
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

اینترنتبازهمگرانمیشود
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از بازنگری تعرفه های این حوزه در سال آینده خبر داد و گفت: محدودیت قانونی تغییر تعرفه ها برای 
سال آینده برداشته شده و ما قصد داریم به نحو مناسبی اصالح تعرفه ها را در این بخش انجام دهیم.به گزارش ایسنا، صادق عباسی شاهکوه در 
کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطالعات که با رویکرد توسعه شبکه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری، صبح روز گذشته در پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات برگزار شد، با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای هدف گذاری ایجاد و توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری، 

3گفت که این مصوبه در هفته جاری ابالغ خواهد شد.
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»اعالم نظر« با» اعمال نظر« 
 متفاوت است

 جاللی معاون سیاسی استانداری کرمان در واکنش با دخالت برخی در انتصاب های دولت:

نظر امامان جمعه و نمایندگان در انتصاب ها استعالم می شود

سارقان سابقه دار رصد 
 می شوند

 وزیر ارتباطات خبر داد:
اتصال ۱۲۰ روستای جیرفت و عنبرآباد 

به اینترنت تا پایان سال ۱۴۰۱

درخواست افزایش 
قیمت شیر بعد از 

افزایش حقوق کارگران

2

رشد ۴.۱درصدی 
اقتصاد  در ۹ماهه امسال

 کشف بیش از
 ۳۰۰۰ میلیارد 

تومان کاالی قاچاق 
در استان کرمان 

تولید ناخالص 
کشور  داخلی 

با احتساب نفت و بدون احتساب نفت 
در ۹ ماهه سال جاری به قیمت های 
ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه 
سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و 
۳.۴ درصدی برخوردار بوده است. 
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم 
کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی 
اداره حساب های اقتصادی این بانک، 
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ...

ســخنگوی انجمــن صنایــع 
فرآورده های لبنی از درخواست 

این انجمن در راستای افزایش ۵ درصدی قیمت تمام شده 
محصوالت لبنی به دلیل افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها 

در سال آینده خبر داد
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رییس کل دادگســتری اســتان کرمان از 
رصد ۷۱ هزار سارق ســابقه دار استان به 

منظور پیشگیری از وقوع جرم خبر داد.
یداهلل موحد گفت: سامانه ســاما بانک اطالعاتی درباره مجرمان 
حرفه ای و خطرناک است، مشــخصات در سامانه و تحت کنترل 

و رصد قرارمی گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد: بیش 
از ۱۲۰ روستای جیرفت و عنبرآباد تا پایان سال 

۱۴۰۱ به شبکه پایدار و پرسرعت متصل خواهند شد.
»عیسی زارع پور« در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اینستاگرام 
نوشت: میزبان دکتر اعظمی،نماینده مردم شریف جیرفت و عنبرآباد بودم 

تا مسائل ارتباطی این حوزه را بررسی کنیم. 

صفحه2 را 
بخوانید صفحه ۱ را 

بخوانید

تومــان  ۵۰۰ قیمــت  صفحــه             8      ۱۴۰۰ اســفند   ۲۴ سه شــنبه         ۱۱۹۷ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

روزنامه اقتصادی استان کرمان

پسته کاران صرفه  جویی آبی نداشتندپسته کاران صرفه  جویی آبی نداشتند

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی(  آگهی مناقصه  ت دوم
شماره ۱8۴ / ب/ ۱۲ – ۱۴۰۰منوب

براورد   با  را  شرقی  و  غربی  حومه  الویت  با  رفسنجان  آب  مخازن  فیزیکی  حفاظت  اجرای   : موضوع  مناقصه  دارد  نظر  در  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
شماره  به  و   نفر   1 کنندگان  شرکت  تعداد  حداقل  با  و  عمرانی  اعتبارات  محل  از  ریال   1.572.683.000  : کار  ارجاع  فرایند  تضمین  مبلغ  و   ریال   31.453.650.583
2000005963000250 را از طریق تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره  از 
نمایند. مراجعه  ستاد  سامانه  به  مورخ 1401.01.18  شنبه  پنج  روز   19 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  شود  می  دعوت  باشند،  می  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون   اداره 

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 . 
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman  موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز  دوشنبه مورخ :  1400.12.23 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه  ساعت 19 روز  یکشنبه مورخ 1401.01.28.

