
رییس کل دادگستری استان:

حمایت دستگاه قضایی 
 از سرمایه گذاران پاکدست 
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ندارندُمردهدرآرامستانقبر۲۰۰۰
مهندس مداح معاون شهردار کرمان خبر داد :

ثبت هفت اثر فرهنگی 
 تاریخی دیگر در کرمان

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار سازمان حفاظت محیط زیست در افتتاحیه نمایشگر 
اطالع رسانی ستاد پایش کیفی هوای کرمان گفت: ۲۳۵میلیون هکتار منطقه غبارخیز در 
کشور شناسایی شده است که پنج میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی غبارخیز در استان 

کرمان قرار دارد.

بیش از پنج میلیون هکتار  اراضی 
استان کرمان غبار خیزند

علی اصغر مونسان در نامه ای به اســتاندار کرمان نوشت: در اجرای 
بند ج ماده واحده قانون تشــکیل ســازمان میراث فرهنگی کشور 

مصوب ۱۳۶۴ مجلس شــورای اسالمی و بند ششم ماده ســوم قانون اساس نامه سازمان 
میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شــورای اسالمی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند 
منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشــور در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط، 
مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی سد بند )هالکو( واقع در استان کرمان، شهرستان کرمان، 
بخش مرکزی، شهر کرمان، کیلومتر ۱۶ کرمان سیدی به طرف کوهپایه شمال شرق شهر 
سگزآباد که پس از طی تشریفات قانونی الزم به شــماره ۳۲۸۴۶ مورخ شانزدهم آذرماه 

۱۳۹۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابالغ می شود.
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فوتی5وبستری۲۰
درشبانهروزگذشته

به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی کرمان، دکتر مهدی 
شفیعی، سخنگوی این دانشگاه عصر سه شنبه ۳0 دی ماه با 

بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲0 بیمار جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت: »۹ 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 دانشگاه جیرفت 
هستند«.او با بیان اینکه شش نفرشان از حوزه ی دانشکده سیرجان هستند،افزود:»دو نفر از 
بستری شدگان از حوزه  دانشگاه بم هستند و یک نفرشان از حوزه  دانشگاه رفسنجان است«.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 2 را 
بخوانید
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تومــان  500 قیمــت          ۱۳۹۹ بهمــن   ۱ چهارشــنبه         ۹۱۲ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

صنعتیمحلههایکورهصنعتیمحلههایکوره
جانیکنفرراگرفتندجانیکنفرراگرفتند
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غیرمجازحفارچهار
درارزوئیهدستگیرشدند

زرندنزدیکیدرسوزیمازوت

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان از دستگیری چهار حفار غیرمجاز 
اشیای تاریخی در شهرستان ارزوئیه خبر داد.سرهنگ سید 
علی حسینی افزود: براساس گزارش رسیده از حوزه حفاظتی 
شهرستان ارزوئیه چهار حفار غیرمجاز که قصد حفاری در 
یکی از مناطق غیر ثبتی این شهرستان را داشتند با انجام یک 
سری تمهیدات اطالعاتی و عملیاتی از سوی نیروهای این حوزه 
حفاظتی و ماموران سپاه پاسداران، دستگیر و به مقامات قضایی 
تحویل داده شدند.او تصریح کرد: در این عملیات یک دستگاه 
ماشین سواری به همراه یک دستگاه فلزیاب و آالت و ادوات 
حفاری از جمله بیل و کلنگ کشف و ضبط شد. فرمانده یگان 
حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان تاکید کرد: نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با همکاری سازمان های 
مردم نهاد، میراث بانان افتخاری و همچنین دستگاه های امنیتی 
و انتظامی به صورت شبانه روزی از بناهای تاریخی و محوطه های 
باستانی این استان مراقبت و محافظت می کنند.سرهنگ سید 
علی حسینی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲00 نیرو در قالب 
۱۸ پایگاه حفاظتی و ۱۳0 میراث بان افتخاری در سراسر استان 

کرمان به حراست و پاسداری از اماکن تاریخی می پردازند.
استان کرمان با سابقه کهن و غنای فرهنگی دارای محوطه ها و 
بناهای باستانی و تاریخی فراوانی است که در جریان حفاری ها 

اثار ارزشمند متعددی بدست می آید

مصرف مازوت عامل تاثیرگذار آلودگی هوا در روزهای 
اخیر شهر تهران عنوان شد این درحالیست که به 
گفته مسووالن شرکت نفت کرمان در نیروگاه برق 

شهرستان زرند هم از این سوخت استفاده می شود.
مازوت یا نفت کوره، سوختی کم کیفیت است که 
در مراحل پایانی پاالیش نفت خام به دست می آید و 
نسبت به سایر فرآورده های اصلی حاصل از پاالیش 

نفت، ارزش اقتصادی پایین تری دارد.
از  یکی  اینکه  دلیل  به  مازوت  می شود  گفته 
آالینده ترین سوخت های فسیلی است، بیشتر در 
کشتی ها و بخش صنایع و نیروگاه های مناطق دور 

افتاده مورد استفاده قرار می گیرد.
اما آن طور که شرکت پخش نفت و فراورده های نفت 
کرمان اعالم کرده در قدیمی ترین نیروگاه تولید برق 

استان کرمان از این سوخت استفاده می شود.
طبق اعالم این شرکت نیروگاه ۶0 مگاواتی زرند که 
قرار است با نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی 
جایگزین شود هم چنان با تحویل روزانه مازوت ۲00 

مترمکعب در حال فعالیت است.
طبق آمار شرکت توانیر در سال ۱۳۹۱ ، مصرف 
مازوت نیروگاه زرند در همان سال ۹0۸۸۶ هزار 

لیتربوده است.
این نیروگاه در نزدیکی شهر زرند و مجاورت کارخانه 
زغال شویی قرار دارد که در سال ۱۳5۲ به بهره برداری 

رسیده است.
البته این در حالیست که معاون محیط زیست انسانی 

سازمان حفاظت محیط زیست در مهرماه ۹۹ از ابالغیه 
جدید این سازمان برای ممنوعیت استفاده از سوخت 

“مازوت” در نیروگاه ها خبر داد.
تجریشی گفته بود یکی از موارد مهمی که اغلب در 
آلودگی هوای شهرهای بزرگ، به خصوص در فصول 

سرد سال تاثیرگذار است، سوخت نیروگاه هاست.
ناسالم برای گروه های حساس

البته شهرستان زرند با توجه به داشتن کارخانه های 
متعدد از قبیل کک سازی، قطران و کنسانتره با درصد 

باالیی از ذرات معلق در هوا مواجه است.
که  هستند  مدعی  مسووالن  برخی  که  هرچند 
آالیندگی این کارخانه ها ضرری برای مردم این 
شهر ندارد اما شاخص کیفی هوا در این شهرستان در 
روزهای اخیر نشان می دهد هوای این شهر آلوده است.
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عمومیمزایدهآگهیعمومیمزایدهآگهی
اسقاطخودروهایو)۹۹/۴۱/جشمارهفرآیند(نیازبرمازادخودروهایفروش

)فرآیندشماره۴۲/ج/)۹۹شرکتآبمنطقهایکرمان

شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد خودروهای مازاد بر نیاز و اسقاط خود با شرح و جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( وبا شماره فرایندهای 

4۱/ج/۹۹ و 42/ج/۹۹ بصورت الکترونیکی به فروش برساند .

زمان انتشار در سایت : ۹۹/۱۱/۱                   مهلت دریافت اسناد مزایده : ۹۹/۱۱/8ساعت ۱۰
تاریخ بازدید: ۹۹/۱۱/4الی۹۹/۱۱/۱5              آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ۹۹/۱۱/۱8ساعت ۱۰

زمان بازگشایی: ۹۹/۱۱/۱8ساعت ۱۰:۱۰          زمان اعالم برنده: ۹۹/۱۱/۱8ساعت ۱2
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد

۱-برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد ودریافــت 
اســناد مزایــده ، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت، بازگشــایی پــاکات، اعــالم بــه برنــده واریــز وجــه مزایده 

و تحویــل کاال در بســتر ســامانه از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید بعمل آورید .

3-عالقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی )توکــن ( بــا شــماره هــای ذیــل تمــاس 
حاصــل فرمائیــد. مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه : ۰2۱-4۱۹34

اطالعــات تمــاس دفتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخــش "ثبــت نــام پروفایــل مزایده گــر"  موجــود 
اســت.
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شرکت سهامی آب منطقه ای 
استان کرمان

کرمانجنوبکشاورزیجهادعمومیروابط

مزایدهمزایدهآگهیآگهی
کرمانجنوبکشاورزیجهادسازمانمازادامالک

سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در نظر دارد اموال مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد(
به آدرس:www . setadiran . ir مزایده شماره یک مربوط به اموال غیر منقول، بر مبنای قیمت پایه مزایده با وضعیت موجود 

و به صورت نقدی به فروش برساند.
 متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی یاد شده و مطالعه ضوابط   و مقررات مربوطه از تاریخ۱۱/۰2/ ۹۹ لغایت۹۹/۱۱/۱3 
ساعت ۱۹ پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر، از طریق  سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاری 

نموده و سواالت احتمالی خود را در زمینه اموال مورد مزایده با شماره تلفن ۰۹۱3۱48۰۹2۰ آقای سلیمانی مطرح نمایند.

توضیحات:
۱- فرآیند مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد و تمامی مراحل آن شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده پیشنهاد قیمت، گشودن 
پاکت پیشنهاد قیمت ، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل ملک در بستر سامانه ستاد خواهد بود. بدیهی است قیمت پیشنهادی تنها در صورتی معتبر 

و پذیرفته است که در سامانه ستاد ارسال شده باشد. 
2-سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در قبول یا رد پیشنهاد مختار است.

 3-پیشنهاد های فاقد سپرده ، کمتر از میزان مقرر ، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود می باشد.
 4-رعایت کلیه موارد مندرج در شرایط مزایده الزامی است.

5-متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست پس از مراجعه به آدرس الکترونیکی ذکر شده و انتخاب اموال مورد نظر جهت شرکت در مزایده نسبت 
به تهیه توکن از دفاتر منتخب خدمات پیشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه  جهت امضاء الکترونیکی نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند. 
متقاضیان می تواند برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره تلفن ۰۹۱3۱48۰۹2۰ تماس حاصل 

نمایند.
۶-سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان می بایست طی یک فقره ضمانت نامه بانکی ، در وجه سازمان جهاد 

کشاورزی جنوب کرمان صادر گردد.
اصل ضمانتنامه را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند و به امور قراردادهای سازمان تحویل نماید.

۷-كليه پاکت های حاوی پیشنهاد های متقاضیان راس ساعت ۹ صبح  مورخ ۹۹/۱۱/۱4 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد بازگشایی و از طریق 
آدرس الکترونیکی به اطالع متقاضیان خواهد رسید.

8- برنده مزایده وکالتنامه کاری جهت انجام امور قانونی اعطا می شود و کلیه هزینه های مربوط به دریافت استعالم در ارتباط نقل و انتقال تنظيم وکالتنامه 
و سایر موارد بر عهده خریدار می باشد.

۹- با توجه به امکان بازدید از زمین و امالک برای کلیه شرکت کنندگان در مزایده از پذیرفتن هرگونه اعتراض در این زمینه از متقاضیان معذور مي باشد.
۱۰-هزینه آگهی و کارشناسی تفکیک سند و تغییر کاربری و سایر عوارض قانونی بر عهده خریدار بوده و هزینه های مذکور می بایست بر اساس اعالم 

نظرسازمان نقدًا در وجه حساب این سازمان واریز گردد.
 ۱۱-در صورتی که مبلغ های پیشنهادی خریداران یکسان باشد برنده مزایده کسی خواهد بود که اولین مورد خرید را داشته و در غیر این صورت از طریق قرعه 

کشی انتخاب می گردد.
۱2- برنده مزایده بایستی به محض اعالم برنده مبلغ پیشنهادی را به حساب 4۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰2۷4۶۷  با شناسه 334۰38۱5۹2۱۰22۱۰۰۱5۱۰۱۰۰۰۰۰۹3۱

فروش اموال منقول و غیر منقول واریز نمائید.
۱3- متقاضیان نباید مشمول منع مداخله کارکنان دولت باشند.

۱4 - سپرده های نفر اول تا سوم نزد ذیحسابی خواهد ماند که پس از واریز وجه نقد نفر اول به متقاضی مسترد خواهد شد.
۱5- در صورت انصراف برنده مزایده سپرده نامبرده به نفع دولت ضبط و نفرات بعدي طبق قوانین و مقررات به عنوان برنده اعالم می گردد.

