت حق عضویت مندرج در ردیف های )۲۰( و )۲۱( جدول 

موضوع بند )۱( مصوبه مربوط اقدام نماید.

مصوبه مربوط به حق عضویت
 ایران در مجامع بین المللی 

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان 
از افزایش تعداد جامانده های تحصیل در استان 
خبر می دهد. او گفته در بین شهر های استان ، 
شهرستانهای جنوبی کرمان آمار بیشتری از 
جاماندگان تحصیل به خود اختصاص داده اند. مدیران 
آموزش و پرورش شهرهای جنوبی اما از تالش  برای 
جذب حداکثری دانش آموزان می گویند. آنها اعتقاد 
دارند در کنار عوامل اقتصادی و فرهنگی، شیوع 
کرونا و اطمینان نداشتن والدین به تاثیر آموزش 
مجازی، مزید بر علت برای کاهش رغبت به تحصیل 
در این مناطق شده است.

طی ماه های اخیر، بازار محصوالت پروتئینی تحت تاثیر عوامل متعددی نظیر نوسان نرخ ارز، کمبود نهاده های دامی و 
شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان دچار نوساناتی شد که به رغم اظهارات مسئوالن مبنی بر فراوانی تولید، اما بازار حرف 
دیگری برای گفتن دارد.بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان، 
شقه گوساله ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، سردست گوسفندی ۱4۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان، سردست گوساله ۱۳۰ تا ۱4۰ هزار 
تومان، مرغ ۲4 هزار تومان، مرغ سبز ۳۰ هزار تومان، ران مرغ ۲4 هزار تومان، فیله مرغ 4۸ هزار تومان، سینه با کتف 
۳۷ هزار تومان، سینه بدون کتف 4۰ هزار تومان،  هر بسته تخم مرغ ۶ تایی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، تخم مرغ ۱۲ تایی ۲۸ 

هزار تومان و تخم مرغ ۲۰ تایی 44 هزار تومان است.

تـرک تحصیـل  ریشـه های  مختلفـی  دارد . عوامـل  
اقتصـاد ی ، اجتماعـی ، فرهنگـی روی تصمیـم 
خانواده هـا بـرای  ادامـه تحصیـل فرزندانشـان تاثیر 
می گـذارد.  جنـوب کرمان مسـتعد تمام ایـن عوامل 
اسـت. در کنـار محرومیـت  منطقـه فقر اقتصـادی و 
فرهنگـی دلیـل اصلـی بحران تـرک تحصیل اسـت. 
اینکه آمارهـا از پیش رو بـودن این منطقـه در تعداد 
افـراد بازمانـده از تحصیل خبر دهـد، تازگـی ندارد. 
معـاون آمـوزش ابتدایی اسـتان در جلسـه شـورای 
آموزش و پرورش گفته اسـت شـاهد تـرک تحصیل 
پنهـان در مـدارس هسـتیم. بـه گفتـه او بیشـترین 
دانـش آموزان تـرک تحصیـل و بازمانـده از تحصیل 

را در جنـوب اسـتان کرمـان داریم.
 عباس ضیـاء   می گوید امسـال به دلیل شـیوع کرونا 
اسـتقبال چندانی از سـوی والدین  در کل  کشـور در 
مقطع پیش دبسـتانی صورت نگرفته اسـت. درسال  
تحصیلی جـاری جـذب در ایـن مقطـع معـادل ۶۱ 
درصد بوده، معـاون آموزشـی ابتدایی اسـتان تعداد 
دانش آمـوزان پایـه اول ابتدایی جامانـده از تحصیل 

را ۳۶۷۷ نفر اعـالم کرده اسـت او گفته اسـت تعداد 
۵۵۱ نفرازاین تعـداد را جـذب کردیـم و تعـدادی 
شناسـایی شـدند،اما بـه هـر علـت نتوانسـتن در 

مدرسـه حضـور پیـدا کنند.
نبود توان خرید وسایل آموزشی عاملی برای 

ترک تحصیل
رییـس  آموزش و پـرورش   شهرسـتان  رودبارجنـوب  
ازفراهـم  کـردن  زیرسـاخت های آموزشـی در ایـن 

شهرسـتان خبـر داد.
غالمعبـاس  محمد شـیرازی  گفـت: با تـالش  صورت  
گرفتـه  درسـه  سـال  اخیـر و   افزایـش  ساخت و سـاز  
مـدارس  در  روسـتاهای  شهرسـتان   رودبـار، بـرای  
حدود۱۰هـزار  دانش آمـوزی  کـه  سـقفی  بـرای  
آمـوزش  نداشـتند ، با  بهینه سـازی فضای آموزشـی، 
امکان و بسـتر مناسـبی بـرای آمـوزش فراهم شـد.

