
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان:

خیز کرمان برای رساندن سرانه 
 فضای آموزشی به میانگین کشوری 
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س: 
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سوخت نیست
  کمبود یا قاچاق؟

کمبود سوخت در »رودبارجنوب« و »قلعه گنج«  مردم این دو شهرستان جنوبی  را  کالفه کرده است

افتتاح گلبرگ اول آرامستان 
جدید در یک ماه آینده

رشد35 برابری برق رسانی 
روستاهای کرمان 

شاد جایگزین 
آموزش حضوری نشد

2

بستری 17 بیمار 
و مرگ 2 نفر 

در شبانه روز گذشته

۱3۷۰ میلیارد ریال 
پروژه در رفسنجان 
افتتاح یا کلنگ زنی 

می شود

روابط  گزارش  به 
عمومی علوم پزشکی 

کرمان، دکتر مهدی شفیعی، سخنگوی این 
دانشگاه دوشنبه 13 بهمن ماه با بیان اینکه 
طی 24 ساعت گذشته، 17 بیمار جدید کرونا 
در بیمارستان های استان بستری شده اند، 
گفت: »11 نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، بافت، 
بردسیر،کوهبنان،کرمان،شهربابک، زرند، 
ارزوئیه(، دو نفر از بستری شدگان از حوزه  
دانشگاه جیرفت، سه نفر از بستری شدگان 
از حوزه  دانشکده سیرجان و یک نفر از حوزه  

تحت دانشگاه بم هستند«.

وزیر آموزش وپــرورش با بیان 
اینکه شبکه شاد در مدت کوتاهی 

به بزرگ ترین عرصه ای تبدیل شد که خدمات آموزشی 
را در گسترده ترین سطح و به بیشــترین جمعیت ارائه 
می کند، اظهار کرد: محیط شبکه شاد امن و منحصر به 

فعالیت های آموزشی و تربیتی است. 

صفحه ۱  
را بخوانید

صفحه 3  را 
بخوانید
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شهردار کرمان از افتتاح رسمی گلبرگ اول 
آرامستان جدید شهر کرمان ظرف یک ماه آینده 

خبر داد و گفت: دفن در آرامستان جدید تا قبل از نوروز آغاز می شود.
شهردار کرمان در نشست شورای شهر با اشاره به تکمیل آسفالت آرامستان 
جدید و تخلیه و جانمایی قبور پیش ساخته، گفت: برای اجرای گلبرگ 
دوم، پیمانکار انتخاب شده و کار خود را شروع کرده، ضمن اینکه گلبرگ 

اول آرامستان جدید، ظرف یک ماه آینده به طور رسمی افتتاح می شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان کرمان 
گفت:تا سال ۵۷ تعداد ۱۴۶روستا در این استان 

برقدار شده بود،اما پس از پیروزی انقالب اسالمی و تا پایان دی امسال پنج هزار 
و ۲۳۷روستا به شبکه برق سراسری وصل شده که شاهد رشد ۳۵ برابری در 
تعداد روستاهای برقدار استان هستیم.حمیدرضا حبیبی افزود: در حال حاضر 
تعداد ۲۴۰هزار و ۸۷۵خانوار روستایی در شمال و جنوب استان کرمان برق 

رسانی شده اند و رتبه اول برق رسانی به روستاهای باالی ۱۰ خانوار را داریم.

صفحه2را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید

به »قشم« سفر نکنیدبه »قشم« سفر نکنید

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۳99 بهمــن   ۱۴ سه شــنبه         9۲۱ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

بستری 17 بیمار و مرگ 2 نفر شورای نگهبان به مصوبه اصالح قانون انتخابات ایراد گرفت
در شبانه روز گذشته

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان، دکتر مهدی شفیعی، 
سخنگوی این دانشگاه دوشنبه 13 بهمن ماه با بیان اینکه طی 24 ساعت 
گذشته، 17 بیمار جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند، 
گفت: »11 نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، 
رابر، بافت، بردسیر،کوهبنان،کرمان،شهربابک، زرند، ارزوئیه(، دو نفر از 
بستری شدگان از حوزه  دانشگاه جیرفت، سه نفر از بستری شدگان از حوزه  

دانشکده سیرجان و یک نفر از حوزه  تحت دانشگاه بم هستند«.
او با بیان این که در شبانه روز گذشته بیمار جدیدی در حوزه  دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان بستری نشده است، گفت: »در حال حاضر، 122 

بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند«.
شفیعی ادامه داد:»72نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، 
هشت نفر حوزه  علوم پزشکی رفسنجان، 19 نفر حوزه  جنوب، شش نفر در 
حوزه  دانشگاه بم و 17 نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری 

هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.
او اظهار کرد:»از ابتدای اپیدمی تاکنون 16 هزار و 142 نفر در استان، 

به دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند«.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم  پزشکی کرمان 
سپس اظهار کرد:»متاسفانه در 24 ساعت گذشته، دو بیمار کرونا نیز جان 
خود را از دست دادند که یک نفرشان، از مناطق تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان و یک نفر از حوزه ی دانشگاه بم است«.
به گفته ی شفیعی، از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، 2445 نفر به 

دلیل ابتال به کوویدـ  19 جان خود را از دست داده اند.

کلینیک فرهنگیان استان کرمان در دومین 
روز از دهه فجر به دستگاه های سونوگرافی، 
ماموگرافی، تست ورزش، ایمپلنت و OPG با 
اعتباری بالغ بر 19 میلیارد و 79۰ میلیون تومان 
مجهز شد.اسکندری نسب مدیر کل آموزش و 
پرورش استان کرمان ر آیین افتتاح بخش های 
مختلف کلینیک فرهنگیان توجه به معیشت و 
رفاه فرهنگیان را الزمه ارتقا کیفیت فعالیت های 
آموزشی و پرورشی دانست و گفت: تکریم معلم 
مهمترین راهبرد آموزش و پرورش استان کرمان 
است.احمد اسکندری نسب  با اشاره به راه اندازی 
مراکز آموزشی رفاهی فرهنگیان در تمامی 
شهرستان های استان از راه اندازی و تجهیز 
کلینیک های فرهنگیان در اکثر شهرستان ها 
و مناطق استان خبر داد.او عنوان کرد: بخش 
رادیولوژی کلینیک فرهنگیان استان کرمان با 

خرید دستگاه ماموگرافی هالوژیک با اعتباری 
بالغ بر 17 میلیارد تومان راه اندازی شده و آماده 
ارائه خدمات درمانی به عموم مردم و فرهنگیان 
است.او از تجهیز کلینیک فرهنگیان استان به 
دو دستگاه سونوگرافی پیشرفته با اعتباری بالغ 
بر دو میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان نیز خبر 
داد.اسکندری نسب گفت: کلینیک فرهنگیان 
استان به دستگاه تست ورزش قلب با اعتباری 
بالغ بر 125 میلیون تومان تجهیز شده و آمادگی 
پذیرش هم استانی ها را در این زمینه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از تجهیز 
بخش دندانپزشکی کلینیک فرهنگیان استان به 
دستگاه ایمپلنت و دستگاه OPG با اعتباری بالغ 
بر 365 میلیون تومان خبر داد.آیین رونمایی از 
تجهیزات پزشکی کلینیک فرهنگیان کرمان در 

دومین روز از دهه مبارک فجر برگزار شد.

سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا به مصوبه 
اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و ارسال 

آن به مجلس شورای اسالمی خبر داد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی شورای 
نگهبان، عباسعلی کدخدایی در گفت وگویی درباره فرایند 
رسیدگی به مصوبه مجلس تحت عنوان طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت:  این طرح 
که چندی قبل از طرف مجلس برای ما ارسال شده بود 
در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا 
ایرادهایی به آن دارند که به مجلس ارسال شد و منتظریم 

که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایرادها خواهد شد.
وی با تبیین ایرادهای شورای نگهبان به این طرح در 6 
بند، افزود: بخشی از این ایرادها مربوط به ماده یک این 
اصالحیه است که با اصل 115 قانون اساسی مغایرت دارد.

 کدخدایی ادامه داد: در بخش مربوط به تابعیت و اخذ 

نکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشورها و یا محدود 
کردن سابقه تصدی سمت هایی که در جزء 1۰ بند )ب( 
این قانون آمده و اشاره شده، یکی از شرایط عمومی افرادی 
که می خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی 
کنند، سابقه مدیریتی است که اعضای شورای نگهبان 
معتقدند این موضوع با اصل 115 قانون اساسی مغایر است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در همین بند و این 
جزء، موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام نویسی 
انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کردند که بر اساس آن 
فقط کسانی می توانند برای این انتخابات نام نویسی کنند 
که این سمت ها را قباًل داشته باشند که اعضای شورای 
نگهبان این را نیز مغایر با اصل 115 قانون اساسی دانستند.
وی برخی دیگر از مواد این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست 
و گفت: از جمله تبصره یک این ماده که ناظر به 4 شرطی 
است که در جزء 5 بند 1۰ سیاست های کلی انتخابات 

آمده بود و اعضای شورا اعالم کردند که پس از رفع ابهام 
اعالم نظر می کنند.