نوع ردیف
کاربریملک

مساحت پالک ثبتی
عرصه )متر 

مربع(
آدرسقیمت پایه)ریال(

فرعی اصلی 

فاریاب روستای هور پا سفید انتهای خیابان شهید ۱۶5۲۴۱۶00۲/۴50/000/000اداریزمین۱
موسی یوسف زاده

کهنوج کنار بلوار جاده قلعه گنج  روبروی بهشت زهرا۲۱۳۶۴۶0۸۷۱/55۳0۷/۹۸۶/000/000تجاری مسکونیزمین۲

نوبتدوم

زنی 4۵ ساله صبح دیروز در اثر آتش سوزی در کوره های آهک محله صنعتی کرمان جان باخت.
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20 بستری و ۵ فوتی 
در شبانه روز گذشته

به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی کرمان، دکتر مهدی شفیعی، 
سخنگوی این دانشگاه عصر سه شــنبه ۳0 دی ماه با بیان اینکه 
طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲0 بیمار جدید کرونا در بیمارستان های 
استان بستری شــده اند، گفت: »۹ 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 دانشگاه 
جیرفت هستند«.او با بیان اینکه شش نفرشان از حوزه ی دانشکده 
سیرجان هستند،افزود:»دو نفر از بستری شدگان از حوزه  دانشگاه 
بم هستند و یک نفرشان از حوزه  دانشگاه رفسنجان است«. شفیعی 
گفت: »در حال حاضر، ۱۳۱ بیمار کرونا در بیمارستان های استان 
بستری هســتند«.او ادامه داد:در حال حاضر، ۱۳۱ بیمار قطعی 
کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند.»۸۱ نفر از بیماران 
بستری در حوزه ی علوم پزشکی کرمان، ۱۹ نفر از حوزه ی دانشکده 
علوم پزشکی ســیرجان، ۱5 نفر حوزه ی جنوب، ۱۳ نفر حوزه ی 
علوم پزشکی رفسنجان و ســه نفر در حوزه ی دانشگاه بم بستری 
هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«. او اظهار کرد: 
»از ابتدای اپیدمی تاکنون ۱5 هزار و ۹0۱ نفر در استان، به دلیل 

ابتال به کرونا بستری شده اند«.

مدیرکل پست اســتان کرمان گفت: پست پس 
از حوزه بهداشــت و درمان در زمان کرونا وظیفه 
صیانت از سالمت مردم را برعهده گرفته و در این 
حوزه حتی فوتی دادیم.علیرضا اکبری روز گذشته 
در نشست هماهنگی نخستین نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران افزود: ضدعفونــی در مبدا و مقصد و 
قرنطینه به عنوان بخشی از اقدامات، علت تاخیر 
ارسال مرسوله های پســتی در شرایط فعلی بوده 

اســت.او ادامه داد: حتی از بخش خصوصی برای 
توسعه شبکه توزیع کمک گرفتیم که در ۲۴ تا ۴۸ 
ساعت توزیع مرسوله ها و بسته های پستی انجام 
می شود.اکبری اظهارداشت: پست در حوزه تغییر 
فرهنگ الکترونیکی ناشی از شیوع بیماری کرونا 
موفق عمل کرده و زیرساخت ها و نیروی انسانی ما 
نیاز به تغییر دارد اما با وجود شرایط فعلی سربلند 
بودیم.مدیرکل پســت اســتان کرمان با اشاره به 

غافلگیری شرکت پست از ابتدای شیوع کرونا گفت: 
نیروهای این اداره کل روزهای دشواری را پشت سر 
می گذارند و با وجود محدودیت تردد نقش آفرینی 
بزرگ در تامین مایحتاج خانگی کردند و امروز در 
قالب نمایشگاه کتاب به مردم خدمت می کند.او 
ادامه داد: طی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال ۹۸ میزان ۱۶۳ درصد رشد ترافیک بسته های 
پستی را در بستر تجارت الکترونیک داشتیم که 

زحمات آن به همکاران پســت به صورت شبانه 
روزی تحمیل شد.

اکبری تصریح کرد: نیروهای پست استان کرمان 
همچنین در این ماه های پس از کرونا حتی یک 
روز تعطیلی نداشته اند لذا مراتب سپاس خود را 
از همکاران سخت کوش حوزه اجرا و ستاد این 
اداره کل به جا می آورم.او افزود: اجرای نمایشگاه 
مجازی به جای فیزیکــی موجب افزایش تعداد 
ناشران و گسترش این نمایشگاه از تهران به کل 
کشور شــده که این امر وظیفه ما را گسترده تر 

می کند.

پستکرمانازسالمتمردمدرشرایطکروناصیانتمیکند

ثبت هفت اثر فرهنگی تاریخی 
دیگر در کرمان

در  صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگی،گردشـگری  وزیـر 
نامه هـای جداگانـه بـه اسـتاندار کرمـان مراتـب ثبـت هفـت 
 اثـر فرهنگی تاریخـی در ایـن اسـتان را بـه وی ابـالغ کـرد.

علی اصغـر مونسـان در نامـه ای بـه اسـتاندار کرمـان نوشـت: 
در اجـرای بنـد ج مـاده واحـده قانـون تشـکیل سـازمان 
میراث فرهنگی کشـور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شـورای اسـالمی و 
بند ششـم ماده سـوم قانون اسـاس نامه سـازمان میراث فرهنگی 
کشـور مصـوب ۱۳۶۷ مجلـس شـورای اسـالمی مبنی بـر ثبت 
آثـار ارزشـمند منقـول و غیرمنقـول فرهنگی تاریخی کشـور در 
فهرسـت آثـار ملـی و فهرسـت های ذی ربـط، مراتـب ثبـت اثـر 
فرهنگی تاریخـی سـد بنـد )هالکـو( واقـع در اسـتان کرمـان، 
شهرسـتان کرمـان، بخـش مرکـزی، شـهر کرمـان، کیلومتر ۱۶ 
کرمان سـیدی بـه طـرف کوهپایه شـمال شـرق شـهر سـگزآباد 
که پس از طـی تشـریفات قانونی الزم بـه شـماره ۳۲۸۴۶ مورخ 
شـانزدهم آذرمـاه ۱۳۹۸ در فهرسـت آثـار ملـی ایـران بـه ثبت 
رسیده اسـت، ابالغ می شـود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
 صنایع دسـتی در این نامه به اسـتاندار کرمان تاکید کرده اسـت:

اثـر مذکـور )سـد بنـد( تحـت حفاظـت و نظـارت ایـن وزارت 
اسـت و هرگونـه دخـل و تصـرف یـا اقـدام عملیاتـی کـه منجـر 
بـه تخریـب یـا تغییـر هویـت آن شـود برابـر مـواد 55۸ لغایـت 
5۶۹ از کتـاب پنجـم قانـون مجازات هـای اسـالمی، تعزیـرات 
و مجازات هـای بازدارنـده، جـرم محسـوب می شـود و مرتکـب 
مشـمول مجازات هـای قانونـی خواهـد شـد و مرمت و بازسـازی 
 اثـر صرفـا بـا تاییـد و نظـارت ایـن وزارت ممکـن خواهـد بـود.

اسـتاندار  بـه  جداگانـه  نامـه    ۶ در  همچنیـن  مونسـان 
فرهنگی تاریخـی  اثـر   ۶ ثبـت  مراتـب  کرمـان، 
اسـت: کـرده  ابـالغ  او  بـه  را  زیـر  شـرح  بـه   دیگـر 

عمـارت موسـوم بـه دیوانخانه و مسـجد حسـین خان روسـتای 
گلزار واقـع در شهرسـتان بردسـیر، حمـام تاریخی هوتـک واقع 
در شهرسـتان کرمـان، قنـات حجت آبـاد واقـع در شهرسـتان 
عنبرآباد، مسجد آقا اسـماعیل واقع در شهرسـتان کرمان، بخش 
ماهـان، بقایـای قلعـه تاریخـی شیوشـگان واقـع در شهرسـتان 
کرمان، بخـش مرکـزی، کوه های شیوشـگان، باالی اثـر تاریخی 
تخـت درگاه قلی بیـگ بـه و محوطـه مهدی آبـاد اولیـا واقـع در 

شهرسـتان ریـگان.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان آمار 
مثبت شدن تست های کرونا در حال حاضر نسبت 
به دو هفته پیش در حال بیشترشدن است، که این 

نشان دهنده نزدیک شدن به پیک چهارم کرونا است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از آمار مسافرت ها در 
استان ابراز نگرانی کرده و گفته: این مسافرت ها می تواند منجر به 
بازگشت موج بعدی بیماری شود.مهدی شفیعی همچنین افزود: 
ثابت ماندن روند مبتالیان به کرونا در استان نگران کننده است زیرا 
می تواند شکننده باشد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 
پیش بینی می شود در صورت تداوم شرایط موجود در بهمن و 
اسفند دچار پیک سنگین بیماری شویم.حمیدرضا رشیدی نژاد 
ادامه داد: آمارمثبت شدن تست های ما در حال حاضر نسبت به 

دو هفته پیش در حال بیشتر شدن است.
به گفته بیشتر شدن آمار نگرانی ها در مورد موج چهارم را افزایش 
می دهد زیرا تعدادی از افرادی که تست شان مثبت شود ممکن 
است در بیمارستان و یا آی سی یو بستری می شوند و آمار فوتی ما 
بیشتر شود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گوید: نزدیک 
۴۲0 بیمار در حال حاضر در بیمارستان های استان بستری 
هستند.رشیدی افزود: مشاهده می شود که در برخی مکان ها 
متأسفانه دستورالعمل ها رعایت نمی شود لذا مردم باید به خاطر 
حفظ جان خود و اعضای خانواده به شیوه نامه های بهداشتی توجه 
کنند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه در اداره 
مسئولین باید به شیوه نامه های بهداشتی توجه جدی کنند، گفت: 
مسئولین ادارات باید در محل هایی که موجب تجمع می شود، 

متناسب با شیوه نامه های بهداشتی عمل کنند.
هیچ کمبودی در داروهای اثربخش در بهبود کرونا نداریم

رشیدی گفت: همه داروهایی که بهبود کرونا مطرح هستند و 
می توانند اثربخش باشند در استان موجودند و هیچ کمبودی 
نداریم.او می گوید:هریک از مردم که احساس می کنند باید تست 
کرونا بدهند، حتماً به مراکز مربوطه مراجعه کنند و حتی در 
صورت نیاز همکاران ما به صورت حضوری در منازل حضور پیدا 
کرده و تست می گیرند.رشیدی افزود: بسیاری از افرادی که مبتال 
به ویروس کرونا می شوند بدون عالمت یا دارای عالئم خفیف 
هستند لذا شناسایی زودهنگام فرد مبتال موجب کنترل زنجیره 

شیوع ویروس کرونا می شود.

استاندار کرمان در ارتباط ویدئو کنفرانس با وزیر 
نیرو از از برق رسانی به ۹۹.۷ درصد روستاهای 
استان کرمان خبر داد.در هفته سی و هفتم پویش 
هر هفته الف_ب_ایران و ارتباط ویدئو کنفرانس دکتر زینی وند 
استاندار کرمان با دکتر اردکانیان وزیر نیرو، پروژه های نیروگاه 
مقیاس کوچک ۶ مگاواتی کرمان و برق رسانی به ۱۱ روستای 
استان با مجموع سرمایه گذاری ۴۳ میلیارد تومان به بهره برداری 
رسیدند.علی زینی وند در این آیین از برق رسانی به ۹۹.۷ درصد 
روستاهای استان کرمان و در حال تکمیل بودن برق رسانی به تمام 

روستاهای باالی ۱۰ خانوار جمعیت استان نام برد.
او افزود: در حال حاضر ۹۹.۷ درصد از روستاهای باالی ۱۰ خانوار 
برق دار شده اند که از ۱۴۶ روستا در سال ۵۷، به پنج هزار و ۲۰۷ 
روستای برقدار رسیدیم که بخش قابل توجهی از آن در این دولت 
بوده است.استاندار کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان برای 
توسعه صنایع، طرح ها و برنامه های زیادی دارد که باید تأمین برق 
الزم برای آنها انجام شود گفت: در گزارش مدیرعامل شرکت مس 
ایران برای طرح های توسعه ای در جنوب استان کرمان به صورت 
جدی نیاز به افزایش تولید برق در استان کرمان داریم.او تصریح 
کرد: با توجه به ایجاد صنایع جنبی در حوزه معادن استان، به شدت 
نیاز به افزایش تولید برق داریم و از وزیر نیرو می خواهیم که در 

بحث اعتبارات و پیمانکاری دستورات الزم را صادر کنند.