او نداشـتن زیرسـاخت های  ارتباطـی  وعوامـل  
اقتصـادی را عامـل موثـری درکاهـش  اسـتقبال  
دانش آمـوزان  دانسـت  و افـزود: والدیـن  بـه دلیـل  
تـرس  از  بیمـار ی  کرونـا  از  فرسـتادن  فرزنـدان  خود  
بـه  مـدارس  واهمـه  داشـتند و  در  کنـار  ایـن  عامـل، 
نداشـتن  تـوان  مالـی  بـرای  خریـد  وسـایل  ارتباطی  

مـورد  نیـاز هـم  تاثیـر بسـزایی  داشـت.

محمدشـیرازی  از تـالش ع وامـل  آموزش و پـرورش  
ایـن  شهرسـتان  در تهیـه  درسـنامه های  آموزشـی، 
جـزوه  و  فیلم هـای  آموزشـی  بـا  کمـک  بخـش  
خصوصی  گفـت  و ادامـه  داد: برای  جـذب  حداکثری  
دانش آمـوزان  سـعی  و  تالش  زیـادی  انجـام  گرفت  و  
از ظرفیـت  بخـش  خصوصـی هـم  استفاده شـد، کـه  
در  غیـر  این  صـورت ایـن آمـار مـی توانسـت خیلی 

بیشـتر باشـد.
والدین آموزش مجازی  را موثر نمی دانند

مدیـر  آموزش و پـرورش  شهرسـتان  کهنوج   بـا  تاکید  
بر  اینکـه   جامانـد گان از  تحصیل  در  این  شهرسـتان ، 
در  بیـن   شـهرهای  جنـوب  کرمـان  آمـار کمتـری  به  
خـود  اختصـاص  داده انـد، گفـت : تعـداد زیـادی  از  
افراد  جامانـده   از  تحصیل  شناسـایی  و  جذب  شـدند.

منصـور دادور  در  گفت وگـو  بـا  کاغذ وطـن   عامـل  
موثر در افزایـش  تعـداد   جامانده هـای  از  تحصیـل  
را  نوع  نگـرش  والدیـن  به  آمـوزش  مجازی  دانسـت  
و  گفـت:  والدیـن دارای فرزنـد پایـه اول آمـوزش 
مجـازی   را  در  ایـن  مقطـع  موثـر  نمی داننـد. آنهـا  
ترجیـح   می دهنـد  کـه  یـک  سـال صبـر کننـد تـا 
نشـان   شـرایط آمـوزش  حضـوری  بـرای  فرزندا

فراهـم   شـود. 

بـه  گفتـه  او  امـکان  آمـوزش  غیرحضـوری  در  تمـام  
مناطق  شهرسـتان  فراهم  شده اسـت  و  اگـر  در  جایی  
با  مشـکل  مواجـه  شـدیم، از  آموزش  حضـوری  تحت  
شـرایط  خـاص  و  رعایـت  پروتکل هـای  بهداشـتی  

اسـتفاده  کردیـم.
محرومیـت  جنوب کرمـان  همه  سـاله  ایـن  منطقه  را  
در  بیـن  رتبه هـای  برتـر  تعـداد  جامانـده  از  تحصیل  
قرار می دهـد. فقر اقتصـادی، فرهنگـی  و اجتماعـی  
ازعوامـل  موثـر  بـر آن  ذکر می شـود. بـا جایگزیـن  
شـدن  آمـوزش  مجـازی ، حـاال  نداشـتن  اعتمـاد 
خانواده هـا بـه  ایـن  نـوع  آمـوزش  و  ترجیـح  آنهـا  به  
انتظار  برای  فراهم  شـدن  شـرایط   آمـوزش  حضوری  
آمـار جامانده هـای  از  تحصیـل  را  در  ایـن  منطقـه  