کدخدایی افزود: تبصره ای هم در این ماده وجود دارد که به 
نوعی این شرایط را به عنوان شرایط نهایی قرار داده است 
که اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول 99 

و 115 و بند 9 اصل 11۰ قانون اساسی تشخیص دادند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در بخش دوم ایرادها 
به اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز 
که مربوط به تعریف و اعالم معیارهاست اعضای شورای 
نگهبان آن را مغایر با جزء 5 بند 1۰ سیاست های کلی 

انتخابات دانستند.
کدخدایی افزود: در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت 
را نیز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقالب و نظام 
جمهوری اسالمی دانسته بودند مغایر با اصل 115 قانون 

اساسی شناخته شد.
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صفحه 4روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

تجدید مزایده فروش اموال اسقاطی 
و آهن آالت ضایعاتی بیمارستان سینا زرند

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

فراخـوان مناقصهفراخـوان مناقصه
مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی – روبه روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596 – شناسه ملی 

14000275775

براوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای

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

2099003501000121
)2001/21/08(اجرای عملیات آماده سازی معابر مسکن مهر 

شهرستان  کوهبنان )پالک 330 اصلی(
120

براساس آیین 

نامه تضمین 

معامالت  

دولتی

350/000/0006/885/612/729

براساس فهرست بهای تجمیع 

شده راه باند فرودگاه و زیرسازی 

راه آهن سال1399

دریافت 
اسناد و تحویل 

پیشنهادها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشرآخرین آگهی به مدت حداقل چهارروزمهلت

تحویل 
پیشنهاد ها 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از اخرین روز مهلت دریافت اسناد به مدت حداقل ده روزمهلت

گشایش
 پیشنهادها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

نوبت دوم

تجهیز کلینیک فرهنگیان کرمان 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

 فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای 
همراه با  ارزیابی کیفی

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

19/الف/99/46
اجرای عملیات پریمکت و آسفالت )بخش 
اسفندقه و نراب –رمون و ساغری()تجدید(

16،000،000،000
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21/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور 

روستایی میجان شهرستان جیرفت)تجدید(
6،450،000،000322,500,000

22/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی 

محور روستایی نراب - رمون شهرستان 
جیرفت)تجدید(

4،002،929،468200,146,473

23/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور 

روستایی دومار و گراغان و ساویدان و سردر 
مهر شهرستان جیرفت)تجدید(

10،500،000،000525,000,000

29/الف/99/46
تکمیل و آسفالت راه های روستایی 

شهرستان منوجان و کهنوج
29،788،787،2651,489,439,363

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات 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 مناقصات محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 11/16/ 1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 23:00 روز شنبه مورخ  11/18/ 1399

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 12/03/ 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ  12/04/ 1399

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصات و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت و تلفن : 03443352139 و 03443352169

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

نوبت اول

با افزایش مسافرت ها به جزیره قشم محدودیت های تازه ای 
در این جزیره برای جلوگیری از سرایت کرونا اعمال می شود
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کاغذ استان

افتتاح گلبرگ اول آرامستان 
جدید در یک ماه آینده

شهردار کرمان از افتتاح رسمی گلبرگ اول آرامستان جدید شهر کرمان 
ظرف یک ماه آینده خبر داد و گفت: دفن در آرامستان جدید تا قبل 
از نوروز آغاز می شود.شهردار کرمان در نشست شورای شهر با اشاره به 
تکمیل آسفالت آرامستان جدید و تخلیه و جانمایی قبور پیش ساخته، 
گفت: برای اجرای گلبرگ دوم، پیمانکار انتخاب شده و کار خود را شروع 
کرده، ضمن اینکه گلبرگ اول آرامستان جدید، ظرف یک ماه آینده 
به طور رسمی افتتاح می شود.عالم زاده با اشاره به اینکه تا کنون هیچ 
درختی در جنگل قائم قطع نشده است، ادامه داد: دادستانی هم در این 
حوزه ورود پیدا کرده که هیچ درختی قطع نشود.او با اشاره به آغاز دفن 
در آرامستان جدید کرمان قبل از نوروز، گفت: این مهم مستلزم همراهی 
مردم و عدم خاک سپاری در قبرستان قدیم است.شهردار کرمان در 
مورد سازماندهی سگ ها بالصاحب می گوید: از زمانی که شهرداری 
متولی ساماندهی سگ های بدون صاحب شده، کارها به خوبی پیش 
می رود.به گفته عالم زاده سایت دوم رهاسازی در حال آماده شدن است 
و عقیم سازی هم شروع شده و ادامه دارد.شهردار کرمان با بیان اینکه 
سایر پروژه های عمرانی ازجمله بوستان ها و خانه های فرهنگ مشارکتی 
نیز هم چنان در قالب پویش »افتتاح« شهرداری به بهره برداری می رسد، 
گفت: در هفتۀ جاری و به مناسبت والدت حضرت زهرا سالم اهلل علیها 

خانۀ فرهنگ ویژۀ بانوان در خیابان جهاد به بهره برداری می رسد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان می گوید 
در ابتدای سال گذشته سرانه فضای آموزشی 
استان ۴.9 متر مربع برای هر دانش آموز بود که 

اکنون به ۵.۰۵ متر رسیده است.
در حالی که سرانه آموزشی متوسط کشور ۵.۲ و 
سرانه استاندار برای هر نفر ۸.۳ متر مربع است، 
مدیرکل نوسازی کرمان با اشاره به رشد ۱۵/۰ 
مترمربع سرانه آموزشی در استان از افتتاح ۱۰۰ 
پروژه با ۴۵۵ کالس درس و ۵۲ هزار و مترمربع 

زیربنا خبر داد.
سید محمد واعظی نژاد در نشست خبری گفت: 
در سال جاری رشد ۲۵ درصدی در اعتبارات 
دولتی اداره کل نوسازی مدارس در سطح ملی و 
استانی شاهد بودیم و نتوانستیم پروژه های نیمه 
تمام سال های گذشته را فعال و تعداد زیادی 

بهره برداری کنیم.

او افزود: کل اعتبار نوسازی مدارس استان کرمان 
در سال جاری از محل اعتبارات ملی و استانی 
نزدیک به ۲۶۰ میلیارد تومان بوده که ملی ۱۰۰ 
درصد تخصیص و استانی تاکنون ۵۰ درصد 
تخصیص یافته و در مجموع ۲۳۰ میلیارد تومان 

تخصیص را شامل می شود.
احداث ۱3۱۸ مدرسه توسط خیران

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان با بیان 
اینکه در سال جاری رشد خوبی در کمک خیرین 
مدرسه ساز داشته ایم، گفت: سال قبل 9۷ 
میلیارد تومان و امسال ۲۳۰ میلیارد تومان جذب 
خیران را داشته ایم و این بزرگواران تعهد احداث 

۲۲۶ پروژه با ۱۳۱۸ کالس درس را داده اند.
به گزارش ایسنا او اظهار کرد: روز گذشته در 
شهرستان رابر زادگاه شهید حاج قاسم سلیمانی 
چهار پروژه با ۳۶ کالس و زیربنای ۴۰۰۰ متر 

مربع افتتاح کردیم.
واعظی نژاد تصریح کرد: یکی از اقدامات خوبی 
که امسال صورت گرفت، انعقاد تفاهمنامه با اتاق 
بازرگانی استان کرمان در راستای مسئولیت 
اجتماعی صنایع بود و مقرر شد ۱۲۰ مدرسه 
با ۷۲۰ کالس درس با همکاری موسسه خیریه 
مهر گیتی احداث کنند و تاکنون در این زمینه 

ساخت ۴۶۴ کالس درس آغاز شده است.
او بیان کرد: جمع آوری بخاری های نفتی از 
مدارس استان از ابتدای امسال آغاز شده و 
۱۷۳۰ کالس درس به سیستم های سرمایشی و 

گرمایشی استاندارد مجهز می شوند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان گفت: 
یکی از دغدغه های آموزش و پرورش عدم 
برخورداری مدارس از سرویس های بهداشتی 
مناسب بود که نیاز به احداث ۵۱۸ چشمه و 
بهسازی ۱۳۰۰ چشمه سرویس بهداشتی بود و 
امسال ۱9۸ چشمه سرویس بهداشتی در مدارس 
اضافه کردیم و با همکاری قرارگاه سازندگی سپاه 

در این زمینه کار می کنیم.
مشارکت ۱5 هزار نفر در طرح 

»آجر به آجر«
واعظـی نـژاد اظهار کـرد: پویـش ملـی “آجر به 

آجر” را همزمان با کشـور در اسـتان کرمان آغاز 
کـرده ایـم و در پویـش محـرم عملکـرد خوبی 
در اسـتان کرمـان داشـتیم و یک مدرسـه سـه 
کالسـه تعریـف شـد و ۱۵ هـزار نفر مشـارکت 

داشـتند.
او ادامه داد: به دلیل اینکه بیشـترین مشـارکت 
را از شهرسـتان عنبرآباد در این پویش داشتیم، 
سـاخت مدرسـه در ایـن شهرسـتان خشـت 

گذاری شـد.
واعظـی نژاد بـا اشـاره بـه پویـش “من مـادرم، 
همه بچه هـای ایران فرزنـد من” گفـت: در این 
پویش سـاخت مدرسـه ۱۲ کالسـه پیش بینی 

شـده است.
او با اشـاره به وجود مدارس فرسـوده در سـطح 
اسـتان کرمان افزود: هنوز ۱۰۸ مدرسه سنگی 
و ۱۷۰ مدرسـه کانکسـی داریم که برنامه ریزی 
شـده این مـوارد نیـز از ادبیات فضای آموزشـی 

حذف شـود.
واعظـی نـژاد بـا اشـاره بـه اینکـه ۳۰ درصـد از 
مـدارس اسـتان فرسـوده و نیازمنـد بازسـازی 
اسـت، بیـان کـرد: ۳۵ درصـد مـدارس نیـز بـا 
مقاوم سـازی می تواند ۳۰ سـال دیگر اسـتفاده 

شـود و ایـن مـوارد در برنامه هـا وجـود دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان:

خیز کرمان برای رساندن سرانه 
فضای آموزشی به میانگین کشوری

شاخص های صنعت و معدن کرمان 
رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرد

 رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان کرمان گفت:بیش 
از۱۰.۴درصد رشــد در حوزه صنعت،معدن وتجارت استان طی 
برنامه ششم توســعه اتفاق افتاده، در حالی که رشد اقتصادی در 

ابتدای برنامه ۸.۵ درصد پیش بینی شده بود.
مهدی حسینی نژاد در نشست با مســئول دفتر نمایندگی وزارت 
امور خارجه استان کرمان افزود: رشد اقتصادی حوزه صنعت،استان 
کرمان از ۳۷ به بیش از ۴۷ درصد رسیده که ظرفیت خوبی برای 

توسعه این استان محسوب می شود.
او اظهار داشت:۲۸ مگاپروژه در راســتای تکمیل زنجیره فوالد و 
ارزش افزوده مواد معدنی در استان ایجاد شده که هرکدام موتور 
محرکه ای برای صنایع قطعه ســازی، صنایع وابســته و خدمات 

هستند که محور توسعه استان قرار می گیرند.
حسینی نژاد اضافه کرد:با وجود تمامی تحریم ها و مباحث افزایش 
نرخ ارز صادرات استان کرمان ۲۶درصد افزایش یافته و تراز تجاری 