احتمال پیک سنگین کرونا 
در بهمن و اسفند

99.7 درصد روستاهای 
کرمان برق دارند

خبر

خبر

خبر

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139960319005000577مورخ 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  1399/9/18-هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی  شـهربانو کدخدائی رودخانه فرزند علی بشـماره شناسـنامه 
186 صادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانه به مسـاحت 453 مترمربع پالک 2327- 
اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمان به آدرس شـهداد- خیابان قوام کوچه مقسـم خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای عبـاس نظری کـد خدائی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد .
 م الف :1283  تاریخ انتشار نوبت اول:99/10/17 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/11/1

ابراهیم سیدی   - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختالف موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا 
مشـخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو ماه 

اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضایـی تقدیم تقدیـم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانـم فریبـا کاظمی کوهبنانی فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه 1602 صـادره از کرمان در 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 305.20مترمربـع واقع در بخـش 16 کرمان مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 237 فرعـی از 1 اصلـی واقع در کوهبنان خیابان طالقانی کوچه 10 خریداری 

از مالک رسـمی خورشـید کاظمی.
آقـای حسـین احمـدی افـزادی بـه شناسـنامه شـماره 2 کدملـی 5359881607 فرزنـد 
غالمرضـا در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 361.65 مترمربـع مفـروز و مجـزی از پـالک 
271 فرعـی از 2 اصلـی واقـع در کرمـان بخـش 16 واقـع در کوهبنـان بلوار امـام کوچه خارا 

خریـداری از مالـک رسـمی آقای اسـماعیل خسـروی.م الـف 176
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/17-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/1

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 اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره 139960319008001864 هیات 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانـم معصومـه ناظـری زاده رضاآباد فرزند علی به شـماره شناسـنامه 629 صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 248.22 مترمربـع مفـروز و مجزی شـده از پـالک 239 
فرعـی از 2368 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان مدرس کوچـه 4 خریداری از مالک رسـمی 
صاحبجـان میرزالـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م/الف 173
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/17- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/1

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 اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139960319008001865 هیات دوم  
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
محسـن مختـاری پـور زرندی فرزند پنجعلی به شـماره شناسـنامه 409 صـادره از زرند در 
یـک بـاب خانه به مسـاحت 236.05 مترمربع از پالک 2389 اصلـی واقع در زرند خیابان 
ابوذر کوچه شـماره 1 خریداری از مالک رسـمی خانم کبری موسـوی رضوی محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م/الف 174
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/17
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/1

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 سیرجان

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 139960319012002691  هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمد شـهبا فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 3060421781 صـادره از سـیرجان در یـک قطعـه بـاغ بـه 
مسـاحت 17053/68 مترمربـع پـالک 4311 اصلی واقع در سـلیمانیه 

بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای علی شـهبا محرز 
گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الـف 870
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/16
 تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/1

محمد آرمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139960319005000579مورخ 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  1399/9/18-هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی  اسـماعیل اشـرفی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 7 صادره 
از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانـه به مسـاحت 368 مترمربع پالک 35 فرعـی از 2500- 
اصلـی واقـع در بخش 23 کرمان به آدرس شـهداد- خیابان طالقانـی کوچه 6 خریداری از 
مالـک رسـمی آقای ابوتراب مظفری محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صادر خواهدشـد .
 م الف :1281 تاریخ انتشار نوبت اول:99/10/17 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/11/1

 ابراهیم سیدی   - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139960319008002052 هیات دوم  
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک زرنـد تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
غالمعبـاس مداحـی زرنـدی فرزنـد ماشـاءاله به شـماره شناسـنامه 95 صـادره از زرند در 
ششـدانگ سـاختمان تجاری مسـکونی )سـه طبقه( به مسـاحت 95.90 مترمربع مفروز 
و مجـزی از پـالک 12 فرعـی از 2389 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار حـاج قاسـم سـلیمانی 
خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـن اکبرنژاد محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 170
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/17- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/1

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 اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139960319008001838 
هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقای احمد افشـار زرندی به شـماره شناسـنامه 68 کدملـی 3090461919 فرزند 
علـی محمـد در یک باب قسـمتی از خانه به مسـاحت 42.4 مترمربع مفـروز و مجزی از 
پـالک 25 فرعـی از 2368 اصلـی واقـع در زرند خیابان مطهری خریداری از مالک رسـمی 
آقـای جـواد ذکائـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م/الف 172
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/17- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/1

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 اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره 139960319008001918 هیات 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقـای مهـدی عبـاس زاده ابراهیم آبادی به شـماره شناسـنامه 24 کدملـی  3090567598 
صـادره از زرنـد فرزند شـعبان در ششـدانگ خانه به مسـاحت 790.85 مترمربـع از پالک 
1778 اصلـی واقـع در زرنـد ابراهیـم آبـاد کوچـه 8 خریـداری از مالک رسـمی ورثه محمد 
عباسـزاده  محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض،  دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. م/الف 177
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/17-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/1

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 وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139960319008001837 هیـات دوم  موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای مهدی سـلطانی تاج ابادی 
فرزند علی به شـماره شناسـنامه 308051556 صادره از زرند در یک باب خانه به مسـاحت 279.75 
مترمربـع از پـالک 2389 اصلـی واقع در زرند خیابان شـهید خلیلی خریداری از مالک رسـمی آقای 
محمـد ذکائـی محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز 
آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 164
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/1

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/15
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 سیرجان

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

نامـه  آئیـن   13 مـاده  و  قانـون   3 مـاده  موضـوع  اگهـی 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان 
قانـون  موضـوع  اول  هیـات    139960319012002689
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
آقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  سـیرجان  
محسـن شـهبا فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 576 صادره 
بـه مسـاحت14624/23  بـاغ  از سـیرجان در یـک قطعـه 
مترمربـع پـالک 4308 اصلـی واقـع در سـلیمانیه بخـش 
36 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی شـهبا 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی  کـه اشـخاص نسـبت 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
از  از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه  تسـلیم و پـس 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف 869
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/16
 تاریخ انتشار نوبت دوم:99/11/1

محمد آرمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت:
احترامـا طبـق درخواسـت شـماره 25365-99/10/10اقای 
یوسـف / نظریـان فرزند محمدحسـن شـماره شناسـنامه 
198 تاریـخ تولـد 21 / 01 / 1348 دارای شـماره ملـی 2991470941 
 1705 از  فرعـی   0 پـالک  ششـدانگ  از  مشـاع  دانـگ  سـه  مالـک 
اصلـی بخـش 3 کرمـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 90069 تاریـخ 
1370/03/10کـه در صفحـه 37 دفتـر 27 ثبت گردیده اسـت. یک مورد 
بازداشـت دائـم بموجـب دسـتور شـماره 139404919061000436مورخ 
1394/03/11صـادره از اجـراي محتـرم ثبـت شهرسـتان کرمـان ذیـل 
شـماره بازداشـتی 558 بـه مبلـغ 1150000000 بـه نفـع اجـراي محتـرم 
بازداشـت  مـورد  باشـدیک  مـی  بازداشـت  شهرسـتان کرمـان  ثبـت 
مـورخ    96101134631 04754 شـماره   دسـتور  بموجـب  دائـم 
1396/05/28صـادره از معـاون محترم رئیـس کل ودادرس دادگاههاي 
عمومـي و انقـالب کرمان بـه نفع اجراي احكام شـعبه 2 دادگاه عمومي 
حقوقـي کرمـان بازداشـت مـی باشـد صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت 
سـند مالکیـت پـالک مزبـور بعلت سـهل انـگاری مفقود و در خواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصالح تبصره یـک اصالحی 
مـاده 120 آئیـن نامـه قانون ثبـت مراتب در یک نوبـت در تاریخ مندرج 
در ذیـل آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظرف 
مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نماینـد در غیر ایـن صورت پس از مدت مذکور نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 99/11/1رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام

محمود مهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه دو کرمان 
م.الف ۱3۷۶

اگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۱3۹۹
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک کرمان 

بدینوسـیله حسـب مـاده 12 قانـون ثبـت اسـناد و امالک کشـور و مـواد اصالحی 
اییـن نامـه قانـون ثبـت وهمچنیـن باسـتناد مـواد 1و2 قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی وسـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی ) درخصـوص امالکی که مسـتندا به مـواد مزبور 
منجـر بـه رد تقاضـای ثبـت گردیـده انـد ( امالک مجهول المالک که در سـه ماهه سـوم سـال 
1399 ) مهـر- آبـان - آذر( واقـع در بخـش 4 و8 حـوزه ثبتـی منطقـه یـک کرمـان تقاضـای 
ثبـت انهـا پذیرفتـه شـده به ترتیب شـماره پـالک فرعی از اصلـی وبخش محل وقـوع امالک 
تقاضـای ثبـت شـده پذیرفته شـده بشـرح ذیل اگهی میشـود لذا بدینوسـیله مـاده 16 قانون 
ثبـت اسـناد و امـالک چنانچـه شـخصی اعـم از ) حقیقـی و حقوقـی ( نسـبت بـه امـالک 
مشـروحه ذیـل منـدرج در ایـن اگهی اعتراضی داشـته باشـند بایسـتی از تاریخ انتشـار نوبت 
اول اگهـی مزبـور کـه در انتهـای اگهـی قید شـده حداکثر ظرف مـدت 90 روز اعتـراض خود را 
کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک منطقـه یک کرمان تسـلیم نمـوده و با عنایت بـه ماده 86 
آئیـن نامـه قانـون ثبت مصـوب 1380/11/08و همچنین باسـتناد تبصره دو مـاده واحده قانون 
مربـوط بـه تعییـن تکلیـف پرونده هـای معترض ثبتـی مصـوب 1373 معترض میبایسـتی 
ظـرف مـدت یکمـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض بـه اداره ثبت اسـناد و امالک دادخواسـت الزم 
مبنـی بـر طـرح دعـوی به دادگاه یا سـایر مراجع ذیصـالح ارائه نموده و گواهی مربوطه مشـعر 
بـر جریـان طـرح دعـوی را از مراجـع قضائـی اخـذ و بانضمام تصویـر دادخواسـت تقدیمی به 
اداره ثبـت اسـناد و امـالک ارائـه نماید. بدیهی اسـت در صورت عدم تقديم دادخواسـت و ارائه 

گواهـی طـرح عـدم دعـوی از مرجـع رسـیدگی کننـده قضائی نسـبت به ملـک مـورد تقاضا از 
طـرف معتـرض بـا توجـه به مادتين فـوق الذكر چنانچـه متقاضی ثبت ) مالـک ( گواهی عدم 
ارائـه دادخواسـت از دادگسـتری و مراجـع قضائـی اخـذ وبا اداره ثبت اسـناد و امالک تسـلیم 
نمایـد وفـق مقـررات وباتوجـه به یک ماه تعیین شـده اعتـراض معترضيين دیگـر از نظر این 
اداره قابـل اسـتماع و رسـیدگی نبـوده و ادامه عملیـات ثبتی بنام متقاضی ثبـت ادامه خواهد 
یافـت ضمنـا چنانچـه بیـن متقاضـی واشـخاص حقیقـی و یـا حقوقـی دیگـر قبل از انتشـار 
اولیـن نوبـت اگهـی مزبـور دعوایـی در محاکـم قضائـی صالحه در جریان رسـیدگی می باشـد 
مطابـق مـاده 17 قانـون ثبـت اسـناد و امـالک کشـور طرف دعـوی میبایسـت از تاریـخ اولین 
انتشـار آگهـی 90 روز تصدیـق محکمـه را مشـعر بـر جریـان دعـوی با ایـن اداره ثبت اسـناد و 
امـالک تسـلیم نمایـد در غیـر اینصـورت حق او سـاقط خواهد شـد وادامه عملیـات ثبتی بنام 

متقاضـی ادامـه خواهید یافت
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

 5238 فرعی از 31 اصلی آقای شـهباز فالح الله زاری بشـماره ملی 5839654787 ششـدانگ 
یکبابخانه بمسـاحت139/60مترمربع واقع در اختیار آباد خیابان شـهید بهشـتی کوچه 28 امالک 