صعودی تـر  کـرده  اسـت.
در  مناطـق  جنوبـی  کـه  اقتصـاد خانـواده  بـر  دوش  
همـه  اعضـا   می چرخـد ، فرزنـد  به عنـوان  نیـروی   
کار  دیـده  می شـود . عالوه بـر  نداشـتن  تـوان  خریـد   
وسـایل  ارتباطـی  ایـن  نـوع  آمـوزش، والدیـن  ایـن  
خانواده هـا   فرصتـی  بـرای  آمـوزش فرزنـد  پایـه  اول  
خـود  ندارنـد  ترجیـح  بر این  اسـت  تـا  مناسب شـدن  
شـرایط  آمـوزش  حضـوری، فرزنـدان  آنهـا  از  صـف  

تحصیـل  جـا  بماننـد.

کرونا آمار جامانده های تحصیل در جنوب را باال برد 
معاون آموزش ابتدایی  استان: بیشترین دانش آموزان ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل را در جنوب استان کرمان داریم
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یرواند آبراهامیان استاد ایرانی االصِل تاریخ در کالج باروِک 
دانشگاه شهر نیویورک است. آبراهامیان در این کتاب به 
تحلیل تأثیرات متقابل سازمان های سیاسی و نیروهای 
اجتماعی ایران از سده ی نوزدهم میالدی تا انقالب اسالمی 
۱۳۵۷ می پردازد. نیروهای اجتماعی را به »گروه های قومی« و 
»طبقات اجتماعی« تقسیم می کند و با توجه به دستاوردهای 
جامعه شناسان تأثیرات نظام های سیاسی بر نظام های 
اجتماعی را بررسی می کند. آبراهامیان کارش را با تبیین 
ساختار اجتماعی سیاسی دوره ی قاجار و علل و پیامدهای 
انقالب مشروطیت آغاز می کند، با بررسی دوره ی رضاشاه و 
سقوط او و سال های بحرانی شهریور ۲۰  تا مرداد ۱۳۳۲ ادامه 
می دهد و بر این دوره، به ویژه تأثیر و تأثرهای نیروهای سیاسی، 
تأکید می کند، سال های پس از کودتا را تا آستانه ی انقالب 
اسالمی به انگیزه ی ریشه یابی علل وقوع انقالب و نیروهای 
مؤثر در آن از نظر می گذراند و اهم حوادث و نیروهای سیاسی 
و اجتماعِی مؤثر این دوره را تجزیه و تحلیل می کند و این گونه 
نتیجه می گیرد که علت وقوع انقالب توسعه ی ناهمگونی بود که 
رژیم محمدرضاشاه، خواه ناخواه، درپیش گرفته بود. آبراهامیان 
با بررسی نقش مهم اسالم و نیز نقش تعیین کننده ی شخص 
امام خمینی )ره( در پیروزی انقالب بررسی اش را به پایان می برد. 
بی گمان ایران بین دو انقالب کتابی منحصر به فرد در بررسی 

تاریخ هفتادساله ی ایران است.

اگه آدم گذاشت اهلیش کنن،
خودش رو به این خطر انداخته که کارش به گریه کردن بکشه.

شازده کوچولو

دیالوگ
مجموعه مستند » گهواره کهن تمدن « 

به زندگی بزرگان عرصه فرهنگ و تأثیرگذاری آنها بر جامعه می پردازد.

مستند
قسم

 فیلمی به نویسندگی و کارگردانی محسن تنابنده و تهیه کنندگی الهام غفوری و 
جلیل شعبانی که در سال ۱۳۹۷ تولید شده است.

فیلم

آمدی قصه ببافی که موجه بروی!
در نزن رفته ام از خویش کســی منزل 

نیست...

شعر از صنم نافع

عکس : محسن رجب پور ورود کارخانه واگن سازی زرند 
به ساخت اتاق کامیونت باری

اهدای زندگی به 3 بیمار 
نیازمند در رفسنجان

واژگونی خودرو در شهداد کرمان 
سه کشته برجا گذاشت

رهایی یک محکوم به قصاص 
از چوبه دار در رفسنجان

مدیر کارخانه واگن سازی زرند گفت:برای استفاده از ظرفیت های موجود در کارخانه واگن 
سازی زرند طرح تولید اتاق کامیونت باری کلید خورد.