مثبت شده که این امر باوجود تراز منفی کشور رقم خورده است.
اوگفت:رشد صادرات کرمان از کشاورزی به سمت صنعت در حال 
حرکت می باشد و این استان را عالوه بر بهشت معادن، طی ۲ سال 

آینده به عنوان استانی صنعتی خواهیم شناخت.
او بابیان اینکه براساس قانون ۶۵درصد درآمدهای معدنی خزانه به 
وزارت صمت تخصیص می یابد تصریح کرد:امسال تنها ۱۵درصد 
تخصیص یافته و شــورای معادن اســتانی از ظرفیــت معافیت 
۲۰درصد حقوق دولتی برای توســعه زیرســاخت های اســتان 
استفاده می کند.حسینی نژاد با اشــاره به استان کرمان به عنوان 
یکی از استان های معدن خیز کشور افزود: مس، آهن، زغال سنگ 
و کرومیت به عنوان چهار معدن اصلی استان ظرفیت گسترده ای 
برای صادرات فراهم کرده و بر مینای تکمیل زنجیره ارزش افزوده 
از معدن تا کارخانه فرآوری و صادرات در استان انجام می شود که 

این سهم در حوزه کرومیت و زغال سنگ اندک است.
سیستم توزیع کشور رانت ایجاد می کند

دبیر ســتاد تنظیم بازار اســتان کرمان با تاکید بر اینکه در بازار 
مشــکالتی داریم گفت:دولت تالش می کند که نیازهای بازار در 

حوزه کاالهای اساسی تامین شود.
او عنوان کرد:برای رفع مشکل بازار در ابتدا دولت تالش کرد که ارز 
یارانه ای به روغن و شکر بدهد اما با این وجود اینکه در بازار قیمت 
ها به شدت باال و کمبود وجود دارد، وزیر صمت تالش می کند که 
این ارز یارانه ای را بردارد زیرا سیســتم توزیع ما به شدت مشکل 

دارد و رانت ایجاد می کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان کرمان 
گفت:تا سال ۵۷ تعداد ۱۴۶روستا در این استان 
برقدار شده بود،اما پس از پیروزی انقالب اسالمی و 
تا پایان دی امسال پنج هزار و ۲۳۷روستا به شبکه برق سراسری 
وصل شده که شاهد رشد ۳۵ برابری در تعداد روستاهای برقدار 

استان هستیم.
حمیدرضا حبیبی افزود: در حال حاضر تعداد ۲۴۰هزار و 
۸۷۵خانوار روستایی در شمال و جنوب استان کرمان برق رسانی 
شده اند و رتبه اول برق رسانی به روستاهای باالی ۱۰ خانوار را 
داریم.او بیان کرد:در پویش الف- ب-ایران در۳۰دی با دستور 
وزیر نیرو،۱۱روستا با ۱۲۸خانوار با اعتبار حدود ۳۰میلیارد ریال 
به شبکه برق کشور وصل شدند.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
استان کرمان با اشاره به ساخت و راه اندازی نیروگاه های متعدد 
پس از پیروزی انقالب اسالمی تصریح کرد: درسال ۵۷ در استان 
۲۰۶ مگاوات ظرفیت نیروگاهی نصب شده موجود بود که این 

عدد در حال حاضر به سه هزار و ۸۴۲ مگاوات رسیده است.
او اظهارداشت:قبل از پیروزی انقالب اسالمی یکهزار و 
۱۸9کیلومتر مدار طول خطوط فوق توزیع در استان کرمان 
داشتیم که پس از انقالب به بیش از چهار هزار و ۷۸۳کیلومتر مدار 
رسید و طی همین مدت چهار هزار و ۷۷ کیلومتر خطوط انتقال 

در استان ایجاد شده است.
حبیبی ادامه داد:در حال حاضر ساخت یک هزار مگاوات نیروگاه 
سیکل ترکیبی در استان در حال انجام است و ۲۴مگاوات نیروگاه 

کوچک نیز در حال نصب است.
او تاکید کرد:مصرف برق استان ۲هزار و ۷۰۰مگاوات است و 
ظرفیت عملی تولید برق در کرمان به حدود سه هزار مگاوات 

رسیده که نیازهای استان به طور کامل پوشش داده می شود.
حبیبی با اشاره به ظرفیت جدید برق خورشیدی در این استان 
افزود:تاکنون ۴۶مگاوات برق خورشیدی در استان وارد مدار شده 
و ۲۷مگاوات نیز در دست انجام داریم که با توجه به کمبود سوخت 
های فسیلی، در تامین برق نقش مهمی دارد.او گفت:۲نیروگاه 
بزرگ یکی در شهرستان زرند و دیگری توسط شرکت فوالد بوتیا 
در کرمان هرکدام با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات قابلیت های جدیدی 

هستند که در آینده نزدیک وارد مدار خواهند شد.

رییس پلیس فتای استان کرمان هشدار داد: 
مجرمان سایبری از طریق تماس تلفنی در واتساپ، 
شهروندان فریب می دهند و آن ها را برای دریافت 

جایزه پای عابربانک می کشانند.
رییس پلیس فتا استان کرمان گفت: مجرمان سایبری در پی 
تماس از طریق واتساپ با شهروندان و اعالم اینکه شما در مسابقه 
رادیویی برنده فالن مبلغ شده اید و برای دریافت جایزه خود 
راهنمایی های کارشناس ما را انجام دهید شهروندان را فریب 
می دهند.سرهنگ امین یادگارنژاد افزود: کالهبرداران با اعالم 
اینکه افراد سرشناس در استودیو حضور دارد و با تقلید صدا و اعالم 
برنده شدن مخاطب،با ترفندهای ماهرانه افراد را به پای عابربانک 
کشانده و اطالعات همراه بانک را دریافت کرده و به بهانه اینکه 
پیامی حاوی کد ثبت نام برای شما ارسال می شود، از شهروندان 
می خواهند کد ارسالی را به آنها اعالم کنند غافل از اینکه کد 
ارسالی رمز پویا بانکی شهروندان است و با داشتن این کد به راحتی 

از حساب بانکی فرد را خالی می کنند.
او تأکید کرد: در اجرای مسابقات زنده رادیوئی و تلویزیونی اولویت 
تماس با متقاضیانی است که ثبت نام کرده اند و ارتباط با این افراد 

نیز از خطوط تلفن ثابت شهری انجام  می شود.

رشد35 برابری برق رسانی 
روستاهای کرمان 

پلیس فتا:

مراقب تماس های واتساپی باشید

خبر

خبر

خبر

آگهي تحدید حدود اختصاصی   
چون ششدانگ يكباب خانه پالک 16298 فرعی از 3968اصلی واقع در بخش 2 کرمان 
به مساحت 168 مترمربع به ادرس کرمان سراسیاب فرسنگی بلوار شهیدان ماهانی کوچه 
شهیدان مهدی زاده جنوبی 2 درب اخر مورد تقاضاي خانم محبوبه صفی خانی فرسنگی 
می باشد تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون 
ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالك به شماره 25831 – 99/10/15بدینوسیله آگهي 
تحديد حدود اختصاصی منتشر و عمليات تحديدي از ساعت 8 صبح روز 99/12/5 در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا به مالك يا مالكين امالك مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در 
این اعالن در محل وقوع ملك حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورين عمليات تحديدي با معرفي 
مالك انجام و چنانچه كسي نسبت به حدود و حقوق ارتقاقي آن اعتراضي داشته باشد طبق ماده 
20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحديدي اعتراض خود را کتبا 
به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت يكماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه 
مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند بديهي است پس از مضي مهلت یاد شده و ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست توسط 

متقاضي ثبت عملیات ثبتي بنام وي ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعايي مسموع نخواهد بود. 
تاريخ انتشار 99/11/14

محمود مهدی زادره رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان م.الف 1428

حمزه احمدی-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب كرمان حمزه احمدی-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب كرمانحمزه احمدی-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب كرمان

آگهی حفاظت و قرق 
ذخیره گاه  جنگلی کهور ایرانی 
طراده شهرستان رودبارجنوب  

آگهی حفاظت و قرق 
ذخیره گاه جنگلی 

کنار پشتکوه خرپشت شهرستان عنبرآباد 

آگهی حفاظت و قرق 
ذخیره گاه  جنگلی کنار حاجی آباد 
گرم ساالر رضا شهرستان عنبرآباد

بدینوسـیله به اطالع عموم می رسـاند به 
اسـتناد مـاده یـک قانون حفـظ و حمایت 
از منابع طبیعـی و ذخایـر جنگلـی کشـور و 
مـاده 50 قانـون حفاظـت و بهره بـرداری از 
جنگلهـا و مراتـع و بـا اختیـارات حاصله از 
این مـواد قانونـی ذخیره گاه هـای جنگلی 
اراضـی  محـدوده  در  واقـع  ایرانـی  کهـور 
ملـی منطقـه طـراده از توابـع شهرسـتان 
رودبارجنوب با مشـخصات و حـدود اربعه 
زیر)طبق کروکی به مسـاحت 2234462 
مترمربـع( از بهمـن مـاه 99 بـه مـدت 5 

سـال قـرق اعـالم می گـردد.
شمااًل: اراضی ملی
جنوبًا: اراضی ملی
غربًا: اراضی ملی

شرقًا: اراضی ملی و مستثنیات
بدیهـی اسـت هرگونـه تخریب و تصرف، چـرای دام، بوته کنی، قطع اشـجار در این محدوده به اسـتناد مـاده یک قانون 
حفـظ و حمایـت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشـور و مواد42 و43 مکرر، 44، 44 مکـرر و ماده 50 قانون حفاظت 
و بهره بـرداری از جنگلهـا و مراتـع جـرم محسـوب می شـود و مرتکبیـن تحـت پیگـرد و تعقیب کیفـری و قانونـی قرار 

می گیرنـد و بایسـتی از عهده خسـارات وارده برآیند.