تقاضـای ثبت شـده واقع در بخـش 8 کرمان
 1463 فرعی از 1 اصلی خانم زهرا زینلی چترودی بشـماره ملی 2980251641 ششـدانگ یکبابخانه 

بمسـاحت211/24مترمربع واقع در چترود خیابان وحدت 20 کوچه امام رضا سـمت چپ
تاریخ انتشار : نوبت اول چهار شنبه 99/11/1تاریخ انتشار : نوبت دوم شنبه 99/12/2

م الف 2543 / امضا عیسی حافظی فر رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ کرمان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( پرونده کالسه ۹8۰۰43۹ 

بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه فـوق یک دانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصه 
و اعیـان پـالک ثبتـی بـه شـماره 675 فرعـی از 2431 اصلـی واقـع در بخش 13 کرمان شـهر 
زرنـد، خیابـان 17 شـهریور شـرقی _ کوچـه شـماره 4، کدپسـتی 7761786155 کـه سـند آن 
بـه ذیـل ثبـت شـماره 9104 در صفحـه 49 دفتر 69 امالک بنـام غالمرضا علیزاده بنسـتانی به 
سـند شـماره چاپـی 935114 ثبـت و صـادر گردیـده اسـت. کـه محدود بـه حدود شـماال: اول 
بطـول 15.90 متـر بـه پـالک 556 فرعی، دوم بطـول 1.60 متر به پـالک 557 فرعی از 2431_ 
اصلـی ، شـرقا،  بطـول 21.45 متـر بـه پـالک 142 فرعـی از 2431 _ اصلی باقیمانـده، جنوبا، 
درب و دیواریسـت بطـول 2.70 متـر بـه کوچـه ، غربـا بطـول 17.50 متر به کوچه، به مسـاحت 
405 مترمربـع کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری وضعیـت فعلی موجـود ملک با 
مترکشـی و تغییـر حـدود بدیـن شـرح می باشـد: شـماال بطـول 19.20 متر به منزل همسـایه 
شـرقا بطـول 20 متـر بـه منزل همسـایه جنوبـا بطـول 19.20 متر به کوچـه غربا بطـول 20 متر 
بـه کوچـه 17 شـهریور 4 بـه مسـاحت 384 متـر مربـع مـی باشـد. اعیانـی ملک شـامل یک 
سـاختمان مسـکونی یـک طبقـه خشـتی آجری با سـقف گنبـدی و قدمت بیش از 30 سـال 
بـا زیربنـای 143 مترمربـع و دارای سـرویس واقـع در حیاط با زیربنـای 7.28 مترمربع دارای 
حصـار و حیـاط فاقـد نمـا بـه همـراه  امتیـازات آب، بـرق و گاز ، 1_ ارزیابی ملک: بـا توجه به 
درنظـر گرفتـن اهـم جهـات موثـر با شـرط بالمعارض بـودن، بـدون در نظر گرفتـن بدهی ها و 
دیـون احتمالـی ارزش ششـدانگ ملـک مذکـور بدیـن شـرح تقویم می گـردد. الـف _ ارزش 

عرصـه: قطعـه زمیـن مسـکونی به مسـاحت موجـود 384 مترمربع از قـرار هر متـر 8.800.000 
ریـال جمـع کل معـادل 3.380.000.000 ریـال ب_ اعیانـی موجود ارزش کل سـاختمان گنبدی 
و سـایر ملحقـات شـامل سـرویس بهداشـتی ، حصـار و امتیـازات )آب، بـرق، گاز( جمعـا به 
مبلـغ 400.000.000 ریـال ارزیابـی مـی گـردد. ملـک مذکور فعـال در اجاره می باشـد و فاقد بیمه 
و بـا توجـه بـه ضوابـط فعلی شـهرداری ایـن ملک قابـل افراز نمی باشـد. و ارزش ششـدانگ 
ملـک بـه مبلـغ 630.000.000ریال ) ششـصد و سـی میلیون ریـال( ارزش یک دانگ مشـاع از 
ششـدانگ پـالک فـوق الذکر شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد و 
پـالک فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز سـه شـنبه مـورخ99/11/14 در اداره ثبت اسـناد و امالک 
شهرسـتان زرنـد واقـع در بلـوار فـردوس از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد. الزم به ذکر 
اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب و برقـرو گاز و غیره اعـم از حق انشـعاب و یا حق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیز بدهی هـای مالیاتی و 
عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده 
باشـد بـه عهـده برنـده مزایده اسـت و نیز در صـورت وجود مـازاد، وجوه پرداختـی بابت هزینه 
هـای فـوق از محـل مـازاد به برنده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایـده نقدا وصول 
مـی گـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی 

در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد. م الف 183
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حسین توحیدی نیا 
رییس واحد اجرای اسناد رسمی زرند

به گفته وزیر نیرو کمتر از یک درصد گاز تولیدی کشور صادر می شود که این مقدار برای حفظ بازارهای صادراتی الزم است.

صادراتگازکمترازیکدرصدگازتولیدیاست

وزیر نیرو در آئین بهره برداری از شش پروژه صنعت 
برق استان های یزد و کرمان با اعتبار ۲۴۰ میلیارد 
تومان، همزمان با هفته سی و هفتم پویش هرهفته 
الف _ب_ایران با اشاره به بهره برداری از شش پروژه 
صنعت برق در استان های کرمان و یزد گفت: با 
احتساب پروژه هایی که امروز افتتاح می شوند جمع 
پروژه های پویش که امسال وارد مدار بهره برداری 
شدند به ۲۰۴ پروژه با سرمایه گذاری حدود ۵۵ هزار 

میلیارد تومان رسید.
رضا اردکانیان می گوید:  امید است تا پایان سال 
مطابق برنامه، ۴۶ پروژه باقی مانده که تعداد قابل 
توجهی از این ها ساز و کاری هستند، با تالش و فعالیت  
شرکت های مادر تخصصی که مسئولیت مهمی در 
تکمیل این طرح ها دارند افتتاح و کشور، مردم،  صنایع 

و فعاالن اقتصادی از ثمره آن بهره مند شوند.
او به مسئله اصالح الگوی مصرف اشاره کرد و گفت: هر 
چند دیر اما این موضوع، کم کم وارد ادبیات فعالیت های 
مدیریتی می شود که الزم است به این مسئله حائز 

اهمیت توجه داشته باشیم.
وزیر نیرو ادامه داد:  در وهله نخست، خودمان، 
 همکارانمان، سازمان دولت و بعد نیز مصرف کنندگان 
و مردم را به روش های مختلف نسبت به جزئیات این 
مسئله آگاه کنیم که طرح های توسعه و عمران در 
کشور و آسایش و امنیت خاطر مردم و توسعه پایدار، 

مجموعه این ها وابسته به اصالح مصرف مجموعه منابع 
و در صدر آن ها زیست محیطی است که آب و انرژی در 

این زمینه جایگاه ویژه و مهمی دارند.
در گاز کمبودی وجود ندارد،مشکل اصلی در 

الگوی مصرف گاز است
اردکانیان با اشاره به پرداخت رسانه ها در خصوص 
مشکالت ناشی از گاز برای تامین برق گفت: در گاز 
کمبودی وجود ندارد، مشکل اصلی در الگوی مصرف 
گاز است. وظیفه داریم به مرور و به شکل های مختلف 
اطالع رسانی کنیم و همه مصرف کنندگان نسبت به 
آنچه اتفاق می افتد آگاهی پیدا کنند و جامعه مسیر 
صحیح را انتخاب کند.او با اشاره به ۳۷ میلیون مشترک 
برق اعم از خانگی، تجاری،عمومی، صنعتی،  معدنی و 
کشاورزی در کشور گفت: برای تامین برق این تعداد 
مشترک نیروگاه های ما نیاز به سوخت دارند و این 

سوخت به اشکال مختلف عمدتا گاز تامین می شود.
به گفته اردکانیان برای پاسخگویی به نیاز همه 
مشترکان در تمام بخش ها در صورت مصرف گاز، 
حدود ۱۸۰ میلیون متر مکعب گاز نیاز است که ۳۳ 

درصد این برق در بخش خانگی مصرف می شود.
وزیر نیرو ادامه داد: در حالی که برای تولید و تامین برق 
مورد نیاز همه مصارف کشور اگر فقط از گاز استفاده 
کنیم که حدود ۱۸۰ میلیون متر مکعب در شبانه روز 
است،  تنها برای تامین گاز خانگی حدود ۴ برابر این رقم 

مصرف می شود که رقم باالیی است.
گاز یک منبع الیتناهی نیست

اردکانیان گفت: نباید چنین تصوری به هموطنان 

منتقل کنیم که گاز یک منبع الیتناهی است. اینگونه 
نیست و حتما باید این مسئله را با استفاده از همه 
تکنیک ها،  روش ها و هنرمندی ها متوجه بشویم و هم 

آن را به مردم منتقل و اصالح کنیم.
او افزود: در مقایسه با کارهای بزرگ و پیچیده ای که در 
بخش ساخت و سازها انجام دادیم در این بخش خیلی 
عقب هستیم و خیلی جای کار داریم. اگر شیوه های 
مصرف را اصالح نکرده و با فرافکنی و آدرس های غیر 
دقیق دادن به سایر مسائل که البته در جای خودشان 
مطرح بوده و تاثیرگذار هم هستند، ذهن خودمان را از 
این مسئله اصلی دور کنیم زمان را برای اصالح مصرف 
از دست دادیم و زمانی فرا خواهد رسید که برای تامین 

نیاز روزانه گاز ناچار به واردات گاز شویم.
او ادامه داد: باید سختی های زمستان امسال، سرمای 
هوا،   محدودیت گاز و مشکالتی که در چند روز پیش 
آمد را فرصت تلقی کنیم و آن را میانبری ببینم که به 
کمک آن بتوانیم مسئله را به شکل مناسب تری برای 
خودمان،   همکاران و مردم توضیح دهیم که قطعا 

نتیجه خواهیم گرفت.
اردکانیان با تقدیر از استانداران و بخش خصوصی در 
همراهی با وزارت نیرو افزود:  روزهایی بوده که به جای 
۱۸۵ میلیون متر مکعب گاز مصرفی در نیروگاه ها، 
حدود ۷۰ تا ۷۵ میلیون متر مکعب دریافت کنیم و در 
همین روزها در بخش خانگی مصرف گاز حدود ۶۰۰ 

میلیون متر مکعب بوده است.
وزیر نیرو افزود: گاز مصرفی برای تولید برقی که بر 
اساس تعهدات دولت جمهوری اسالمی ایران باید 

صادر شود و به عنوان وظیفه الزم است به این تعهدات 
و برای حفظ بازارهای صادراتی خود پایبند ماند، کمتر 

از یک درصد گاز تولیدی کشور است.
وزارت نیرو یکی از سرسخت ترین ها در فرآیند 

برخورد با پدیده رمز ارزهای غیرمجاز است
وی همچنین در خصوص رمز ارزها گفت: وزارت 
نیرو یکی از سرسخت ترین ها در فرآیند برخورد با 
پدیده رمز ارزهای غیر مجاز بوده و طبق مصوبه هیئت 
وزیران برای ساماندهی به این امر، وزارت نیرو در 
جلسات کمیسیون های مختلف دولت بر این مسئله 
پافشاری می کرد که نمی توان انرژی یارانه ای برای 
کسانی که می خواهند رمز ارز تولید کنند بدهیم 
و از جیب انبوهی از مردم، این یارانه در این زمینه 

مصرف شود.
اردکانیان افزود: با تصویب دولت،  برق مورد نیاز کسانی 
که روال قانونی را طی می کنند در مواقعی که کشور 
نیاز شدید ندارد تامین شده و با موارد غیرمجاز هم با 

همکاری دیگر دستگاه ها برخورد می شود.
او خطاب به استانداران تاکید کرد: بحث ما عبور از این 
شرایط نیست، بلکه استفاده از این شرایط برای اصالح 
مصرف است و این وظیفه اصلی بر عهده ماست و در 

وهله نخست آن را نباید متوجه مردم دانست.
اردکانیان گفت: امید است در آینده به این سمت 
برویم که از گاز بیشتر برای تولید برق استفاده شود. 
می توان خیلی از مصارف گازی امروز را تعدیل کنیم 
که در خیلی از مناطق دنیا این کار صورت گرفته است. 
کماکان نیازمند همکاری و همدلی مردم هستیم 