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401.01.28 .
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10:00 صبح روز  دوشنبه مورخ  1401.01.29. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و 
فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: 034-333222282 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021 
 دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
انجام پشتیبانی و راهبری تأسیسات دانشگاه شهیدباهنرکرمان 

و مجتمع آموزش عالی بافت شامل تعمیرات، نگهداری و بهره برداری

مهلت دريافت اسناد مناقصه: ساعت 19 روز شنبه مورخ 1400/12/28
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ  1401/01/15

زمان گشایش پاکت ها : ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/01/15
آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی)ره(- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنرکرمان- سازمان مرکزی

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار 3،854،202،462لاير به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و يا واريز نقدی به شماره 
حساب ذکر شده در اسناد مناقصه است.

روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنرکرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام پشتیبانی و راهبری تأسیسات در شهرهای 
کرمان و بافت شامل تعمیرات، نگهداری و بهره برداری کلیه اماکن اعم از ساختمان و محوطه را از طریق سامانه 
ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  تمامی  نمايد.  برگزار  دولت  الکترونيکی  تدارکات 
پيشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس  

www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

شناسه اگهی:۱2۹۳2۴۳

مناقصـه 
شماره۱۴۰۰-۲9

مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
موضوع مناقصه :خرید یک دستگاه اکو کاردیو گرافی

مبلغ برآوردشده مناقصه: 8/000/000/000ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:40/000/000ریال

تاریخ دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگاهی به مدت 4روز از طریق سامانه 
ستاد ایران

جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس 
setdiran.irمراجعه شود.

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان شناسه اگهی: 1293200

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد
اتصال ۱۲۰ روستای جیرفت و عنبرآباد به اینترنت تا پایان سال ۱۰۴۱

درخواست افزایش قیمت شیر بعد از افزایش حقوق کارگران
سخنگوی انجمن فرآورده های لبنی: دولت قیمت ها را اصالح نکنند، شرکت ها ضرر و زیان هنگفتی خواهند دید

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت که بیش از ۱۲۰ 
روستای جیرفت و عنبرآباد تا پایان سال ۱۴۰۱ به شبکه 
پایدار و پرسرعت متصل خواهند شــد.به گزارش ایسنا، 
عیسی زارع پور در صفحه اینستاگرام خود، با اشاره به حضور 
اعظمی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد برای بررســی 
مسائل ارتباطی این حوزه، بیان کرد: جدیت این نماینده 
عزیز و دیگر نمایندگان مجلــس برای پیگیری تکمیل و 
ترمیم نواقص ارتباطی روســتاهای حوزه انتخابیه خود و 
برنامه اجرایی و زمان بندی اتصال روستاهای باقی مانده به 
شبکه ملی اطالعات مثال زدنی و نشانه مطالبه جدی مردم 

برای دسترسی به شــبکه پایدار و پرسرعت و درخواست 
تکمیل پوشش ارتباطی مناطق روستایی است.وی ادامه 
داد: متاســفانه میانگین اتصال روستاهای استان کرمان 
۶۲ درصد است )خط آبی رنگ در تصویر( که از میانگین 
کشوری یعنی 8۴ درصد، بســیار پایین تر است. در این 
میان، برخی شهرهای استان، به ویژه نیمه جنوبی کرمان، 
وضعیتی به مراتب نامطلوب تر دارند. همکارانم از آغاز به 
کار دولت سیزدهم، برای این استان و چند استان مشابه 
دیگر، برنامه ویژه ای تدارک دیده اند تا این عقب ماندگی ها 
جبران شود. در شش ماه گذشــته در مجموع ارتباطات 

۲۲ روستای جیرفت و عنبرآباد )صوتی و اینترنتی در ۱۷ 
روستا و صوتی در ۵ روستای دیگر( برقرار شده است.وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: این درحالی است 
که در چهار سال پیش از آن، تنها ۵۰ روستای جدید در این 
دو شهر متصل شده بودند. به عبارت دیگر، در این شش ماه 
تقریبا به اندازه دو سال قبل از آن کار شده است. اما با توجه 
به وسعت محرومیت ارتباطی این دو شهر و برخی دیگر از 
شهرهای استان کرمان، طبق برنامه ریزی انجام شده، بیش 
از ۱۲۰ روستای جیرفت و عنبرآباد تا پایان سال ۱۴۰۱ به 

شبکه پایدار و پرسرعت متصل خواهند شد.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی از درخواست 
این انجمن در راستای افزایش ۵ درصدی قیمت تمام شده 
محصوالت لبنی به دلیل افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در 
سال آینده خبر داد و گفت: اگر دولت قیمت ها را اصالح نکند، 
شرکت ها ضرر و زیان هنگفتی خواهند دید.سید محمدرضا 
بنی طبا در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قیمت محصوالت 
لبنی تا درب کارخانه متاثر از چهار متغیر است، گفت: این 
متغیرها شامل حقوق و دستمزد، قیمت شیرخام، هزینه های 
بسته بندی و هزینه های سرباری چون آب، برق و گاز و... است.