به  می رساند  عموم  اطالع  به  بدینوسیله 
استناد ماده یک قانون حفظ و حمایت از 
منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده 
50 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها 
با اختیارات حاصله از این مواد  و مراتع و 
واقع  کنار  جنگلی  ذخیره-گاه های  قانونی 
پشتکوه  منطقه  ملی  اراضی  محدوده  در 
با  عنبرآباد  شهرستان  توابع  از  خرپشت 
مشخصات و حدود اربعه زیر)طبق کروکی 
به مساحت 650061 مترمربع( از بهمن ماه 

99 به مدت 5 سال قرق اعالم می گردد.
شمااًل: اراضی ملی
جنوبًا: اراضی ملی
غربًا: اراضی ملی 
شرقًا: اراضی ملی

تصرف،  و  تخریب  هرگونه  است  بدیهی 
و  منابع طبیعی  از  قانون حفظ و حمایت  استناد ماده یک  به  این محدوده  اشجار در  بوته کنی، قطع  چرای دام، 
ذخایر جنگلی کشور و مواد42 و43 مکرر ،44 ، 44 مکرر و ماده 50 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و 
مراتع جرم محسوب می شود و مرتکبین تحت پیگرد و تعقیب کیفری و قانونی قرار می گیرند و بایستی از عهده 

خسارات وارده برآیند.

بدینوسـیله به اطالع عموم می رسـاند به 
اسـتناد مـاده یـک قانون حفـظ و حمایت 
از منابع طبیعـی و ذخایـر جنگلـی کشـور 
و مـاده 50 قانـون حفاظـت و بهره بـرداری 
از جنگلهـا و مراتـع و بـا اختیـارات حاصلـه 
ذخیره-گاه هـای  قانونـی  مـواد  ایـن  از 
جنگلـی کنـار واقع در محـدوده اراضی ملی 
منطقـه حاجی آباد گـرم سـاالررضا از توابع 
شهرسـتان عنبرآباد با مشـخصات و حدود 
مسـاحت  بـه  کروکـی  زیر)طبـق  اربعـه 
541943 مترمربـع( از بهمـن مـاه 99 بـه 

مـدت 5 سـال قـرق اعـالم می گـردد.
شمااًل: اراضی ملی

جنوبًا: اراضی ملی_ جاده آسفالته
غربًا: اراضی ملی 
شرقًا: اراضی ملی

بدیهـی اسـت هرگونـه تخریـب و تصـرف، چـرای دام، بوته کنـی، قطـع اشـجار در ایـن محـدوده به اسـتناد مـاده یک 
قانـون حفـظ و حمایـت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشـور و مواد42 و43 مکـرر ،44 ، 44 مکرر و مـاده 50 قانون 
حفاظـت و بهره بـرداری از جنگلهـا و مراتع جرم محسـوب می شـود و مرتکبیـن تحت پیگرد و تعقیب کیفـری و قانونی 

قـرار می گیرند و بایسـتی از عهـده خسـارات وارده برآیند.

صف طوالنی بنزین در رودبار و قلعه گنج
یک شهروند رودباری می گوید: باید زمان زیادی را در 
صف بنزین بایستیم اما در بسیاری از مواقع هم بنزین 
به ما نمی رسد و مجبور هستیم بنزین مورد نیازمان را 

از دست فروشان با قیمتی باال تهیه کنیم.
امیری ادامه داد: متاسفانه نبود نظارت بر جایگاه های 
سوخت باعث شده تا بنزین توسط قاچاقچیان سوخت 
به خارج از کشور ارسال شود و مردم شهرستان رودبار 

در وضع بدی به سر ببرند.
او ادامه داد: می گویند توزیع بنزین در خارج از باک 
خودرو در مجاری عرضه سوخت ممنوع است اما این 
اتفاق را هر روز در رودبار جنوب به عینه می بینیم اما 
هیچکس با این متخلفان برخورد نمی کند.امیری 
اضافه کرد: در طول شب شاهد هستیم که بنزین در 
ظرف های ۲۰ و ۶۰ لیتری از جایگاه ها بیرون می رود 
و این گواهی است بر سودجویی برخی افراد و ضایع 
شدن حق شهروندانی که باید ساعت های زیادی را 

صرف ایستادن در صف های طوالنی بنزین کنند و 
این اتفاقی است که مربوط به دیروز و امروز نیست.

یکی از شهروندان قلعه گنجی نیز می گوید: قلعه گنج 
جزو محروم ترین شهرهای کشور است و حل شدن 
مشکل سوخت در این شهرستان به یک رویا تبدیل 
شده است.چمک افزود: پمپ بنزین ها این روزها یا 
بنزین ندارند و یا باید مدتی در صف بمانی تا بتوانی 
بنزین دریافت کنی. اگر مریض داشته باشی و بخواهی 
او را به شهری دیگر حتی همین کهنوج برسانی با این 

وضعیت باید فاتحه ی بیمارت را بخوانی.
شرکت نفت کهنوج در دسترس نیست

نژادساالری رییس شرکت فرآورده های نفتی پنج 
گنج به »کرمان نو« گفت: من چند روزی است 
که در مرخصی هستم و از وضعیت کمبود بنزین 
اطالع ندارم. او توصیه کرد که با جانشینش آقای 
امیری تماس بگیریم که آقای امیری تماس های 

خبرنگار»کرمان نو« را پاسخ نداد.
شرکت نفت استان از نبود بنزین 

در جنوب بیخبر است
نورالدینی مدیرعامل شرکت نفت استان نیز 

از نبود بنزین در جنوب ابراز بی اطالعی کرد 
و گفت: تاکنون سعی کرده اند سوخت مورد 
نیاز تمامی شهرستان ها را به روز و به موقع 

ارسال کنند.
او تاکید کرد: فردا در اولین فرصت به این مسئله 

رسیدگی می کند.
قاچاق سوخت معضلی انکار ناپذیر در 

رودبار جنوب
قانعی فرماندار رودبار جنوب نیز در این 
خصوص گفت: معضل قاچاق سوخت را نمی 

توان در این شهر انکار کرد.
او افزود: این مسأله سالهاست گریبان ما را گرفته 
و چون رودبارجنوب یک شهر مرزی است این 
مسأله نیز بازار داغی دارد که مبارزه با این 

معضل را کمی سخت کرده است.
لبته عالوه بر این مسئله  قانعی ادامه داد: ا
های سوخت  جایگاه  که  است  چندروزی 

شهرستان سوخت تمام کرده اند.
او افزود: درخواست سوخت به استان ارسال 
شده اما هنوز چیزی به شهرستان ارسال نشده 

است و این به دلیل مشکالتی است که در بخش 
حمل وجود دارد.

فرماندار رودبارجنوب می گوید: این مساله 
را پیگیری کرده ایم و امیدوارم به زودی این 

مشکل حل شود.
مشکالت بخش حمل و نقل

دکتر شهسواری فرماندار قلعه گنج نیز گفت: 
چند روزی است که با مشکل کمبود بنزین در 
قلعه گنج مواجه هستیم و درخواست خود را به 
شرکت فرآورده های نفتی کهنوج فرستاده ایم.
او افزود: این مشکل به دلیل مشکالتی است که 
در بخش حمل و نقل وجود دارد و رانندگان نیز 
مشکالتی دارند که برایشان حمل مواد سوختی 
به جنوب استان کرمان را سخت کرده و باید به 

این مشکالت رسیدگی شود.
او اضافه کرد: هزینه های الستیک و سوخت 
تانکرها باالست و رانندگان نیز حق دارند. 
البته روز گذشته مقداری سوخت به قلعه گنج 
رسید و امیدواریم بقیه تانکرها نیز به زودی به 

دستمان برسد

 سوخت نیست؛ کمبود یا قاچاق؟

الهام پی پر
گزارش

قانعی فرماندار رودبار جنوب نیز در این 
خصوص گفت: معضل قاچاق سوخت را 
نمی توان در این شهر انکار کرد.
او افزود: این مسأله سالهاست گریبان ما 
را گرفته و چون رودبارجنوب یک شهر 
مرزی است این مسأله نیز بازار داغی 
دارد که مبارزه با این معضل را کمی 
سخت کرده است. قانعی ادامه داد: البته 
عالوه بر این مسئله چندروزی است که 
جایگاه های سوخت شهرستان سوخت 
تمام کرده اند.

هر
س: م

عک
کمبود بنزین برای نخستین بار نیست در شهرستان های جنوبی به ویژه رودبار جنوب و قلعه گنج شایع می شود. اکنون چند روز است که مردم این دو شهرستان از نبود بنزین می نالند و این 

مساله اعصاب آنها را به هم ریخته و زندگی شان را مختل کرده است. صف های طوالنی بنزین، خستگی رانندگان و دیگر مسائلی که به دنبال نبود بنزین در این دو شهرستان به وجود آمده مردم را 
عاصی کرده است.قاچاق سوخت نیز در این دو شهرستان به دلیل همجواری با سیستان و بلوچستان بازار داغی دارد و به نظر می رسد ساماندهی این وضعیت از دست مسئوالن خارج شده است.