همانطور که در تابستان بودیم.
او می گوید: نیروگاه های ما مشکل فنی و کمبود 
ظرفیت ندارند، امید است بتوانیم نیازهای کشور را 

پاسخگو باشیم.
وزیر نیرو: برنامه های توسعه و تولید ثروت در 

استان کرمان با شتاب در حال انجام است
وزیر نیرو همچنین با تقدیر از مجموعه تالش های 
صورت گرفته در استان کرمان اظهار داشت: اهمیت 
این استان از این جهت است که یکی از نمونه هایی 
است که ضمن حفظ حیات و جلوگیری از مهاجرت 
ناشی از کم آبی، برنامه های توسعه و تولید ثروت در 
استان با شتاب قابل مالحظه ای با اتکای طرح های مهم 

صنعتی استان در حال انجام است.
اردکانیان گفت: این استان مثال موفقی از فاصله گرفتن 
از ایام مصرف باال در بخش آب، سازگار شدن با کم آبی 
و طرح هایی برای حفظ معیشت بوده و از اصلی ترین 
شاخصه های اصلی این استان مصرف انرژی باال در 

بخش غیرخانگی است

کرمان نو
گزارش

 اردکانیان با اشاره به پرداخت رسانه ها در خصوص 
مشکالت ناشی از گاز برای تامین برق گفت: در گاز 
کمبودی وجود ندارد، مشکل اصلی در الگوی مصرف 
گاز است. وظیفه داریم به مرور و به شکل های مختلف 
اطالع رسانی کنیم و همه مصرف کنندگان نسبت به 
آنچه اتفاق می افتد آگاهی پیدا کنند و جامعه مسیر 
صحیح را انتخاب کند.
او با اشاره به 37 میلیون مشترک برق اعم از 
خانگی، تجاری،عمومی، صنعتی،  معدنی و کشاورزی 
در کشور گفت: برای تامین برق این تعداد مشترک 
نیروگاه های ما نیاز به سوخت دارند و این سوخت به 
اشکال مختلف عمدتا گاز تامین می شود.
به گفته اردکانیان برای پاسخگویی به نیاز همه 
مشترکان در تمام بخش ها در صورت مصرف گاز، 
حدود ۱۸0 میلیون متر مکعب گاز نیاز است که 33 
درصد این برق در بخش خانگی مصرف می شود.
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فوق تخصص گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: هرگونه بی نظمی و تغییر در 
اجابت مزاج می تواند نشان دهنده یک بیماری و یا اختالل خاص در بدن باشد.

دکتر یوسفی، اظهار کرد: تعداد دفعات دستشــویی رفتن زیاد یا کم، در واقع نشانه مهمی از 
سالمت عمومی فرد است، که از نوزادی آغاز می شود و در سراسر زندگی ادامه پیدا می کند. به 
طور کلی سه تا چهار بار در روز ادرار و معموال یک یا دو بار دفع مدفوع، نشانه سالمت بدن است.
او با تاکید بر این که میزان دفع ادرار به فاکتورهایی همانند سن، میزان آشامیدن در روز، موادی 
که نوشیده می شود، عارضه های پزشــکی مثل دیابت یا عفونت مجاری ادراری، مصرف دارو و 
اندازه مثانه بستگی دارد، گفت: شرایط خاصی همانند بارداری و این که فرد در چندمین هفته 

پس از زایمان است، می تواند تعداد دفعات ادرار را تحت تاثیر قرار دهد.
دکتر یوسفی عواملی همانند پیروی از رژیم غذایی خاص، سطح فعالیت بدن، ابتال به بیماری های 
مزمن یا حاد، ترشح هورمون ها و ســن را از جمله عوامل تاثیرگذار بر تعداد دفع ادرار و مدفوع 

در بدن دانست.

بی نظمی و تغییر اجابت مزاج 
را جدی بگیرید

رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره 
به تمایل کشور به بلندمرتبه سازی گفت: این در حالی است که بسیاری از زمین های گرانقیمت در 
زون های گسلی در کشور قرار دارند.به گزارش ایسنا دکتر علی بیت اللهی دیروز در وبینار تخصصی 
ساختمان های بلندمرتبه شهر تهران »مخاطرات و اهمیت آنها« اظهار کرد: در نقشه های پهنه بندی 
خطر زلزله در کشور،  حدود ۸0 درصد جمعیت کل کشور در زون خطر بسیار باال و باال قرار دارند که 
این آمار نشان  دهنده دامنه ریسک در کشور است.او با بیان اینکه عالوه بر زلزله،  موضوع فرونشست 
را به ویژه در ساختمان های بلند مرتبه باید به عنوان یک خطر عمده در نظر بگیریم، ادامه داد: بر 
اساس آمارها تعداد حوادث آتش سوزی  نسبت به سال های گذشــته افزایش یافته و این مساله، 

اهمیت توجه به آتش سوزی را در حوزه ساختمان پررنگ تر از قبل کرده است.
بیت اللهی با تاکید بر تمایل به بلندمرتبه سازی در کشور، یادآور شد: این در حالی است که بسیاری 
از زمین های گرانقیمت در زون های گسلی در کشور قرار دارند و این روند افزایشی در کالنشهرهای 

دیگر هم مزید علت برای توجه به موضوع ریسک ساختمان های بلندمرتبه است.

قرار گرفتن ۸0 درصد جمعیت کشور 
در زون خطر بسیار باال و باالی زلزله

رئیس جمهور تاکید کرد که دولت مصمم اســت ظرف هفته های آینــده و با ورود اولین 
محموله واکسن خریداری شده، عملیات واکسیناسیون را در کشور مطابق جدول طراحی 
شده از جامعه هدف آغاز کند.حســن روحانی عصر سه شنبه در جلسه روسای کمیته های 
تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا و پس از دریافت گزارش های دستگاه های ذیربط نظیر 
بانک مرکزی، وزارتخانه های صمت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص آخرین 
اقدامات صورت گرفته برای تامین ارز و منابع مورد نیاز برای ساخت، تامین و واردات واکسن 

کرونا، گفت: تامین واکسن کرونا جزو اولویت های کشور است.
به گزارش انتخاب، رئیس جمهور با بیــان اینکه باید در کنار ســایر احتیاجات دارویی و 
تجهیزات پزشکی، واکسن کرونا با اولویت تولید و تامین شود، اظهارداشت: اگر تحریم ها، 
مانع تراشی ها و ایجاد محدودیت ها در تامین منابع خرید واکسن از سوی دولت تروریست 
ترامپ نبود، قطعا واکسیناسیون را خیلی زودتر می توانستیم آغاز کنیم و این نیز این جنایتی 

بود که آمریکایی ها در حق ملت ایران انجام دادند.

روحانی: طی هفته های آینده 
واکسیناسیون آغاز می شود 

خبرخبر

اظهارات مجید تخت روانچی درباره تحوالت 
آمریکا،  روی کار آمدن جــو بایدن و آینده 
مذاکرات با آمریــکا در چارچوب برجام در 
صدر اخبــار پرمخاطب امروز قــرار گرفت.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پاسخ 
به این پرســش که اگر ببینید بعد از مدتی 
بایدن هم سعی در بازی دادن دارد و تعهدات 
کامل اجرا نمی شود چه تصمیمی اتخاذ می 
کنید؟ گفت: باید در عمل ببینیم چه می شود. 
اما مهم اســت که تصمیم برای بازگشت به 
برجام از ســوی آمریکا با اما و اگر و شرط و 
شروط همراه نباشد یا در اجرا شرط و شروط 
نگذارند. با توجه به سابقه خراب آمریکایی ها، 
آنها باید نشان دهند که صادق هستند.تخت 
روانچی درباره درخواســت ایران برای رفع 
تحریم ها گفت: در برجام مشخص است که 
چه تحریم هایی باید رفع شود. ما عین همان 
را می خواهیم اجرا شود. ما یک کلمه کمتر یا 
بیشتر نمی خواهیم، تنها در این صورت است 
که رضایت ما جلب می شــود. نه اجازه می 
دهیم برجام مورد مذاکره مجدد قرار گیرد نه 

اینکه چیزی به آن اضافه شود.
دولت اعتماد از دست رفته بورس را 

احیا کند
دومین خبر پر بازدید دیروز  توصیه رییس 
مجلس شورای اســالمی به دولت در رابطه 
با بازار بورس بود. محمدباقر قالیباف در نطق 
پیش از دستور جلسه علنی مجلس با اشاره 
به وضعیت نامطلوب بازار ســرمایه گفت: 
نمی شود پشت تریبون های رسمی از مردم 
دعوت کرد تا همه چیز را به بورس بسپارند 
و بعد با سوء مدیریت در این بازار به اعتماد 
مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم  ارزش 
کند، مجلس نمی تواند نسبت به اینگونه ضرر 
و زیان گســترده مردم در بورس بی تفاوت 
باشد، بر همین اساس وزیر اقتصاد و رییس 
سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار 
شــده اند و در صورتی که سوء مدیریت آنها 
برای نمایندگان احراز شــود مجلس با آنها 
قاطعانه برخورد خواهد کرد، دولت باید هرچه 
سریعتر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به 

بازار سرمایه را احیا کند.

وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن از 
برگزاری  جلسه دادگاه تجدید نظر متهمان 
ردیف دوم و سوم  این پرونده خبر داد.
رسول کوهپایه زاده درباره آخرین وضعیت 
پرونده سکه ثامن گفت: جلسه دادگاه 
رسیدگی به اتهامات متهمان ردیف دوم و 
سوم پرونده؛ همسر و خواهر محکوم پرونده 
-فرهاد زاهدی فر- امروز در شعبه ۶۸ دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی 
مسعودی مقام  برگزار شد.او افزود: در جلسه 
رسیدگی مواردی که  به وکالت از موکلین 
به استحضار دادگاه محترم رسید، توجه به 
نقش مهم و اساسی و موثر متهم ردیف دوم 
به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی 
آریو پرگاس آیلین )سکه ثامن(  در عملیات 
مجرمانه بود و وجوه و اموال غیرمنقولی که 
از این راه متهم من غیر حق تصاحب کرده 
بود و نقش موثر ایشان در  انتقال و از دسترس 
خارج شدن میلیاردها تومان پول متعلق به 
شکات و مالباختگان در کشور ترکیه بود.
کوهپایه زاده تصریح کرد: دادگاه سواالت 
الزم را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت 
از متهم به عمل آورد که کمک شایانی کرد 
به آشکار شدن دفاعیات بالوجه و تناقضاتی 
که متهم نتوانست پاسخ قانونی و محکمه 
پسند را در این خصوص ارائه کند.وکیل 
مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: 
با توجه به اینکه رای دادگاه بدوی معاونت 
در کالهبرداری را برای متهم احراز کرده و 
به مجازات قانونی محکوم کرده؛ اعتراض ما به 
رای دادگاه نخستین از این باب بود که اقدامات 
و افعال مجرمانه متهم مصداق مشارکت در 
کالهبرداری است.او در پایان گفت:  جلسه 
اول خاتمه پیدا کرد و جلسه بعدی رسیدگی 

متعاقباً تعیین و ابالغ خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی در برخورد 
با افرادی که با عنوان سرمایه گذار به دنبال سوءاستفاده از منابع بانکی 
و دریافت اراضی دولتی به بهانه راه اندازی واحدهای تولیدی هستند 
با جدیت و به صورت قانونی برخورد می کند و البته از سرمایه گذاران 
پاکدست و قانونمند که به دلیل شرایط کنونی با مشکل مواجه شده اند، 

حمایت جدی و قانونی خواهد شد.
"یدالله موحد" در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و رفع موانع تولید دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در 
شرایط اقتصادی کنونی باید بر مبنای منافع ملی و فرمایشات رهبر 

معظم انقالب اسالمی در جهت حمایت از تولید اقدام کرد.
او افزود: مشکالت موجود در روند احداث یک واحد تولیدی که با ۳۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری شخصی در سیرجان احداث و در ادامه 
کار خود با مشکالتی مواجه شده و در آستانه فسخ قرارداد بود، با تدابیر 
قضایی و بررسی تخصصی راهکارهای موجود رفع شد و سرمایه گذار 
این واحد تولیدی متعهد شده تا پایان سال جاری نسبت به نصب 

تجهیزات و راه اندازی آن اقدام کند.
موحد تصریح کرد: حمایت قضایی برای رفع موانع تولید با نگاه حمایت 
از سرمایه گذاران و تسهیل روند تولید انجام می شود زیرا در بسیاری 
از موارد با حمایت از سرمایه گذاران داخلی نیاز کشور به جذب سرمایه 
گذاران خارجی رفع می شود.رییس کل دادگستری استان کرمان بیان 
کرد: دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که با عنوان سرمایه گذار به 
دنبال سوءاستفاده از منابع بانکی و دریافت اراضی دولتی به بهانه راه 
اندازی واحدهای تولیدی هستند با جدیت و به صورت قانونی برخورد 
می کند و البته از سرمایه گذاران پاکدست و قانونمند که به دلیل شرایط 

کنونی با مشکل مواجه شده اند، حمایت جدی و قانونی خواهد شد.
او اظهار کرد: حمایت از واحدهای تولیدی و تاکید بر تامین نیازهای 
صنایع، شهرداری ها و ادارات از تولیدات داخلی به نحوی دنبال می شود 
که کیفیت کاالهای تولیدی داخلی در فضای رقابتی همواره ارتقاء یابد.