وی ادامه داد: هر سال دولت برای جبران کسری توان خرید 

کارگران و کارکنان، ابتدای سال حقوق و دستمزدها را افزایش 
می دهد. امسال نیز دستمزدها حدود ۵۷ درصد افزایش یافته 
است. دستمزد نیز یکی از پارامترهای تعیین قیمت در صنایع 
مواد غذایی از جمله صنعت لبنیات است و تغییر آن طبیعتا 
در قیمت تمام شده محصوالت اثرگذار خواهد بود.سخنگوی 
انجمن صنایع فرآورده های لبنی تصریح کرد: بر اســاس 
بررسی های انجام شده افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بیش از 
۵ درصد بر قیمت محصوالت لبنی اثر می گذارد.وی با اشاره 
به اینکه دولت در فروردین ماه همه تولیدکنندگان  را ملزم 
به رعایت افزایش دستمزد می کند اما اصالح قیمت نهایی 

محصوالت را به تاخیر می اندازد، اظهار کرد: به طور مثال سال 
گذشته دستمزدها در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ 
درصد افزایش یافت، ولی قیمت محصوالت لبنی در مردادماه 
اصالح شد. یعنی زمانی که سایر متغیرها هم گران شده بودند. 
در نتیجه افزایش یکباره قیمت ها شوک سنگینی به جامعه 
وارد کرد.بنی طبا تصریح کرد: درخواست داریم دولت اجازه 
دهد ۵ درصد به  قیمت محصوالت لبنی اضافه شود تا ضمن 
جلوگیری از فشرده شدن فنر قیمت در صنعت و وارد شدن 
ضرر و زیان  به شرکت ها، قیمت ها نیز پلکانی افزایش یابد و 

فشار کمتری به مردم وارد شود.
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کاغذ استان

سارقان سابقه دار رصد می شوند
رییس کل دادگستری اســتان کرمان از رصد ۷۱ هزار سارق 

سابقه دار استان به منظور پیشگیری از وقوع جرم خبر داد.
یداهلل موحد گفت: سامانه ساما بانک اطالعاتی درباره مجرمان 
حرفه ای و خطرناک است، مشخصات در سامانه و تحت کنترل 
و رصد قرارمی گیرد برای جلوگیری از وقوع جرم و در کنار این 

افراد دارای سابقه سرقت نیز رصد می شوند.
موحــد می گوید: اقدامــات معاونت پیشــگیری از وقوع جرم 
اســتان جای قدردانی دارد به ویژه دو اقدام موثر این معاونت 
در انسجام بخشــی محله های در معرض آســیب که اتفاقات 

خوبی را رقم زد.
به گفته رییس شورای قضایی اســتان، دو محله شهید همت 
و ۱۴ معصوم در اثر اقدامات موثر معاونت پیشــگیری از وقوع 

جرم دادگستری استان، اکنون در شرایط بهتری قرار دارند.
او می گوید: پایگاه انسجام بخشی داشــتیم که در محله شهید 
همت با اقدامات اولیه اکنون به طرح ملی تبدیل شــده، بنیاد 
مســکن، اســتانداری و وزارتخانه های مختلف کمک کردند و 
8۰ هکتار اراضی آن رفع تصرف شد تا برای طرح ملی مسکن 

اختصاص یابد.
موحد گفت: خیرین مدرسه ســاز نیز اکنون پای کار آمده اند 
و درحال ساخت مدرسه هســتند، ما امید داریم چهره محله 
متحول شــود کما اینکه هم اکنــون نیز تحوالتی مشــاهده 

می شود.
رییس کل دادگستری اســتان کرمان گفت: در بازدید هایی از 
شــهرک ۱۴ معصوم به عنوان پایگاه انسجام بخشی اجتماعی، 
بالفاصله با حضور دســتگاه های مختلف کار خود را آغاز کرد 
شــهرداری همراه با طرح متناســب حضور یافــت قدم های 
اولیه برداشته شــده امید که درمحله ۱۴ معصوم نیز گام های 

اثربخشی برداشته شود.