کریمی افزود: این کارخانه با تجهیزات مدرن و بروز آمادگی تولید انواع اتاق کامیونت را 
دارد.در ادامه مهدی باصره،رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت زرند بیان کرد:با توجه به 
میزان استخراج بیش از ۱۰میلیون تن ماده معدنی در سال از محل معادن شهرستان و 
ظرفیت بار حمل شده از محل کارخانه های فرآوری مواد معدنی و وجود بیش از ۳ هزار 
کامیون،تریلر و وسایل حمل بار نیاز است تا مرکزی برای ساخت و تامین قطعات ناوگان 

حمل و نقل وجود داشته باشد.
باصره از مدیران شرکت های حمل و نقل خواست برای حفظ و رونق مجموعه واگن سازی 
جهت ساخت اتاق کامیونت باری خود با این کارخانه قرارداد بسته و همکاری الزم را 

داشته باشند.

عظیمـی مسـوول هماهنـگ کننـده اهـدای عضـو دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان 
گفت:جـواد زواری جـوان ۳۵ سـاله اهـل اندوهجـرد کـه در تاریـخ ۲۵ دی مـاه جـاری 
بـه دلیـل تصـادف دچـار مـرگ مغـزی شـده و در بیمارسـتان علی بن ابیطالـب)ع( 
رفسـنجان بسـتری بود، با رضایت خانواده اش نجات بخش سـه بیمار شـد.زهرا عظیمی 
افزود:روز گذشـتع دو کلیـه و کبـد ایـن بیمار برداشـته و بـه بیمـاران نیازمنـد اهـدا 
شـد.عظیمی با بیان اینکـه این هفتمین اهدای عضو در شهرسـتان رفسـنجان در سـال 
جـاری اسـت،ادامه داد: در هفته گذشـته نیـز یک جـوان اهل شهرسـتان انار کـه دچار 
مرگ مغزی شـده بـود، نجات بخش سـه بیمـار شـد.او گفت:اعضای این ناجی ۳۵ سـاله 

به کرمـان منتقـل و بـه بیمـاران نیازمنـد اهدا می شـود.

ایرنا - رئیس پلیس راه شـمال اسـتان کرمان گفت: واژگونی یک دسـتگاه خـودروی دنا 
در محور شـهدا د، سـه کشـته و ۲زخمی برجا نهاد.سـرهنگ علی رضایی روز گذشته در 
تشـریح این خبر افـزود: در پی اعالم وقـوع واژگونی خـودرو در یکی از جـاده های بخش 
"شـهداد" بالفاصله نزدیکترین واحد گشـت پلیس راه به محل اعزام و در ادامه مشـخص 
شـد یک دسـتگاه خودروی سـواری حامل چند نفر از اعضای یک خانواده واژگون شـده 
اسـت.او ادامـه داد:در ایـن حادثه یک خانـم میانسـال در دم فوت کـرده و راننـده، دیگر 
سرنشـینان این خودرو شـامل ۲ خانم و یک پسـر جوان نیز به شـدت مجروح شـدند که 
متاسـفانه این ۲ خانم نیـز به علت شـدت جراحـات وارده در بیمارسـتان جـان باختند.
رضایی تخطی از سـرعت مطمئنه و خارج شـدن خـودرو از کنتـرل راننـده را علت اولیه 

وقوع ایـن حادثه مرگبار دانسـت.

دادسـتان عمومـی و انقـالب شهرسـتان رفسـنجان گفـت: بـا تـالش کمیتـه صلح و 
سـازش شهرسـتان رفسـنجان زمینه بازگشـت به زندگی برای یک محکوم به قصاص 
فراهـم شـد.ایمان شهسـواری افزود: بـا تالش کمیتـه صلح و سـازش این شهرسـتان 
زمینه بازگشـت به زندگی بـرای یک محکـوم به قصاص بـا گرفتن رضایـت از خانواده 

اولیـای دم  فراهم شـد.
 شهسـواری بیان کـرد: محکوم ایـن پرونده از سـال ۹۶ به جـرم قتل عمد بـه قصاص 
نفس محکوم شـده بـود و در زنـدان رفسـنجان تحمل حبـس می کرد که با وسـاطت 
و تـالش اعضـای کمیته صلـح و سـازش و بـا بزرگـواری اولیـای دم در شـعبه اجرای 

احکام کیفـری رفسـنجان، سـرانجام محکوم بـه قتل از چوبـه دار رهایـی یافت.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

طوطی خاکستری
این پرنده بزرگ را می توان در جنگل های غرب و 
مرکز آفریقا یافت. طوطی خاکستری آفریقایی به 

عنوان یکی از باهوش ترین پرنده های سخنگوی دنیا 
شناخته شده است. از نظر ویژگی های ظاهری، بیشتر 

پرهای این پرنده خاکستری است..