حمایت دستگاه قضایی 
از سرمایه گذاران پاکدست

بازگشت آمریکا به برجام 
نباید مشروط باشد

دادگاه تجدید نظر متهمان 
ردیف دوم و سوم پرونده 

سکه ثامن برگزار شد

ایسنا- امروز چهارشنبه اول بهمن ماه و از ساعت ۹ صبح با حضور جمع 
محدودی از اساتید؛ محققان و مسئوالن همایش مجازی "ناظم االطبای 
کرمانی" برگزار می شود . امروز اول بهمن ماه همایش مجازی "ناظم 
االطبای کرمانی" برگزار می شود و این برنامه به صورت مجازی از چند 

پلتفرم مختلف در رسانه های اجتماعی همزمان پخش خواهد شد . 
در همایش مجازی مرحوم »میرزا علی اکبر خان نفیسی« معروف به 
»ناظم االطباء« از پنج جلد آثار مرحوم نفیسی توسط کمیته علمی 
همایش رونمایی می شود.این آثار در دو دسته پزشکی و غیرپزشکی 
تقسیم شده و کتاب های ناظم االطباء پس از تصحیح و بازخوانی به چاپ 
رسیده است.میرزا علی اکبر خان نفیسی مشهور و ملقب به ناظم االطباء 
کرمانی  پزشک، ادیب و دانشمند ایرانی و از برجسته ترین پزشکان اواخر 

عهد قاجار محسوب می شود.

همایش مجازی »ناظم االطبای کرمانی« 
امروز برگزار می شود

آگهی فقدان سند مالکیت
شـماره  درخواسـت  طبـق  احترامـا 
 / یوسـف  26243-99/10/20اقـای 
شناسـنامه  شـماره  محمدحسـن  فرزنـد  نظریـان 
198 تاریـخ تولـد 1348/01/21 دارای شـماره ملـی 
2991470941 بعنـوان مالـک 36 سـهم مشـاع از كل 
96 سـهم کـه در صفحـه 499 دفتـر 9 ثبـت گردیـده 
شـماره  محمدحسـن  فرزنـد  نظریـان   / يوسـف  و 
1348/01/21دارای  تولـد  تاریـخ   198 شناسـنامه 
شـماره ملـی 2991470941 بعنـوان مالـک بیسـت و 
چهار سـهم مشـاع از نود و شـش ششـدانگ پالک 0 
فرعـی از 1706 اصلـی بخـش 3 کرمان کـه در صفحه 
503 دفتـر 9 ثبـت گردیـده پنج مـورد بازداشـت دائم 
بموجـب دسـتور شـماره 9310113463100200 مـورخ 
از دادورز محتـرم شـعبه دوم  1393/06/04 صـادره 
اجراي احكام حقوقي دادگسـتري کرمان ذیل شـماره 
بازداشـتی 1272 بـه مبلـغ 400000000 بـه نفـع اجـراي 
احـكام حقوقـي دادگسـتري کرمـان بازداشـت مـی 
باشد بموجب دسـتور شـماره 139404919061000293 
مـورخ 20/ 02/ 1394 صـادره از اجـراي محتـرم ثبـت 
شهرسـتان کرمان ذیل شـماره بازداشتی 333 به نفع 
اجـراي محترم ثبت شهرسـتان کرمان بازداشـت می 
باشـد بموجب دسـتور شـماره 9510113463006875 
معـاون محتـرم  از  / 1390 صـادره   07 / مـورخ 10 
قضایـي رئیـس کل دادگاههـاي عمومـي و انقـالب 
شهرسـتان کرمـان به مبلـغ 1800000000 بـه نفع معاون 
عمومـي  دادگاههـاي  رئیـس کل  قضایـي  محتـرم 

و انقـالب شهرسـتان کرمـان بازداشـت مـی باشـد 
 139504919061003550 شـماره  دسـتور  بموجـب 
مـورخ 03/ 12 / 1395 صـادره از ریاسـت محتـرم 
اداره  نفـع  بـه  رسـمي کرمـان  اسـناد  اجـراي  اداره 
اجـراي اسـناد رسـمي کرمـان بازداشـت مـی باشـد 
بموجـب دسـتور شـماره 1398021000221996 مـورخ 
1398/02/25 صـادره از قاضي محتـرم اجراي احكام 
شـعبه 3دادگاه عمومـي حقوقي شهرسـتان کرمان به 
مبلـغ 646469626 بـه نفـع اجـراي احـكام شـعبه3 
دادگاه عمومـي حقوقـي شهرسـتان کرمان بازداشـت 
مـی باشـدپنج مـورد بازداشـت دائم بموجب دسـتور 
شـماره 9310113463100200 مـورخ 04 / 06 / 1393 
صـادره از دادورز محتـرم شـعبه دوم اجـراي احـکام 
حقوقـی دادگسـتري کرمان ذیل شـماره باز داشـتی 
1272 بـه نفـع اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری 
کرمـان بازداشـت می باشـد بموجب دسـتور شـماره 
139404919061000293مـورخ 1394/02/20 صادره از 
اجـرای محتـرم ثبـت شهرسـتان کرمان ذیل شـماره 
بازداشـتی 333 بـه مبلـغ 1380000000بـه نفع اجرای 
محتـرم ثبت شهرسـتان کرمان بازداشـت می باشـد 
 9510113463006875 شـماره  دسـتور  بموجـب 
مـورخ 1395/07/10صـادره از معـاون محترم قضایي 
رئیـس کل دادگاههـای عمومي و انقالب شهرسـتان 
کرمـان بـه مبلـغ 1800000000 بـه نفـع معـاون محترم 
قضايـي رئیـس کل دادگاههـاي عمومـي و انقـالب 
بموجـب  باشـد  مـی  بازداشـت  شهرسـتان کرمـان 
139504919061003550مـورخ  شـماره  دسـتور 

1395/12/03 صـادره از ریاسـت محتـرم اداره اجرای 
اسـناد رسـمي کرمانبـه مبلـغ 720824627 بـه نفـع 
اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمـان بازداشـت مـی 
باشـد بموجـب دسـتور شـماره 1398021000221996 
مـورخ 1398/02/25صـادره از قاضـي محترم اجراي 
احـكام شـعبه 3 دادگاه عمومـي حقوقي شهرسـتان 
کرمـان به مبلـغ 646469626 به نفـع اجراي احكام 
شـعبه 3 دادگاه عمومـي حقوقـي شهرسـتان کرمان 

بازداشـت می باشـد
بـرگ  دو  تسـلیم  تسـلیم گردیـده ضمـن  و  صـادر 
استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت 
سـند مالکیت پالک مزبور بعلت سـهل انگاری مفقود 
و در خواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد 
اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامـه 
قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبت در تاریـخ مندرج در 
ذیـل آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجود سـند 
مالکیـت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس 
از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معامله تسـلیم نماینـد در غیر ایـن صورت پس 
از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی 
اقـدام خواهـد شـد تاریخ انتشـار: 99/11/1رونوشـت : 

سـتاد اجرایی فرمـان امام
محمود مهدی زاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه 2 کرمان از طرف امید صاعد م.الف ۱3۷5

بنـا بـه دسـتور مـاده ۱۲قانـون ثبـت اسـناد وامـالک 
ومـواد 5۹و۶۴آئیـن نامـه قانـون ثبـت اسـناد وامـالک 
،امـالک مجهـول المالک ویـااز قلم افتـاده از بخش های 
۳۴و۴۴و۴5کرمـان حوزه ثبتی جیرفت که در سـه ماهه 
سـوم سـال ۹۹)مهـر –آبـان- آذر ( تقاضـای ثبت شـده 
اسـت بترتیب بخـش وشـماره پالک ومحـل وقوع ملک 

بشـرح ذیـل آگهی میشـود.
آگهی نوبتی وتحدیدی

از قطعه ۵ واقع در بخش 34کرمان
پـالک ۱۳۶فرعـی از 5۷۴-اصلـی خانم مژگان سـعیدی 
گـروه ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت ۳۲5 متر 
مربـع واقـع در اراضـی باب سـواران سـاردوئیه جیرفت .

پـالک ۱۳۷فرعـی از 5۷۴-اصلـی آقـای مجیـد حافظی 

زاده جلگـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بمسـاحت ۲50 
مترمربـع واقـع در اراضی باب سـواران سـاردوئیه جیرفت .

از قطعه ۶ واقع در بخش ۳۴کرمان
پـالک ۲ فرعـی از ۹۶۷- اصلی اقای کریم قاسـمی نراب 
ششـدانگ یک باب خانه بمسـاحت ۲۸۳متـر مربع واقع 

در اراضـی سـرگدار دلفارد جیرفت .
از قطعه 2 واقع در بخش 4۵کرمان

پـالک ۱۱۹۷فرعـی از 5۴۹- اصلـی خانـم مریـم نادری 
کلـرود در ششـدانگ خانـه نیمـه سـاز بـه مسـاحت 

۱۲۳0متـر مربـع واقـع در اراضـی کلـرود جیرفـت 
مـورخ  سـاعت ۸صبـح  از  حـدود  تحدیـد  عملیـات   .
۹۹/۱۱/۲۶در محـل وقـوع ملک شـروع وبه عمل خواهد 

. آمد 

پـالک ۷00فرعـی از 5۸۱-اصلی خانم خاطره سـرحدی 
مارانـی  ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مسـکونی  بـه 
مسـاحت ۱۱0 متـر مربـع واقـع در اراضـی حسـین اباد 

 . جیرفت 
پـالک ۷05فرعـی از 5۸۱-اصلی آقـای علی رضا صادقی 
ششـدانگ یکبـاب یک باب خانـه به مسـاحت ۱5۳متر 

مربع  واقع در حسـین ابـاد جیرفت .
لـذا بـا سـتناد مـاده ۱۶قانـون ثبـت چنانچه شـخص یا 
اشـخاصی )حقیقـی یـا حقوقی (نسـبت به امـالک ثبت 
شـده در ایـن آگهـی اعتراض داشـته باشـند میتوانند از 
انتشـار نوبت اول بمـدت ۹0روز اعتراض خـود را کتبا به 
ایـن اداره تسـلیم وجهـت تقدیم دادخواسـت بـه مرجع 

ذیصـالح قضائی مراجعـه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول :۹۹/۱۱/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۹/۱۲/0۲
جواد فاریابی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان جیرفت.م الف :464

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد  

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی اگهـی موضـوع مـاده 3

قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسـمی  برابررای شـماره 99٫6٫31-139960319091001517 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم 
سـکینه برخـوری مهنـی فرزند محمد حسـین شـماره شناسـنامه 1819بـا کد ملی 
3030986128صادره از جیرفت   درششـدانگ یک باب  اتاق بلوکی سـقف سـبک  
بـه مسـاحت 508.70مترمربع پـالک -فرعی از 49- اصلی مفروز ومجزی شـده از 
پـالک  49-اصلـی  قطعـه یـک واقـع در عنبراباداراضـی محمد اباد بی بی شـهری 
بخـش 45کرمـان  خریـداری  از مالـک رسـمی اقـای محمود کنت محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 

می شـود
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريـخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی  تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضـی طبـق مقـررات 
سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول :99٫11٫1تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم 99٫11٫15
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد.م الف 2۷۰5

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی  خرید و حمل و نصب چمنهای مصنوعی  شهدای کارگر شهرستان راور و شهید زینلی رفسنجان و سفید 