کمبود سوخت در »رودبارجنوب« و »قلعه گنج«  مردم این دو شهرستان جنوبی را کالفه کرده است

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 139960319008001619 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 سیدعلی مختاری آب 
پنگوئی فرزند حسین به شماره شناسنامه 115 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 
556.10 مترمربع از پالک 6318 اصلی واقع در زرند خیابان فردوس کوچه 11 خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد یزدان پناه و علی شفیعی و حبیب اله اکبرزاده 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 193
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/14- تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/11/28

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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سه شنبه  14 بهمن 1399
کاغذ ایران

خبرخبر

ایسنا- مدیرکل بهزیستی استان کرمان 
با اشاره به اینکه بیش از 136 مرکز مثبت 
زندگی در کرمان آماده افتتاح است، گفت: 
هدف از تاسیس مراکز مثبت زندگی بردن 
خدمات به درب خانه مردم است و این مراکز 
باعث تسریع، تسهیل و شفافیت ارائه خدمات 
بهزیستی به جامعه هدف می شود."عباس 
صادق زاده" با تبریک ایام دهه فجر انقالب 
اسالمی افزود: با توجه به وسعت و گستردگی 
استان کرمان بیش 136 مرکز مثبت زندگی 
در 21 شهرستان استان تاسیس و راه اندازی 
شده اند که طی روزهای آینده توسط ریاست 
محترم جمهوری و مسئوالن کشوری و استانی 
افتتاح خواهند شد.وی افزود: شاخصه مراکز 
مثبت زندگی ارائه خدمات در بستر الکترونیک 
است و همه خدماتی که ارائه خواهد شد به 
صورت محله محور و با توجه به محدوده مکانی 
شخص متقاضی خواهد بود.صادق زاده تصریح 
کرد: با فعالیت مراکز مثبت زندگی، حضور 
مددجویان و توان خواهان جهت پیگیری امور 
به ادارات بهزیستی حذف شده و با یکپارچگی 
در توزیع خدمات نیاز مراجعه افراد به ادارات 
بهزیستی به حداقل کاهش خواهد یافت و 
همچنین پروسه الکترونیکی شدن پرونده 
ها، باعث تسهیل در روند خدمت رسانی 
به مددجویان می شود.مدیرکل بهزیستی 
استان کرمان ایجاد عدالت در ارائه خدمات 
و همچنین آگاهی و شناخت اقشار مختلف 
جامعه نسبت به اهداف و برنامه های سازمان 
بهزیستی را از مزایای این طرح عنوان و بیان 
کرد: یکی از مشکالتی که در حال حاضر وجود 
دارد این است که بخش زیادی از افراد جامعه 
آشنایی کافی با خدمات بهزیستی ندارند، لذا با 
توجه به استاندارد سازی ارائه خدمات در این 
مراکز قطعا رضایتمندی جامعه هدف سازمان 
بهزیستی افزایش پیدا می کند.وی با اشاره به 
اینکه مراکز مثبت زندگی بر اساس بند4 ماده 
26 قانون در راستای بهتر زیستن آحاد جامعه 
تاسیس شده و بیش از 22 خدمت سطح یک 
بهزیستی در این مراکز ارائه می شود، گفت: 
هر کدام از مراکز مثبت زندگی دارای حداقل 
15۰ پرونده و حداکثر 45۰ پرونده بوده و 
دسترس پذیری آسان به خدمات بهزیستی 

جزو مهم ترین مزیت های این مراکز است.

وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه شبکه 
شاد در مدت کوتاهی به بزرگ ترین عرصه ای 
تبدیل شد که خدمات آموزشی را در 
گسترده ترین سطح و به بیشترین جمعیت 
ارائه می کند، اظهار کرد: محیط شبکه شاد 
امن و منحصر به فعالیت های آموزشی و 
تربیتی است. محسن حاجی میرزایی در آیین 
رونمایی از فاز ۳ شبکه دانش آموزی شاد که با 
حضور اعضای شورای معاونان در ساختمان 
شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: معتقدم 
شبکه شاد یکی از بزرگ ترین دستاوردهای 
دوران کرونا در آموزش وپرورش است. کرونا 
همراه با تلخی و محدودیت های زیادی که بر 
جامعه جهانی تحمیل کرد اما در کنار رنج ها، 
فرصت های بزرگی را ایجاد کرد و شاد یکی 
از دستاوردهای مهم دوران کرونا شد.او با 
بیان اینکه ما از طریق شاد شبکه ارتباطی 
آموزش وپرورش را گسترش دادیم، افزود: 
در زمانی که مدرسه فعال بود و دانش آموزان 
به مدرسه می رفتند با یک میلیون معلم، 
۱۵ میلیون دانش آموز و بیش از ۱۱۰ هزار 
مدرسه مأموریت های خود را انجام می دادیم 
با تعطیلی مدارس و منع دانش آموزان از 
حضور در مدرسه این شبکه گسترده نیازمند 
پیوند و ارتباطی بود تا بتواند مأموریت های 
خود را انجام دهد و شاد این امکان را برقرار 
کرد؛ ارتباط بین معلم و دانش آموز، مدیران و 
معلمان، منطقه و مدارس، استان ها و مناطق 
با وزارتخانه با حجم عظیم نیروی انسانی از 
طریق شاد میسر شد.حاجی میرزایی با تأکید 
بر اینکه شاد جایگزین آموزش حضوری نشد، 
اظهار کرد: بدون تردید هیچ چیزی جای 
آموزش حضوری نیست و شاد وقتی به میدان 
آمد که آموزش حضوری تعطیل شد، شاد 
آمد تا از تعطیلی آموزش و وقفه تحصیلی 
جلوگیری و ارتباط گسیخته را برقرار کند شاد 
امکان دسترسی به محتوا و آموزش باکیفیت 

را عمومیت بخشید.

رییس کل بانک مرکزی گفت: دخالت بانک مرکزی در بازار ارز باید 
هدفمند باشد اما این رویکرد به معنای عدم تعدیل نرخ ارز نیست 
و سال آینده با تعدیل نرخ ارز و بهبود شرایط سیاسی به تورم هدف 
نزدیک خواهیم شد.رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه 
بانک مرکزی علیرغم تمام فشارها  و مشکالت ارزی، ارز کاالهای 
اساسی و دارو را تامین کرده است، گفت: طی سال گذشته ۱۵ 
میلیارد دالر برای کاالهای اساسی تامین کردیم که ۷ میلیارد دالر 
از آن از ذخایر بانک مرکزی بوده است. امسال نیز بخشی از نیازهای 

دولت را از ذخایر بانک مرکزی تامین کردیم. 
همتی افزود: قیمت گذاری تولیدات و کاالهای با دوام به نرخ ارز 
حساس است و بانک مرکزی طی سال جاری 9 میلیارد دالر ارز 

۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاالهای اساسی اختصاص داده است.
وی داد: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت صادرات نفتی کشور 
نسبت به گذشته روند رو به رشدی دارد و صادرات فرآورده ها نیز 
خیلی شرایط خوبی دارد. لذا مردم عزیز کشورمان بدانند که 
شرایط سخت قبلی را گذرانده ایم و آن وضعیت تکرار نخواهد شد. 
همتی افزود: ارز باید تک نرخی باشد و رانتی نباشد ولی این کار 

باید با تدبیر انجام شود تا شوک قیمتی به جامعه وارد نشود.
وی تصریح کرد: مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم، اما باید 
ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی روزمره مردم وارد 

نشود.
همتی با بیان اینکه عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز 
حاصل از صادرات در سامانه نیما، خوب ارزیابی می شود، افزود: 
در حال حاضر وارد کنندگان به دلیل پیش بینی کاهش نرخ ارز 
در نیما خرید ارز نمی کنند و به همین دلیل همین عرضه بیش 

از تقاضاست.

حذف ارز 42۰۰ تومانی 
باید با تدبیر انجام شود

۱3۶ مراکز »مثبت 
زندگی« آماده افتتاح

شاد جایگزین آموزش 
حضوری نشد

با حضور سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح از تعدادی 
از خانواده های شهدای ارتش، سپاه و نیروی انتظامی استان کرمان 
تجلیل شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، ظهر دیروز و 
با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح 
جمهوری اسالمی ایران از تعدادی از خانواده های شهدای ارتش، 
سپاه و نیروی انتظامی استان کرمان در همایش تبیین گفتمان 
مکتب شهید سلیمانی در نیرو های مسلح تجلیل شد. در این مراسم 
سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان یک تابلو 
منقش به تصاویر سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سپهبد قاسم 
سلیمانی را به همراه کتاب بچه های حاج قاسم و انگشتر شهید 
سلیمانی را به سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح 

جمهوری اسالمی ایران هدیه کرد.

سید حسین نقوی حسینی، فعال سیاسی اصولگرا گفت: سعید 
جلیلی مدعی نامزدی نیست، اما می گوید اگر اصولگرایان سر 
من به اجماع برسند به انتخابات وارد خواهم شد؛ ولی اگر اجماع 
نباشد او قصد ورود به انتخابات ندارد. اینکه گفته می شود او برای 
مجلس وارد خواهد شد و قالیباف به انتخابات ریاست جمهوری 
می رود و حرف هایی از این دست، صحبت هایی است که در 
جلسات غیررسمی مطرح می شود و هیچ مصوبه رسمی ای برای 
آن وجود ندارد و صرفا بین نخبگان این جریانات مطرح شده است. 
صحبت هایی شده است که اگر اجماع اصولگرایان روی قالیباف 
انجام شد و او برای ریاست جمهوری آمد، جلیلی میاندوره مجلس 
وارد شود و ریاست مجلس را برعهده بگیرد؛ در همین جلسات 
مطرح شد که سعید محمد هم گزینه شهرداری تهران باشد که 
او واکنش نشان داد و گفت که صرفا برای ریاست جمهوری وارد 
خواهم شد.جریان تخریب گری که سال 9۶ رئیسی را تخریب 

می کرد، حاال سعید جلیلی را تندرو می خواند.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: در مورد آقای رئیسی هیچ مانعی 
برای ثبت نام وجود ندارد و اگر ایشان وارد صحنه شوند هم به نظرم 
حامیان خود را دارند اما باید ببینیم خود ایشان چه تصمیمی می گیرند. 
بادامچیان با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
قرار داریم، تأکید کرد: امیدواریم مردم انتخابی کنند که ما دچار این 
مشکالت نشویم و بتوانیم تمدن اسالمی را پیش ببریم.دبیرکل موتلفه 
اسالمی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای وحدت اصولگرایان از 
ابراهیم رئیسی برای حضور در انتخابات حمایت می کند یا دعوتی در این 
زمینه صورت گرفته یا نه، گفت: سیاست شورای وحدت و حزب موتلفه 
اسالمی این است که ما مانع اینکه کسی در صحنه برای کاندیداتوری 
آماده شود، نشویم. این حق قانونی آنان است و نمی توان جلوی آن را 
گرفت. این مسئله تا زمان بررسی صالحیت ها ادامه می یابد و در همین 
زمینه نیز من نامه ای به آقایان شورای نگهبان نوشتم که مشخص کنید 

معنای رجل سیاسی چیست تا تکلیف همه مشخص شود.