میناکاری
هنری است که سابقه ای در حدود پنج هزار سال 

دارد امروزه این هنر بیشتر بر روی مس انجام می شود 
ولی می توان بر روی طال، نقره و سفال نیز آن را به 

عمل آورد.

سال گذشته کاغذ وطن در چنین روزی از 
حقوق جان باختگان حادثه تشییع 

سردار سلیمانی نوشت

زیست بوم

صنایع

سالگشت

بونگ جون-هــو« کارگردان فیلم »انــگل« به عنوان 
رئیس هیات داوران هفتادوهشــتمین جشنواره ونیز 

انتخاب شد.

فیلمبرداری فیلم سینمایی »شمش طال« به نویسندگی 
و کارگردانی یوسف حاتمی کیا با بازی مسعود کرامتی 

و مریم سعادت آغاز شد.

کتــاب )روزنــگار کروناویــروس( گــروه اپیدمیولوژی 
دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و کرمان توسط 

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد.

آوای محلی           

جب َمْیالک بورت توی دیدن
تِریپ موُدنت خیلی جدیدن

اَواتوم که بدیدم رنگ چشمت
ولی تو بُشك نازت ناپدیدن

شاعر : ناصرحسینی

َگپیش دا تو دلم َور باد و ُروته
و ُکوته شو دلی نُمزاد و ُروته

حالاِی بَخت بد همساده بودین
ُمنی خب کرده ُدشمن شاد و ُروته

شاعر : میثم دستخوان

پَرنِد َدستونی دور َکمر بو
ِدلی مثل نگاری نُو ثمربو

نچیدم ُکنگ زرد رو نگاُرم
ُخمین بَخت واِکبال مو سربو

شاعر :ناصر حسینی

         در توییتر چه می گویند؟

شرکت مدیریت تولید برق کرمان

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره 86/ 99 - نوبت اول

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق کرمان
موضوع مناقصه: خریـد 1200 عـدد فیلتـر هـوا ) کاالی پیشـنهادی بایسـتی مطابـق بـا اسـتانداردهای ملـی و یـا بیـن المللی باشـد( در غیـر این صورت 

مناقصـه گزارحـق خواهـد داشـت پیشـنهاد ارائه شـده را مـردود اعـالم نماید

1- زمان خرید اسناد مناقصه : وقت اداری 99/11/06 لغایت 99/11/15 با ارائه فیش 
واریز وجه خرید اسناد و معرفینامه

2- مبلغ خرید اسناد: 872٫000 ریال واریز به حساب جاری 1015805972 بانک 
رسالت شعبه بلوار جمهوری اسالمی بنام شرکت مدیریت تولید برق کرمان

3-محل خرید و تحویل اسناد: کیلومتر 20 اتومان کرمان - رفسنجان- نیروگاه 
سیکل ترکیبی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی کرمان - اداره تدارکات و قراردادها
4-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 420٫000٫000 ریال )به پیشنهادات فاقد 
ضمانتنامه یا سپرده، ضمانتنامه های بانکی اشتباه یا سپرده های مخدوش، سپرده 

های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.(
5-زمان تحویل پاکات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری یک شنبه 99/12/03

6-زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 99/12/04 
گشایش  جلسه  در  آنان  نمایندگان  با  دهندگان  پیشنهاد  حضور  که  میباشد 

2نفر( باشد.)حداكثر  می  آزاد  پیشنهادات 
7-به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء 

مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر نخواهد شد.
8-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اساد مناقصه مندرج است. جهت مشاهده 
آگهی و خالصه اسناد به سایت های kpp.co.ir   ،  tender.tpp.ir  و پایگاه ملی 
مناقصات کشور به آدرس mporg.ir   مراجعه و برای کسب اطالعات با شماره 
تلفن های 4 -32521221- 034  داخلی 2065  آقای نورالدینی و 2078 آقای 

یزدانی و همچنین نمابر 33372990-034 تماس حاصل فرمایید.

شرح کاالتعداد

فیلتر هوای ایرانتیک۱۲۰۰ عدد

م الف 4۵۳۷