مراد کهنوج و نودژمنوجان و شهداءسیرجان و انقالب بافت و شهید شهسواری کهنوج به شماره 2۰3  و خرید حمل و نصب کفپوش سالنهای  ورزشی نگار بردسیر و 
آقایان رودبار و سمنگان سیرجان و بلورد سیرجان و پیرجل شهربابک و بانوان عنبرآباد و بانوان بم و تیراندازی کرمان   به شماره 2۰4  و سیستم روشنایی سالنهای 
نبی اعظم بافت و بانوان رودبار و فاریاب به شماره   2۰5  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.  تاریخ  انتشار  مناقصه  در  سامانه تاریخ  ۹۹/۱۱/4 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  07:30 روز  شنبه  تاریخ 99/۱۱/4  الی ساعت ۱4:00   یک شنبه  تاریخ 99/۱۱/۵
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت۱4:00  روز  چهارشنبه  تاریخ   99/۱۱/۱7

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 0۸:00  روز پنج شنبه تاریخ   99/۱۱/۱۸
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :02۱-4۱934

دفتر ثبت نام ۸۸969737 و ۸۵۱9376۸
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان م.الف 3۵۵2

بسمه تعالی
آگهینوبتیسهماههسالسوم۱۳۹۹آگهی های نوبتی سه ماهه سوم سال ۹۹حوزه ثبتی جیرفت

باسـتناد مـاده 12 قانـون ثبـت اسـناد و امـالک و مـواد اصالحـی 59 و 64 
آئین نامه قانون ثبت اسـامی کسـانیکه در سـه ماهه سـوم سـال1399)مهر 
– آبان-آذر(نسـبت بـه امـالک واقـع در بخش هـای 29 لغایـت 33 کرمان 
حـوزه ثبتـی شهرسـتان بـم تقاضـای ثبت بعمـل آورده انـد با ذکر نـام و نام 
خانوادگـی و سـهام مـورد تقاضـا بـه شـرح ذیـل آگهی مـی شـوند . امالک 
واقـع در بخـش 29 کرمـان امالکـی کـه قبـال اگهـی نوبتـی آنهـا منتشـر اما 
بدلیـل اشـتباه در چاپ آگهی مجددا منتشـر و مدت واخواهـی آنها از تاریخ 

انتشـار بـه مـدت یک ماه میباشـد 
پـالک یـک فرعـی از 3776 اصلـی آقـای محمـد رضا صوفـی آبـادی دارای 
شناسـنامه شـماره 665 بـم فرزنـد رمضـان شـش دانـگ خانـه و باغچـه 
بمسـاحت 222/5 متـر مربـع واقـع در صوفـی آبـاد شـهر بم کـه قبال پالک 
اصلـی اشـتباها 37761 اصلـی چاپ شـده اسـت امالک تقاضا شـده واقع 

در بخـش 31 کرمـان
- 47 فرعـی از 3206 اصلـی آقـای یـدهللا رضائـی زاده برواتـی کـد ملـی 
31211211177 شناسـنامه شـماره 7 بروات فرزند عبدهللا شـش دانگ خانه 
بمسـاحت 931 متـر مربـع واقـع در بـروات بـم بلوار معلـم روبـروی دادگاه 

-48 فرعـی از 3206 اصلـی خانـم ربابـه يوسـف زاده برواتـی کـد ملـی 
3110433067 شناسـنامه شـماره 3286 بـروات فرزنـد علـى شـش دانگ 
خانـه بمسـاحت 447 متـر مربـع واقـع در بـروات بـم بلـوار معلـم روبروی 

دادگاه عمومـی
-13 فرعـی از 3707 اصلـی خانـم نصـرت رضائـی زاده برواتـی فرزنـد علی 
بـه شناسـنامه شـماره 5381 بـروات دارای کـد ملـی 3110455331 شـش 
دانـگ خانـه بمسـاحت 337/03 متـر مربـع واقع در بـروات بم بلـوار معلم 

روبروی پرورشـگاه 
-14 فرعـی از 3707 اصلـی آقـای مرتضـی عبـاس زاده فرزنـد علی شـماره 
شناسـنامه 3286 بـروات شـماره ملـی 3110434393 شـش دانـگ خانـه 
بمسـاحت 447/37متـر مربـع واقـع در بـروات بـم بلـوار معلـم روبـروی 

پرورشگاه 
لـذا باسـتناد مـاده 16 قانون ثبت چنانچه بین اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
نسـبت بـه امـالک تقاضـا شـده در ایـن اگهـی اعتراضـی دارنـد میتوانند از 
تاریـخ انتشـار نوبـت اول آگهـی ظـرف مـدت 90 روز اعتراض خـود را کتبا به 
این اداره تسـلیم و رسـید دریافت نمایند و چنانچه بین متقاضی و دیگری 
قبل از انتشـار آگهی نوبت اول دعوی دادگسـتری در جریان باشـد طبق ماده 
17 قانون ثبت طرفین دعوی می بایسـت ظرف مدت مذکور گواهی معشـر 

بـر جریـان دعـوی را از دادگاه اخـذ و به این اداره ارسـال نمایند
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه مورخ 99/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه مورخ 99/12/2

م.الف 3550

یک شهرک انتظار جابجایی کوره ها

یکی از مشکالت حاشیه شهر کرمان وجود کوره های 
آهک پزی در شهرک صنعتی است. نفس اهالی شهرک 

صنعتی کرمان سال هاست با آلودگی و گرد کوره های آهک 
که در کنار منازل مسکونی آنها قرار دارد، گرفته است.

بیماری های پوستی و تنفسی گوشه ای از مشکالتی است 
که همواره اهالی این منطقه را تهدید می کند.در کنار این 

بیماری ها، معضالت اجتماعی که این کوره ها به وجود 
آورده اند نیز قابل توجه است.اگر در شب های سرد زمستان 

گذرتان به این قسمت حاشیه شهر افتاده باشد جمعیت 
زیاد کارتن خواب ها و بی خانمان ها، که در فرار از سرمای 

زمستان به این کوره ها پناه آورده اند را می بینید.
۱3 مهرماه شهردار منطقه 4  در گفت وگو با کرمان نو اعالم 

کرد: زمینی در دشت زحمتکشان جاده چترود برای جا 
به جایی کوره های آهک شهرک صنعتی در نظر گفته شده 

و پس از آماده سازی آن این کوره ها به زودی منتقل می 
شوند.

بیش از یک ماه از این تاریخ می گذرد و هنوز کوره ها در 
حال انجام فعالیت هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان 20 آبان 
99 گفت: جلسات متعددی با ارگان های مختلف گذاشته 

شده است.
آیت اللهی موسوی ادامه داد: لیست کوره داران توسط 
اتحادیه صنف کوره پز و مصالح ساختمانی کرمان آماده 

شده است.
او افزود: در ادامه باید با با کمک سازمان صمت کوره داران 

موافقت اصولی بگیرند تا کار واگذاری زمین انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: زمین نیز 
در دشت زحمتکشان جاده چترود تایید شده در مرحله 

واگذاری است.
آیت اللهی موسوی ادامه داد: قرار است در محل مورد نظر 

که زمینی که وسعت ۱00 هکتار است شهرک صنعتی  آهک 
ایجاد شود.و قرار است کوره های آهک پزی از حالت سنتی 

به صنعتی تبدیل شوند.
او افزود: اتحادیه صنف کوره پز و مصالح ساختمانی باید 

زمین را در اختیار بگیرد و پس از آن تا حدود یک ماه آینده 
واگذاری ها انجام می شود.

آیت اللهی موسوی در زمینه آماده سازی زیرساخت نیز 
گفت: در بحث فراهم کردن زیرساخت نیز چون هزینه 
زیادی دارد هماهنگی الزم جهت حضور صنایع بزرگ 

استان به عنوان پشتیبان انجام  شده است. 

 اتاقک کوچکی از بلوک با سـقف چوبـی در کوره های 
آهک محله صنعتـی تنها سـرپناه زن تنهایـی بود که 
آتش جـان او را گرفت. صبـح روز گذشـته زنی حدود 
۴5 سـاله در آتش سـوخت تا بـار دیگر نـام کوره های 
آهک محلـه صنعتـی بر سـر زبان هـا بیاییـد. آن طور 
کـه روابـط عمومـی آتش نشـانی کرمـان می گویـد 
حلب آتشـی کـه در ایـن اتاقـک وجـود داشـته علت 

آتش سـوزی اسـت.
جهانشـاهی می گویـد از زمان تمـاس با آتش نشـانی 
بعـد از سـه دقیقـه آتش نشـان ها در محـل حادثـه 
حاضـر شـدند امـا ایـن زمـان شـروع آتش سـوزی 
نیسـت. مطمئنـا آتش سـوزی زودتـر اتفـاق افتـاده 
و چـون کوره هـا بـا مناطـق مسـکونی فاصلـه اندکی 
دارنـد تمـاس بـا آتـش نشـانی طـول کشـیده و در 
نهایـت نیز به علـت ریزش سـقف امکان نجـات وجود 

نداشـته اسـت.
به گفتـه روابـط عمومی آتش نشـانی کرمـان احتمال 
اسـتعمال مواد مخدر و نداشـتن هوشـیاری کامل نیز 
وجود دارد کـه باید پزشـکی قانونـی آن را تایید کند.

مدت هاسـت در سـرمای زمسـتان افراد بی خانه مان و 
آسـیب دیده اجتماعی شـهر کرمـان به علت نداشـتن 
سـرپناهی از جملـه گرمخانه هـا راهی حاشـیه شـهر 
می شـوند. یکـی از ایـن مکان هـا کوره هـای آهـک 
محلـه صنعتـی اسـت. جایـی کـه ایـن افـراد بـرای 
اسـتفاده از گرمـای کنـار کوره هـا بـه آنجـا پنـاه 

نـد. می بر
کوره هایی که رفتنی نیستند

بحـث جابجایـی کوره هـای آهـک محلـه صنعتـی 
کرمان مدت هـا مطرح شـده اسـت. بارها رسـانه های 
مختلـف به ایـن موضـوع پرداخته انـد. مسـئولین هم 
هر بار زمانـی را تعیین کـرده و قولی داده انـد. در یکی 
از تازه ترین اظهـارات ۱۶ دی ماه معاون دادگسـتری 
اسـتان کرمـان از انتقـال کوره هـای آهک پـزی خبـر 
داده و گفتـه بـود: »انتقـال کوره هـای آهـک پـزی از 
محله صنعتی از شـنبه هفتـه آینده انجام می شـود.«
حادثـه روز گذشـته امـا خبـر از وجـود ایـن کوره هـا 
در محلـه صنعتـی مـی دهـد. سـوال اینجاسـت چـرا 
با وجـود پیگیری هـای متعـدد ایـن کوره ها بـه محل 
جدیـد که در دشـت زحمتکشـان جاده چترود اسـت 

منتقـل نمی شـوند.

طـرف دیگـر ماجـرا راه انـدازی مراکـزی ماننـد 
گرمخانه هـا برای اسـکان افـراد بی سـرپناه و آسـیب 
دیـده اجتماعـی در هوای سـرد زمسـتان اسـت. این 
گونـه حـوادث جـای خالـی گرمخانه هـا در کرمـان 
را بیـش از پیـش نشـان می دهـد. هرچنـد اخیـرا 
معـاون خدمات شـهری شـهرداری خبـر از راه اندازی 
۴ گرمخانـه در کرمان داده اسـت و امیدواریـم قبل از 
وقـوع حادثـه ای دیگـر شـاهد راه انـدازی گرمخانه ها 

باشـیم.
فرصت ۱۵ روزه دادگستری برای جابه جایی 

کوره های آهک پزی 
مهدی قویـدل معاون دادگسـتری کرمـان ۱۸ آذر در 
جمـع خبرنگاران با اشـاره بـه اینکه در قانون اساسـی 
یک سـری حقـوق بـرای دولـت و ملـت تعییـن شـده 
اسـت، افزود: یکسـری اصول همچون تأمیـن امنیت، 
عدالـت، رفـاه و حاکمیـت قانـون، نیـاز هـر جامعـه 
اسـت که در ایـن میان اصـل حاکمیـت قانـون دارای 
نقش کلیـدی اسـت چرا کـه پیاده شـدن قانـون یک 
ضـرورت اسـت و هنگامـی کـه تـوازن میـان حقـوق 
و تکالیـف دولـت و ملـت دچـار اختـالل شـود، قطعاً 

مسـائل و مشـکالتی بـه وقـوع می پیوندد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شناسـایی کانون هـای جرم و 
علـل وقوع جـرم از جملـه مهم تریـن عوامـل در بحث 
پیشـگیری اسـت، بیـان داشـت: همـه افـرادی کـه 
در حاشـیه شـهر هسـتند، مرتکـب جـرم نشـده اند و 
همچنیـن بـه دلیـل عـدم تأمیـن امکانـات رفاهی در 