 اهدای انگشتر حاج قاسم 
به سرلشکر باقری

سعید جلیلی برای کاندیداتوری 
در انتخابات ۱4۰۰ شرط گذاشت؟ 

بین قالیباف و رئیسی باید دید کدام 
به درد گام دوم انقالب می خورد

با آمریکا گفت وگو نمی کنیم
راه گفت وگو با عربستان باز است

آگهی فقدان سند مالکیت  
خانـم / آقـای محمـد بهـرام 
بـرگ  دو  ارائـه  بـا  بیگـی 
اسـناد  دفتـر  از  استشـهادیه 
رسـمی شماره 45 سـیرجان مدعی است 
کـه سـند مالکیـت سـه دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ پـالک 0 فرعـی از 2403 اصلی 
واقـع در بخـش 35 کرمـان بنـام خانـم / 
آقـای محمـد بهـرام بیگـی ثبـت و سـند 
مالکیـت صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت 
کـه بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده لـذا 
بدسـتور تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 
آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت 
اطـالع مـردم اگهی می شـود تـا هر کس 
مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند 
مالکیـت نـزد خود می باشـد ظـرف مدت 
10 روز از تاریـخ انتشـار روزنامـه گواهـی 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم 
دارد در غیـر اینصـورت پـس از سـپری 
شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی 
سـند مالکیـت المثنی بنـام مالـک صادر 

خواهـد شـد
 تاریخ انتشار 99/11/14

محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان سیرجان م.الف910

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد  
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
موضـوع  اول  شـماره13960319091003029-99/11/4هیات  برابـررای 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای سـعید سـعیدی زریب 
فرزند منصور بشـماره شناسـنامه 19صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 237/60متـر مربـع پـالک - فرعـی از45- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 45 -اصلی قطعه یـک واقع 
در عنبرآبـاد شـهرک  خداآفریـن بخش45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی فرخنده امیری  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .  

تاریخ انتشـار نوبـت اول:99/11/14 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/11/29

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اگهی حصر وراثت   
پرونـده  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  احترامـا 
شـورای  در  رسـیدگی  حـال  9900694در 
باشـد  مـی  جازموریـان  اختـالف  حـل 
خواهشـمند اسـت ورثه حیـن الفوت متوفی حسـن 
پـای بسـت را جهـت درج در روزنامـه کثیـر االنتشـار 

مراجعـه فرماییـد 
1-مهـران پـای بسـت فرزنـد حسـن به شـماره ملی 

5360328487
بـه شـماره  2-محمـد پـای بسـت فرزنـد حسـن 

ملـی5360328479
بـه شـماره  پـای بسـت فرزنـد حسـن  3-کبـری 

ملـی5360330041
شـماره  بـه  حسـن  فرزنـد  بسـت  پـای  4-رضـا 

ملـی5369908400
شـماره  بـه  حسـن  فرزنـد  بسـت  پـای  5-زهـره 

ملـی53656440
6-پری خاتون رحیمی فرزند حسن فرزند متوفی
7-معصومه جهانگیری فرزند حسن فرزند متوفی
8-سکینه جهانگیری فرزند حسن فرزند متوفی

9-علی پای بست فرزند حسن به شماره ملی
10-خاتون جهانگیری فرزند حسن فرزند متوفی

11-کلثوم پای بسـت به شـماره ملی 5369590826 
)همسر متوفی(

شورای حل اختالف جازموریان

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

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

اگهـی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139960319008001837 هیـات دوم  موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مهـدی سـلطانی تـاج ابـادی 
فرزنـد علـی بـه شـماره شناسـنامه 308051556 صـادره از زرند در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 279.75 مترمربـع از پـالک 2389 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان شـهید خلیلـی خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای محمـد ذکائـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/14
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 ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139960319008002336 هیـات دوم  موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مصطفـی نخعـی محمدآبادی 
فرزنـد محمـود به شـماره شناسـنامه 3080048441 صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 320 مترمربـع از پـالک 7566 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان پاسـداران خریداری از مالک رسـمی 
آقـای غالمعبـاس نظریـان محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 194
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/11/28
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی   
بدیـن وسـیله بـه خانـم زهـرا 
فرزنـد  آبـاد  حسـین  شـاهی 
کهنـوج  از  صـادره  حسـین 
سـاکن قلعـه گنج بمپـوری ابالغ می شـود 
کـه بانـک سـپه بـه اسـتناد قـرارداد بانکی 
شـماره 109616739 جهـت وصـول مبلـغ 
128538344 ریـال تا تاریخ 98/09/23به 
انضمـام خسـارت تاخیر متعلقـه و از تاریخ 
مذکـور تـا روز تسـویه کامـل بدهـی طبـق 
مقـررات علیـه شـما اجرائیه صـادر نموده و 
پرونـده اجرانـی بـه کالسـه 9800107 در این 
اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مـورخ 
99/00535-99/11/02مامـور، محـل اقامت 
شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده 
لـذا بنـا بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده 
18 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه فقـط 
یـک مرتبـه در یکـی از روزنامـه هـای کثیر 
االنتشـار محلـی آگهـی می شـود و چنانچه 
ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن اگهـی 
کـه روز ابـالغ محسـوب مـی گردد، نسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننماییـد 

عملیـات اجرائـی جریـان خواهـد یافـت
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی رودبار 
جنوب.علی رحمانی خالص

اگهی حصر وراثت   
خصـوص  در  احترامـا 
تقدیمـی  دادخواسـت 
امانـداد  خواهـان 
سـالمی  بـه خواسـته حصروراثـت 
توضیـح داده شـادروان پنجشـنبه 
ش  بـه  مـراد  فرزنـد  سـالمی 
تاریـخ  در   5369765669 ش 
نمـوده  1393/4/27دررودبارفـوت 
ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :1-
پنجشـنبه  فرزنـد  سـالمی  قنبـر 
فرزنـد  سـالمی  امانـداد   -2
پنجشـنبه3- بخشـعلی  سـالمی 
پسـر  پنجشـنبه)فرزندان  فرزنـد 
زاده  حیـدری  (4-کنیـز  متوفـی 
دائمـی  )همسـر  احمـد  فرزنـد 
متوفـی (لـذا مراتب یـک نوبت در 
روزنامـه کثیر االنتشـار محلی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد 
اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر 
آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

شـد. خواهـد  صـادر  گواهـی 
رئیس شوراحل اختالف شماره 
دو.بهروز عربی 

آگهی حصر وراثت    
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت یوسـف ناروئی سـولوئیه  فرزندکریم  به شـرح 
دادخواسـت تقدیمـی ثبت شـده بـه کالسـه 9909983887100561از ایـن دادگاه 
درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده وچنین توضیـح داده که شـادروان کریم 
ناروئـی سـولوئیه فرزنـد ---- بـه ش ملـی 5369808112در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود 

حیـات گفتـه وورثـه حیـن الفـوت ان منحصر اسـت به :
1-یاسر ناروئی سولوئیه فرزند کریم به ش ملی 3160231666

2-فتح هللا  ناروئی سولوئیه فرزند کریم به ش ملی3160896846
3-ابوذر ناروئی سولوئیه فرزند کریم به ش ملی3160896854

4-یوسف ناروئی سولوئیه فرزند کریم به ش ملی3160921832
5-علی اصغر ناروئی سولوئیه فرزند کریم به ش ملی 5360058900

6-علی اکبر ناروئی سولوئیه فرزند کریم به ش ملی5360196203
7-عنایت ناروئی سولوئیه فرزند کریم به ش ملی5360196203

8-موسی ناروئی سولوئیه فرزند کریم به ش ملی5369728208
9-عیسی ناروئی سولوئیه فرزند کریم به ش ملی5369728216)فرزندان پسر متوفی (

10-انیسه ناروئی سولوئیه فرزند کریم به ش ملی3160921816
11-ماهی  ناروئی سولوئیه فرزند کریم به ش ملی3160921824

12-مرضیه ناروئی سولوئیه فرزند کریم به ش ملی5360058889
13-مهدیه ناروئی سولوئیه فرزند کریم به ش ملی5360058897

14-فرخنـده ناروئـی سـولوئیه فرزنـد کریـم بـه ش ملی----)فرزندان دختـر متوفی 
(اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور یـک نوبـت اگهـی میگرددتـا 
چنانچـه شـخصی اعتراضـی دارد ویـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزداو مـی باشـد از 
تاریـخ نشـر اگهـی ظـرف مـدت یکمـاه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر 

شـد.  خواهد 
مسول شورای حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف شهرستان رودبار جنوب –سرحدی 

حاال فرماندار قشم که تا چند روز 
پیش معتقد بود در ارائه آمار مسافران 
بزرگ نمایی شده است می گوید: نصب 
هرگونه چادر مسافرتی در مکان ها، 
پارک ها، کمپ های مسافرتی و سواحل 
قشم ممنوع بوده و نیروی انتظامی 
موظف است نسبت به اجرای این امر 
اقدام کند. مراکز تجاری و مکان های 
عمومی نیز موظف شده اند نسبت به 
نصب کیوسک ارائه ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده در ورودی ها اقدام و 
انتظامات این مجموعه ها از ورود افراد 
بدون ماسک جلوگیری کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
هم دوباره از اجرای طرح تشدید 

نظارت ها سخن گفته و اعالم کرده 
همه مسافران برای ورود به جزایر باید 

گواهی منفی تست کرونا ارائه دهند که 
در صورت ارائه نکردن آن باید به مراکز 

خدمات جامع سالمت مراجعه کنند و 
با پرداخت هزینه هر تست RAPID به 

مبلغ ۱5۰ هزار تومان و یا پرداخت هزینه 
هر تست PCR به مبلغ 3۰۰هزار تومان 

نسبت به انجام آن ها اقدام کنند.

ورود کنترل نشـده و بی برنامه مسـافران به قشـم خطر سـرایت ویروس کرونـا را در این جزیره بیشـتر کرده اسـت. فرماندار قشـم خبـر داده که محدودیت هـای جدیدی 
برقرار می کنـد. رییس دانشـگاه علوم پزشـکی هرمزگان هم اعالم کرده شـرط سـفر بـه جزایر جنوبـی از جمله قشـم ارائه نتیجه منفی تسـت کرونا اسـت.