آخرین خبرها از فرونشست در منوجان
گزارش زمین شناسان تهیه شد

فرماندار منوجان از اعزام و اســتقرار یک تیم زمین شناسی برای 
بازدید از فرونشســت زمین در این شهرستان طی روزهای اخیر 
خبر داد و ضمن تاکید بر اینکه پیگیر این موضوع هستیم گفت: 
گزارش این بازدید به سازمان زمین شناسی، ستاد مدیریت بحران 
و بنیاد مسکن استان اعالم شــده است.جمشید سراجی با اشاره 
به اینکه فرونشست زمین در منوجان نخســتین بار ۱۴ دی ماه 
سال جاری پس از فروکش کردن سیالب در شهرستان منوجان 
خود را نشان داد افزود: محل فرونشست زمین در این شهرستان 
روســتاهای گنج آباد، توحیدآباد و بخشی از شــکرآباد است.او 
بیشترین میزان فرونشست زمین در شهرســتان منوجان را در 
روستای گنج آباد اعالم و تصریح کرد: این فرونشست به صورت 
عرضی با فواصل کمتر از ۵۰ متر در عرض روستا پدید آمده است.
فرماندار منوجان تصریح کرد: فرونشســت زمین در شهرستان 
منوجان بیشتر در اراضی کشاورزی، جاده ها و در ساختمان های 
مسکونی رخ داده است.او همچنین به تخریب ۶ منزل مسکونی در 
اثر فرونشست زمین در روستای گنج آباد منوجان نیز اشاره کرد و 
گفت: پیگیر احداث واحد مسکونی جایگزین برای این خانوارها از 
طریق استانداری و بنیاد مسکن هستیم.سراجی به اقدامات انجام 
شده در زمینه فرونشست زمین در منوجان بعد از سیل اخیر اشاره 
کرد و اولویت رفع این مشکل را مطالعه علمی از طریق رایزنی با 
سازمان زمین شناسی، مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، استاندار 
کرمان، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و مدیرکل مدیریت بحران 
این استان برشــمرد.فرماندار منوجان انجام مطالعات ژئوفیزیک 
به منظور شناسایی فرونشست زمین، پیگیری تأمین اعتبار این 
مطالعات و نیز اعتبــار ملی برای اجرای بندهای رســوبگیر را از 
جمله اقدامات پیش روی برای بررســی فرونشست زمین در این 
شهرستان اعالم کرد.او تعیین حریم سیل های عبوری و برخورد با 
ساخت و سازهای غیرمجاز، آزادسازی مسیل عبوری در باالدست 
روستای گنج آباد و حومه شهر منوجان توسط شرکت آب منطقه 
ای را از دیگر اقدامات فرمانداری این شهرستان برای پیشگیری از 
مشکل فرونشست زمین اعالم کرد.سراجی پیشگیری را بر درمان 
مقدم تر دانست و بر رعایت قوانین استاندارد ساخت و ساز ابنیه 

در منوجان تأکید کرد.
او اظهار داشت: در مناطقی که زمین فرونشسته اجازه هیچگونه 
ساخت و سازی توســط دســتگاه های متولی ارائه نمی شود و 
منازل در حال تخریب تخلیه می شوند.فرماندار منوجان گفت: 
خســارت دیدگان در حادثه فرونشست زمین در هر نقطه ای از 
این شهرســتان می توانند با مراجعه به بنیاد مسکن تسهیالت 