حاشـیه شـهر، برخی از بزهـکاران در اینگونـه اماکن 
سـکونت دارنـد کـه یـک آسـیب و معضـل اسـت لذا 

ضـرورت دارد در ایـن مسـئله ورود پیـدا کـرد.
معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم 
دادگسـتری اسـتان کرمـان عنوان کـرد: در راسـتای 
پیشـگیری از وقـوع جـرم دو راهبـرد مهـم داریم که 
یکی توانمندسـازی سـکونت گاه هـای غیر رسـمی و 
دیگری پیشـگیری از گسـترش حاشیه نشـینی است 
که دسـتگاه قضائی بـه عنـوان مطالبه گـر موضوعات 

را پیگیـری می کنـد.
وجود ۱۸۸ هکتار اراضی دولتی در شهرک صنعتی 
معـاون دادگسـتری کرمـان بـا بیـان این مطلـب که 
۱۸۸ هکتـار اراضـی دولتـی در شـهرک صنعتـی 
وجـود دارد، اظهار داشـت: در بحث انتقـال کوره های 
شـهرک صنعتـی ۱5 روز زمـان بیشـتر باقـی نمانـده 
اسـت، در صـورت اتمـام زمـان مذکـور دسـتگاه قضا 
ورود پیـدا کـرده و در صـورت عـدم انتقـال، ایـن 

کوره هـا پلمـب می شـوند.
قویـدل بـا اشـاره بـه اینکـه احـکام اراضـی دولتی در 
مناطق حاشیه نشـین باید اجرایی شـود، بیان داشت: 
البته به بحـث توانمندسـازی مناطق حاشـیه نشـین 

نیز بایـد توجـه کرد.
وی با بیان این مطلب که ۲۳0 انشـعاب غیـر مجاز در 
شـهرک صنعتی وجـود دارد، عنـوان کـرد: در منطقه 
اهلل آباد کرمان نیـز زمین خواران شناسـایی و برخورد 

الزم انجـام می شـود.

کورههایمحلهصنعتیجانیکنفرراگرفتند
زنی 4۵ ساله صبح دیروز در اثر آتش سوزی در کوره های آهک محله صنعتی کرمان جان باخت.
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شفای زندگی
آیا تابه حال به مفهوم عمیق »بخشیدن« فکر کرده اید؟ 
کسی را به خاطر اشتباه یا کوتاهی ای که در حق شما 
کرده، بخشیده اید؟ خودتان را چطور؟ خودتان را 
مورد عفو و بخشش قرار داده اید؟ اگر تا به حال درمورد 
بخشیدن خودتان فکر نکردید، پس الزم است  کتاب را 
بخوانید. کتاب شفای زندگی با قلم نویسنده توانمندش 
به شما می آموزد که برای داشتن احساس رضایت 
درونی باید خودتان را دوست داشته باشید و احساس 

گناه نکنید.
مهم ترین نکته ای که مطالعه ی »کتاب شفای زندگی« 
به خواننده القا می کند، این است که خودتان را دوست 
داشته باشید و احساس گناه نکنید. نویسنده ی این 
کتاب، لوئیز هی، معتقد است این کار نه تنها به شما قدرت 
روحی می دهد، بلکه از نظر فیزیکی هم به شما سالمتی 
می دهد. برای تبدیل شدن به انسانی که خواستارش 
هستید، باید کسی شما را تشویق کند. این کتاب دقیقا 
همین کار را انجام می دهد. این کتاب به شما کمک 
می کند افکار محدودکننده را کنار بگذارید، درعوض 
به خود ایمان داشته باشید، خودتان را ببخشید و بدانید 

افکار واقعا می توانند تجربیات را به وجود بیاورند.

سربال شهرزاد
آدمیزاد هر چی به روشنایی نزدیک تر میشه تاریکی های وجود خودشو بیشتر 

میبینه

دیالوگ
مجموعه مستند » قلمستان «

 به معرفی نویسندگان ادبیات دفاع مقدس می پردازد.

مستند
راه آبی ابریشم 

فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد بزرگ نیا و تهیه کنندگی حسن بشکوفه 
ساخت سال ۱۳۸۸ است

فیلم

می شوم دلتنگ دیدار تو هر تنگ غروب
گر چه غم بسیار، اّما شــادی از ما دور 

نیست

شعر: مجتبی رمضانی 

عکس : یاسر خدیشی
مهندس مداح معاون شهردار کرمان خبر داد :

ندارندُمردهدرآرامستانقبر۲۰۰۰

ایسنا/کرمان معاون خدمات شهری شهرداری کرمان گفت: درباره فروش قبر در بوستان های 
مسجد صاحب الزمان)عج( به قیمت پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، بیان کرد: این قبرها مربوط 
به قبرهای بدون صاحب است که در سال های قبل یک سنگ گذاشته شده، در حالی که مرده ای 
در آن دفن نیست و با آغاز طرح ممیزی قبور در مسجد صاحب الزمان)عج(، قبرهای بدون صاحب 

مشخص می شود که پیش بینی می کنیم حدود ۲۰۰۰ قبر شناسایی شود.
"رامین امیرمداح" در نشست شورای شهر کرمان اظهار کرد: طبق محاسبات انجام شده، 
هزینه های آرامستان کرمان در سال جاری ۱۵ میلیارد تومان و درآمد آن تا پایان سال ۵ میلیارد 

تومان برآورد شده و یارانۀ شهرداری به خدمات ارائه شده در آرامستان ۱۰ میلیارد تومان است.
اوافزود: با احتساب ۶۳ درصد افزایش تعرفه های خدمات، هزینه های آرامستان کرمان در سال 

۱۴۰۰ بیش از ۱۸ میلیارد تومان و درآمد آن هشت میلیارد تومان برآورد شده است.
امیرمداح درباره در نظر گرفتن محاسبۀ ۱۰۰ درصدی هزینۀ نقل و انتقال قبر خریداری شده به 
افرادی غیر از بستگان درجه یک براساس قیمت روز بوستان موردنظر، بیان کرد: این تصمیم برای 
جلوگیری از داللی در این زمینه بوده چرا که عده ای قبرها را با هدف خرید و فروش، از شهرداری 
خریداری می کنند و به قیمت چند برابر می فروشند که باید جلوی این داللی ها را که فساد ایجاد 

می کند و مانع نظارت شهرداری می شود، بگیریم.
معاون شهرداری کرمان با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱ هزار قبر در آرامستان جدید پیش فروش 
شده، افزود: همه هزینه های پیشنهادی برای آرامستان کرمان در سال ۱۴۰۰، پایین تر از هزینۀ 

خدمات مشابه در سایر کالن شهرهاست.
او درباره فروش قبر در بوستان های مسجد صاحب الزمان)عج( به قیمت پنج میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان، بیان کرد: این قبرها مربوط به قبرهای بدون صاحب است که در 
سال های قبل یک سنگ گذاشته شده، در حالی که مرده ای در آن دفن نیست و با 
آغاز طرح ممیزی قبور در مسجد صاحب الزمان)عج(، قبرهای بدون صاحب مشخص 
می شود که پیش بینی می کنیم حدود ۲۰۰۰ قبر شناسایی شود."سیدمهران عالم زاده" 
شهردار کرمان نیز در نشست درباره تعرفۀ خدمات آموزشی شهرداری در امور فرهنگی 
و اجتماعی اظهار کرد: هدف شهرداری از ورود به حوزه های فرهنگی و اجتماعی، رقابت 
با بخش خصوصِی فعال در این حوزه ها نیست و به همین دلیل، پایین آوردن تعرفه های 
خدمات آموزشی در این بخش ها توسط شهرداری، این حس را در فعاالن بخش خصوصی 

ایجاد می کند که شهرداری وارد رقابت با آن ها شده و این صحیح نیست.
او درخصوص عوارض زیربنا و پذیرۀ تجاری، با بیان اینکه پروانۀ ساختمان، درصدی از هزینه های 
ساخت محسوب می شود، گفت: این توقع که شهرداری در همۀ بخش ها حتی در زمینۀ پروانۀ 
ساختمانی، تخفیف و یارانه دهد، انتظار به جایی نیست و این رویه موجب ایجاد شکاف عمیقی بین 
درآمد و هزینۀ شهرداری می شود که در سال های آینده نمی توان آن را جبران کرد.عالم زاده بیان 
کرد: عوارض مربوط به زیربنا و پذیرۀ تجاری، مربوط به انبوه سازان و اشخاصی است که در حوزۀ 

امالک گردش اقتصادی دارند؛ بنابراین، فشاری به مردم عادی وارد نمی کند.

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار سازمان حفاظت محیط زیست در افتتاحیه نمایشگر 
اطالع رسانی ستاد پایش کیفی هوای کرمان گفت: ۲۳۵میلیون هکتار منطقه غبارخیز در کشور 
شناسایی شده است که پنج میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی غبارخیز در استان کرمان قرار 
دارد.به گفته علی محمد طهماسبی کرمان در سال ۹۸ بعد از سیستان و بلوچستان بیشترین 
اعتبار را برای مهار گردوغبار دریافت کرده و همیشه جزء یکی از سه استان اول کشور در زمینه 
جذب اعتبارات بوده است.او گفت:سطح غبارخیزی سیستان و بلوچستان از کرمان کم تر است 

اما شدت غبار در سیستان و بلوچستان بیشتر است.
او افزود:برنامه ای ۱۰ساله برای کنترل پدیده گردوغبار در کشور در حال تدوین است و در 
چهارسال گذشته استان ها به سه گروه درجه یک، دو و سه تقسیم بندی شده و اعتبارات 
نیز براساس همین اساس تقسیم بندی شده است.دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار 
گفت:معتقدیم در زمینه مهار گردوغبار بیشتر باید به سمت ایجاد سازگاری و انجام اقدامات 
پیشگیرانه برویم و اختصاص اعتبار برای مهار گردوغبار به تنهایی کافی نیست لذا در کنار این مهم 
باید آموزش و ارتقا آگاهی افراد اتفاق بیفتد.طهماسبی ادامه داد:اگر بهره برداران و مردم بدانند در 

صورت تخریب محیط زیست اول خودشان آسیب می بینند، قطعا دست به تخریب نمی زنند.
او افزود:طی سه سال گذشته با اقدامات انجام شده کمترین میزان گردوغبار را در۱۲سال گذشته 
شاهد بوده ایم به طوری که شهرستان ریگان و برخی مناطق غبارخیز کشور به نسبت چهار سال 

قبل شرایط بهتری دارند اما هنوز جای کار دارد.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

َحّمام َگْنْجَعلی خان 
یکی از بناهای مجموعه گنجعلیخان در شهر کرمان 

است که در سال ۱0۲0 ه ساخته شده است.

فریزین 
اسب سخت کوش و قدیمی کوه افسانه ای کاملوت 

نژادی محبوب با تاریخچه ای   طوالنی است این نژاد 
یکی از با استعدادترین ورزشکارها در دنیای اسب ها 

هم هست.

سال گذشته در چنین روزی 
از حضور سرزده استاندار در مناطق 

سیل زده جنوب نوشت

جاذبه

زیست بوم

سالگشت

افزایش سفرها؛ صدای پای موج چهارم کرونا
@kermaneno از صفحه

)روزی روزگاری در آبادان( آماده نمایش در جشنواره فیلم فجر
@cinemadaily از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

َ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

عجب َمْیالک بورت توی دیدن
تِریپ موُدنت خیلی جدیدن

اَواتوم که بدیدم رنگ چشمت
ولی تو بُشک نازت ناپدیدن

شاعر :ناصر حسینی

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؟

 بردیــا صدرنــوری نوازنــده پیانــو، مجموعــه ای از 
بداهه نوازی های خود روی آثــار زنده یاد همایون خرم 
را در هشتمین سالگرد درگذشــت این هنرمند شهیر 

موسیقی در قالب یک اثر تصویری منتشر کرد. 

کتــاب »محبوب دل هــا« عنوان زندگی نامه شــهید 
عبدالحمید شاه حسینی متولد محله نیاوران است که 
»نشر شاهد« بنیاد شــهید و امور ایثارگران آنرا منتشر 

کرده است.

حامد سلیمان زاده«، منتقد بین المللی سینما به عنوان 
داور جایزه بزرگ فیپرشی جشــنواره بین المللی فیلم 

گوتنبرگ سوئد انتخاب شد.

بیش از پنج میلیون هکتار
 اراضی استان کرمان غبار خیزند