بـه گـزارش ایسـنا، در هفته هـای گذشـته فیلم ها 
و عکس هایـی از حجـم زیـاد مسـافران در قشـم 
منتشـر شـد؛ مسـافرانی که بـدون ماسـک و بدون 
رعایـت فاصلـه در دره ها و سـواحل جمع شـده اند 
و یا روی لندینگ کرافت و اسـکه در نوبت رسـیدن 
بـه جزیـره هسـتند. مسـؤوالن محلـی می گوینـد 

بیشـتر ایـن تصاویـر قدیمی اسـت.
رسـانه های محلـی اواخـر دی مـاه گـزارش کردند 
بیـش از 4۰ هـزار مسـافر وارد قشـم شـده اند امـا 
فرمانـدار قشـم در واکنشـی گفتـه کـه در ارائـه 
آمارهـا بزرگ نمایـی شـده اسـت و فقـط 11 هزار 
و 94۰ خـودرو در پنـج روز )اواخـر دی مـاه( وارد 
جزیـره قشـم شـده کـه ایـن آمـار بـا تـردد در 

روزهـای عـادی اختالفـی جزیـی دارد.
نصـری اوج ورود بـه جزیـره را فقـط در یـک روز 
دانسـته و گفتـه کـه در همـان یـک روز فقـط 5۰ 
درصد به ظرفیـت معمول خـودرو در جزیره اضافه 
شـده و چیزی که در رسـانه ها منتشـر شـده بسیار 

از واقعیت هـا فاصلـه دارد.
او حتـی اسـتفاده نکـردن 9۰ درصـد گردشـگران 
از ماسـک را کـذب دانسـته و گفتـه بود: مشـخص 

نیسـت مبنـای آمـاری برخـی آقایـان کجاسـت 
یـن آمـار را بـه رییس جمهـور  فـرادی کـه ا و ا
می دهنـد اصـال بـا بنـادر ورودی قشـم آشـنایی 

دارنـد یـا نـه؟
ایـن واکنـش در پـی انتقادهـای علیرضا رییسـی، 
سـخنگوی سـتاد مقابله بـا کرونـا در جلسـه اواخر 
دی ماه بود کـه رییس جمهور هم حضور داشـت؛ او 
با انتشـار تصاویـری از ازدحام جمعیـت در ورودی 
جزیـره قشـم گفتـه بـود: در یـک روز شـش هزار 
ماشـین وارد جزیـره قشـم شـد. 3۰ تـا 4۰ هـزار 
نفـر همزمـان وارد یـک جزیـره شـدند و قطعـًا 
ایـن وضعیـت اسـفناک اسـت. کسـانی که بـا این 
بی مباالتـی چنیـن برنامه ریزی هایـی می کننـد 
مسـئول مرگ مردم هسـتند و باید مجازات شوند.
سـعید نمکـیـ  وزیـر بهداشـتـ  هم این سـخنان 
را تکمیـل کـرده و گفتـه بـود: هشـت هزار نفر هم 
بـا لنـج وارد شـدند و هشـت هم پـرواز انجام شـد. 
خیلی هـا وقتـی بـه جزیـره رسـیدند ماسـک ها را 

برداشـتند.
نشـگاه علـوم پزشـکی هرمـزگان  مسـئوالن دا
در همـان روزهـا گفتـه بودنـد کـه از مسـافران 
ورودی بـه جزیـره قشـم در بنـدر پـل و اسـکله 
حقانـی بندرعبـاس تسـت کرونـا گرفتـه می شـود 
و افـراد مشـکوک و یـا مثبـت هـم بـه شـهر مبـدا 

بازگردانـده می شـوند اما بنا بـر آن چه رسـانه های 
محلـی گـزارش کرده انـد، چنیـن اقدامـی انجـام 
نشـده اسـت.نهم بهمن مـاه مدیر شـبکه بهداشـت 
و درمـان قشـم هـم خبـر می دهـد کـه بـا سـفر 
چنـدروزه گردشـگران بـه قشـم، درصـد مـوارد 
بر شـده و  کرونایـی مثبـت ایـن منطقـه سـه برا
بخشـی از ایـن افـراد را فعـاالن اقتصـادی جزیـره 
تشـکیل می دهنـد کـه در تسـت گیری های اخیـر 

ند.   شناسـایی شـده ا
حـاال فرماندار قشـم که تـا چنـد روز پیـش معتقد 
بـود در ارائـه آمـار مسـافران بزرگ نمایـی شـده 
اسـت می گویـد: نصـب هرگونـه چـادر مسـافرتی 
در مکان هـا، پارک هـا، کمپ هـای مسـافرتی و 
سـواحل قشـم ممنـوع بـوده و نیـروی انتظامـی 
موظف اسـت نسـبت به اجرای این امر اقـدام کند. 
مراکـز تجـاری و مکان هـای عمومـی نیـز موظـف 
شـده اند نسـبت بـه نصـب کیوسـک ارائه ماسـک 
و مـواد ضدعفونی کننـده در ورودی هـا اقـدام و 
انتظامـات ایـن مجموعه هـا از ورود افـراد بـدون 

ماسـک جلوگیـری کننـد.
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی هرمـزگان هـم 
دوبـاره از اجـرای طـرح تشـدید نظارت هـا سـخن 
گفتـه و اعـالم کـرده همـه مسـافران بـرای ورود 
بـه جزایـر بایـد گواهـی منفـی تسـت کرونـا ارائه 

دهنـد کـه در صـورت ارائـه نکـردن آن بایـد بـه 
مراکـز خدمـات جامـع سـالمت مراجعه کننـد و با 
پرداخـت هزینه هر تسـت RAPID بـه مبلغ 15۰ 
 PCR هزار تومـان و یـا پرداخـت هزینه هر تسـت
به مبلـغ 3۰۰هـزار تومان نسـبت بـه انجـام آن ها 
اقدام کننـد. ایـن محدودیت هـا به گوش سـاکنان 
جزیـره و حتـی مسـافران آن آشـنا اسـت؛ مسـاله 
اجـرای درسـت ایـن دسـتوالعمل ها اسـت. وقتـی 
ایـن بخـش ماجـرا زیـر سـوال مـی رود مسـافری 
کـه بـه پروتکل هـا توجـه نـدارد، بیشـتر تشـویق 
می شـود. در شـبکه های مجـازی پیام هـای زیادی 
در رابطـه با مسـدود نبـودن راه های جزیـره و اجرا 
نشـدن محدودیت هـا و کنتـرل نکـردن مسـافران 
و تسـت کرونـا منتشـر شـده اسـت کـه چگونگـی 
اجـرای محدودیت هـا و اخطارهـای تـازه را زیـر 
سـوال می بـرد و از طرفـی، ایـن پرسـش را پیـش 
مـی آورد کـه بـا وجـود اعتراض هـای مکرر سـتاد 
ملـی مبـارزه بـا کرونـا و گزارش هـای متعـدد 
از حجـم زیـاد و کنترل نشـده سـفرها و رعایـت 
نشـدن پروتکل هـا، چـرا مسـؤوالن ایـن جزیـره 
توریسـتی هنـوز راه کاری بـرای مدیریـت سـفر به 
اجرا نگذاشـته اند و یا دسـت کـم، محدودیت هایی 
را کـه خـود بارهـا حرفـش را زده انـد،  به درسـتی 

اجـرا نمی کننـد؟

ــه  ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــای س ــخ ه پاس
ــری در  ــگاران در نشســت خب ــه ســواالت خبرن ب
ــعید  ــت. س ــرار گرف ــب ق ــار پرمخاط ــدر اخب ص
خطیــب زاده در بخشــی از ایــن نشســت بــا 

ــت دار  ــع صالحی ــا مرج ــه تنه ــر اینک ــد ب تأکی
تأییــد واکســن کرونــا در داخــل کشــور و 
ــر عهــده  ــد آن ب ــرای تســهیل خری درخواســت ب
وزارت بهداشــت و ســتاد ملــی کرونــا اســت، 

ــا جدیــت تــالش کــرده  افــزود: وزارت خارجــه ب
ــد و ورودی  ــی کن ــا را اجرای ــات آن ه ــه مصوب ک
ــه تأییــد صالحیــت ایــن واکســن هــا نداشــته،  ب

ــت. ــد داش ــدارد و نخواه ن
ــه  ــخ ب ــورمان در پاس ــد کش ــات ارش ــن دیپلم ای
ــا  ــران ب ــه ای ــا رابط ــاط ب ــری در ارتب ــوال دیگ س
ــد  ــم تأکی ــاز ه ــا ب ــت: م ــعودی گف عربســتان س
ــان  ــو همچن ــت و گ ــیر و راه گف ــم مس ــی کنی م
ــود را  ــیر خ ــتان مس ــر گاه عربس ــت و ه ــاز اس ب
ــد  ــه بده ــن خاتم ــگ یم ــه جن ــد، ب ــالح کن اص

ــای  ــوب گفتگوه ــا در چارچ ــه تنه ــرد ک و بپذی
درون منطقــه ای اســت کــه مــی تــوان بــه 
ــی  ــات امنیت ــید و ترتیب ــب رس ــم مناس ــک فه ی
پایــداری داشــت، جمهــوری اســالمی ایــران 
هــم پذیــرای آن خواهــد بــود و آغــوش مــا بــرای 
ــا  ــاط ب ــن در ارتب ــت.وی همچنی ــاز اس ــا ب آن ه
ــت  ــا گف ــت: م ــکا گف ــا آمری ــی ب ــام و رایزن برج
وگــوی دو جانبــه ای بــا آمریــکا نخواهیــم 
ــه در  ــه آنچــه ک ــد ب ــا بای ــی ه داشــت و آمریکای

ــد. ــل کنن ــد عم ــه ان ــام گفت ــورد برج م

به »قشم«  سفر نکنید
با افزایش مسافرت ها به جزیره قشم محدودیت های تازه ای در این جزیره برای جلوگیری از سرایت کرونا اعمال می شود
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آنا کارنینا 
نوشته نویسنده مشهور قرن نوزدهم لئون تالستوی 
است. کتابی که برخی منتقدان آن را بهترین رمان 
تاریخ دانسته اند و یا همواره آن را در لیست ده کتاب برتر 
تاریخ قرار می دهند. تولستوی در رمان آنا کارنینا شرح 
حال روابط میان خانواده های روسی در قرن نوزدهم را 
روایت می کند. کتابی که هرکسی در طول زندگی اش 
حتما باید آن را بخواند. ما نیز در کافه بوک این رمان 
برجسته را در لیست کتاب های پیشنهادی کافه بوک 

قرار داده ایم.
تالستوی زمانی عقیده داشت رمان وسیله ای برای 
آموزش روح و روان است و در طول زندگی خود سه رمان 
بزرگ خلق کرد. اما پس از مدتی از رمان نوشتن فاصله 
گرفت و بنابرگفته ناباکوف در کتاب درسگفتارهای 
ادبیات روس، تولستوی »به این نتیجه رسید که هنر 
غیرالهی است چون بر تخیل، بر فریب، بر جعِل خیال 
استوار است. بدین ترتیب درست وقتی که با آنا کارنینا 
به باالترین قله های کمال خالقیت رسیده بود، ناگهان 
تصمیم گرفت که نوشتن را به کلی کنار بگذارد مگر 
نوشتن جستارهایی در باب اخالق.« اما بعدها چند 
داستان کوتاه هم خلق کرد. آنا کارنینا در کنار رمان 
جنگ و صلح و مرگ ایوان ایلیچ، سه کتاب این نویسنده 

هستند که شایسته مطالعه اند.

فیلم داستانی از برانکس
لرنزو:غم انگیز ترین چیز توی زندگی، یه استعداد تلف شدست...

دیالوگ
آواز جغد کوچک

این مســتند به بررســی زندگی پرندگان در جنگل های زاگرس و تاثیر مخرب 
مداخالت انسانی و تخریب محیط زیست آنها می پردازد.

مستند
فروشنده

 فیلمی به نویسندگی و کارگردانی اصغر فرهادی اســت. این هفتمین فیلم بلند 
اصغر فرهادی است.

فیلم

وقت را تیغ گفته اند بّران
که بود بي توقفي گذران

هر کجا تیز بگذرد آن تیغ
وانگردد به واي واي و دریغ

گرچه باشد گذشتنش نفسي
لیک تأثیر آن قویست بسي

جامی 

عکس : میالد ارباب زاده کرونا حریف اسپورت 
کیک بوکسینگ کرمان نشد

۱3۷۰ میلیارد ریال پروژه در رفسنجان 
افتتاح یا کلنگ زنی می شود

رییس کمیته اسپرت کیک بوکسینگ استان کرمان با اشاره به تاثیر معضل پاندمی کرونا در سال 
99 و کاهش فعالیت های این کمیته گفت: در این راستا راهکارهایی اتخاذ شد که کرونا حریف 

ما نباشد و همچنان از سبک های برتر رزمی استان باشیم.
احسان سعیدنژاد افزود:سال گذشته رتبه نخست کشور را با توجه به فعالیت های انجام شده 
کسب کردیم و امیدواریم این مهم امسال هم محقق شود. او اظهار داشت:از فعالیت های مهم 
این سبک می توان به مسابقات قهرمانی استان آقایان )سال 96-سالن تالش(،مسابقات قهرمانی 
استان بانوان کمربند طالیی جام وحدت )سال 9۸( و برگزاری دوره حضوری ارتقای دان ، 
داوری و مربیگری با حضور کانچو نجفی در کرمان و با شرکت کنندگان از یزد خراسان جنوبی 
خراسان رضوی و کرمان)سال 9۸( اشاره کرد.سعیدنژاد گفت: دیگر اقدامات کمیته بزرگترین و 
باشکوه ترین مسابقه رزمی استانی با همکاری هیات رزمی استان جام حاج قاسم سلیمانی)سال 
9۸-سالن فجر(،مسابقات دوره ای شهرستان برای بانوان و آقایان)سال 99(،شرکت در دوره 
کشوری آنالین آزمون دان، مربیگری و ارتقاء داوری و تدریس داوری احسان سعید نژاد نماینده 
استان به عنوان مدرس داوری فدراسیون و برگزاری دوره های آزمون کمربند رنگی مطابق تقویم 
ارائه شده است.او بیان داشت: تعداد هنرجویان آقا و خانم فعال استان در این رشته بیش از 3۰۰نفر 
می باشد و همچنین تعداد 23 مربی فعال و 45 داور با مدرک فدراسیونی با این سبک در حال 
همکاری هستند.رییس کمیته اسپرت کیک بوکسینگ استان کرمان با اشاره به سازمان جهانی 
international sport kickboxing association با نماد اختصاری iska که مقر اصلی آن در 
فلوریدای آمریکا می باشد افزود: سازمان iska متولی و برگزار کننده مسابقات کیک بوکسینگ 
در همه استایل ها در 2 بخش آماتور و حرفه ای است. او ادامه داد:نمایندگی و مسئولیت سازمان 
جهانی iska در ایران را کانچو علیرضا نجفی برعهده دارد که این رشته مهیج و معتبر از سال 96با 

نمایندگی احسان سعیدنژاد در کرمان آغاز به فعالیت کرد.

فرماندار رفسنجان از افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی 7۰پروژه با اعتبار یک هزار و 37۰ 
میلیارد ریال طی ایام الله دهه مبارک فجر در جای جای این شهرستان خبر داد.

مجید فصیحی هرندی افزود:بهسازی و آسفالت 65هزارمترمربع معابر روستایی با 
اعتبار4۸میلیارد ریال،بهسازی و آسفالت 63هزارمترمربع معابر شهری با اعتبار 
69میلیاردریال و افتتاح 2بوستان شهری و روستایی با اعتبار هشت و نیم میلیارد ریال از 

جمله این طرح ها هستند.
فرماندار رفسنجان از افتتاح 2مدرسه با مشارکت خیرین و دولت با هزینه 5۰ میلیارد ریال 
در دهه فجر خبرداد وافزود:شاهد افتتاح وکلنگ زنی 1۰پروژه عمرانی شهرداری رفسنجان 

با اعتبار53۰ میلیارد ریال خواهیم بود.
او تصریح کرد:امسال پنج پروژه عمرانی دانشگاه ولیعصر)عج(رفسنجان بااعتبار22۸ 
میلیارد ریال، سه پروژه عمرانی دانشگاه پیام نور با اعتبار هشت میلیارد ریال و یک هزارو 
7۰۰ مترمربع ساختمان سازی در حوزه بهداشت توسط دانشگاه علوم پزشکی با اعتبار 3۰ 

میلیارد ریال طی ایام دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.
فصیحی هرندی ادامه داد:برق رسانی و رفع افت ولتاژ و روشنایی معابر با اعتبار 146  
میلیارد ریال، تامین آب و احداث مخزن شرکت آب و فاضالب با اعتبار23 میلیارد ریال از 

دیگر پروژه های مورد بهره برداری در دهه فجر خواهد بود.
فرماندار رفسنجان خاطرنشان کرد: بهره برداری از چهار طرح تولیدی صنعتی با اعتبار 
27میلیارد ریال، بهره برداری از سه واحد دامداری با اعتبار 13میلیارد ریال و بهره برداری 
از 2 زمین چمن مصنوعی روستایی با اعتبار هفت میلیارد ریال در دهه مبارک فجر امسال 

انجام می شود.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

دمنوش گل گاو 
زبان تقویت کننده اعصاب و روان و حواس پنجگانه، و 

نشاط آور است واختالل حواس را درمان می کند.

گیاه انجیر پرده ای یا فیکوس میکروکارپا
اگر هیچ تجربه ای در نگهداری از گیاهان ندارید، بدون 
شک گزینه مناسبی برای شروع است. عالوه بر داشتن 

ظاهر زیبا، از نظر ناسا به عنوان یکی از گیاهان برتر 
در تصفیه هوا شناخته شده است. فیکوس میکروکارپا 

متعلق به جنوب شرقی آسیا و استرالیاست.

سال گذشته کاغذ وطن در چنین روزی 
از مشکالت بیماران سرطانی نوشت.

عطارباشی

گلخانه

سالگشت

اجرای نمایش چاقوی دم کرده شـب به کارگردانی جلیل امیری در تئاتر شـهر 
@academysahne کرمان ادامه دارد. از صفحه

محمد لطیف کار روزنامه نگار کرمانی عکس هایی از جشن سده را در صفحه اش 
@mlatifkar بارگذاری کرد و نوشت: لباسی در خور جشن سده...از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

»حسن محجوب«، مدیر شرکت سهامی انتشار و ناشر 
برگزیده کشور، در آستانه 92 سالگی درگذشت.

ایرنا - چهاردهمین جشــنواره اقوام ایران زمین که به 
صورت مجازی از نهــم آبان در گرگان آغاز شــده بود 

شامگاه یکشنبه به کار خود پایان داد.

مستند "آدور" جدید ترین ساخته  اسماعیلیک ارگردان 
کرمانی، سه شنبه چهاردهم بهمن ماه  با رعایت پروتکل 

های بهداشتی در کرمان اکران می شود.

     
     

ی 
حل

ی م
آوا

خدا دونه که نازِن ِچشمون تو
دریپ ای رمزو رازِن چشمون تو

ُچکت بودوم هما دیدار اول
اگْوی بَرک سه فازِن چشمون تو

شاعر : پرویزفتحی رئیسی

به ِچشُمم اَشک َغم جاری ِک ُو رو
نُوُمم اِی تو دلی گاری ِک ُو رو
اَدونستی  که حاال َور شکسُتم
سکالُم دادی ُو باری ِک ُو رو

شاعر : عزت اهلل بادپیما)شورا(

مو ُخُبم یا بَُدم ناویُتم ای تو
به اَرواِح َجُدم ناویُتم ای تو

مو که روتُم بِخاِطر ُسکُمُکِنت
نََرستی َورَرُدم ناویُتم ای تو

شاعر : اسماعیل جالئی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مزایده عمومی  یک مرحله ای 
تجدید مزایده فروش اموال اسقاطی و آهن آالت ضایعاتی بیمارستان سینا زرنددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مزایده: 116/19/11/99دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار

مزایده فروش اموال اسقاطی و آهن آالت ضایعاتی موضوع مزایده
دریافت اسناد : بیمارستان سینا زرند

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

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

)صرفًا جهت مشاهده(

406/000/000 ریالبرآورد یکساله )ریال(
20/300/000 ریالتضمین شرکت در مزایده )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 08:00 روز شنبه مورخ دریافت اسناد 
99/11/18

تا ساعت 11:00 روز یکشنبه  مورخ 99/11/19آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 99/11/19بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 99/11/14 در محل بیمارستان سینا زرند برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مزایده(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

م.الف ۷۰۷۸