بازسازی دریافت کنند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت،معدن و 
تجارت استان کرمان گفت: نمایشگاه بهاره به 
عنوان جشنواره قیمت شفاف از فردا )سه شنبه( 
در کرمان و سایر شهرستان های این استان آغاز بکار می کند. 
سینا خسروی افزود: جشنواره درج قیمت شفاف ویژه 
کاالهای دارای قیمت تولید از ۲۴ تا ۲۹ اسفندماه امسال 
برگزار می شود و در این نمایشگاه کاالهایی با حاشیه سود 
کمتر و ارزان تر به مردم کرمان عرضه می کند.او اظهار داشت: 
دلیل برپایی این جشنواره ابالغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بود زیرا وی تکلیف کرد که قیمت شفاف را با درج قیمت تولید 
کننده روی اقالم تولیدی به مردم بشناسانیم.معاون بازرگانی 
داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: 
حاشیه سود بیشتر در طرح درج قیمت به مصرف کننده می 
رسد در حالی که پیش از آن نصیب خرده فروش می شد و 
به دست مصرف و تولید کننده نمی رسید، درح این قیمت 
ممکن است در ابتدا مقاومت هایی داشته باشد لذا تاکید این 
است که ابتدا آن را به مردم بشناسانیم.او تصریح کرد: تاکید در 
این طرح بر فروشگاه های منتخب و تعاونی ها و فروشگاه های 
زنجیره ای است که طرح قیمت شفاف را در استان کرمان اجرا 
می کنند.خسروی با اشاره به اثرات برگزاری این نمایشگاه 
بویژه در فرهنگ سازی افزود: ستاد کرونا کمال همکاری را 
برای برگزاری این نمایشگاه داشته و واحدهای تولیدی به 
شرکت در آن ترغیب شده اند و قرار است قیمت تولیدکننده 
در این نمایشگاه جا بیفتد.او ادامه داد:در شرایط عادی 
سقف حاشیه سود ۳۰ درصدی از قیمت تولید برای کاالهای 
مصرفی تعیین شده اما در این نمایشگاه برای پوشش هزینه 
های مرتبط از درب کارخانه تا دست مصرف کننده افزایش 
تا ۱۲ درصدی در نظر گرفته شده لذا کاالهای عرضه شده در 
این نمایشگاه ۱8 درصد ارزانتر به دست مصرف کننده می 
رسند.او با بیان اینکه بیش از ۳۵ هزار واحد صنفی شناسنامه 
دار در کرمان وجود دارد گفت: این نمایشگاه از ساعت ۱۰ 
صبح تا ۱۰ شب در محل سایت بین المللی جنوب شرق برای 

کاالهای مشمول درج قیمت تولید برگزار می شود. 

جلسه کارگروه غارشناسی در استان کرمان 
درحالی برگزار شد که هم تعداد قابل توجهی 
از اعضا حضور نداشتند و هم اعالم شد که هنوز 

اطالعات یک سوم غارهای استان جمع آوری نشده است.
چند وقتی است که با موضوع ساماندهی غارها برای 
بهره برداری آنها با خروجی گردشگری یا دیگر زمینه 
ها، جلسات مربوط به غارشناسی برگزار و تصمیم هایی 
گرفته می شود.موضوع تعیین حریم غارها، ساماندهی 
ز آنها از جمله  و نیز نظارت بر بهره برداری مناسب ا
دستورکارهای مهم این جلسات است.معاون امور عمرانی 
استانداری کرمان روز گذشته در این جلسه گفت: تا زمانی 
که حریم غارهای استان مشخص نشود، کارهای عمرانی 
در محدوده آنها انجام خواهد گرفت، لذا تاکید می کنیم 
ساماندهی غارهای استان کرمان با کمک انجمن غار 
نجام شود.مصطفی  شناسی و در مدت زمان مشخص ا
آیت اللهی موسوی تاکید کرد: اطالعات غارهای استان 
کرمان باید در سامانه مربوطه ثبت و با شناسایی آنها 
ارزش گذاری نیز انجام شود؛ همچنین غارهایی که امکان 
استفاده فیزیکی و کسب درآمد از آنها وجود دارد، نیز 
مشخص شوند.او تصریح کرد: انجمن غارشناسی استان با 
انتخاب مشاور، حریم غارهای کرمان را مشخص کند، البته 
این انجمن نیز قبال اعالم آمادگی کرده است و ما هم به لحاظ 
مالی به آنها کمک می کنیم.معاون امور عمرانی استانداری 
کرمان اظهارداشت:غارهایی که در استان از اهمیت بیشتری 
برخوردارند هرچه سریع تر تعیین تکلیف و ارزش گذاری 
شوند تا حریم آنها به طور مشخص برای استفاده معلوم باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان نیز با بیان 
اینکه تاکنون اطالعات ۱۱ مورد از غارهای استان کرمان 
جمع آوری شده است گفت: با توجه به اینکه حدود ۲۰ غار 
دیگر در استان وجود دارد، گردآوری اطالعات آنها بدون 
تجهیزات امکان پذیر است.مرجان شاکری افزود: تاکنون 
کار جامع و کاملی برای ثبت غارها و تعیین حریم و ارزش 
گذاری در استان کرمان انجام نشده است و این موضوع 

بتازگی در دستور کار قرار گرفته است. 

نمایشگاه بهاره در کرمان آغاز 
بکار می کند

اطالعات یک سوم غارهای 
کرمان جمع آوری نشده است
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سرپرسـت معاونت سیاسی اسـتانداری کرمان 
نتصاب هـای  ز بعضـی ا بـه برخـی گالیه هـا ا
اخیـر در این اسـتان واکنش نشـان داد و ضمن 
تاکیـد بـر اینکـه در ایـن فرآینـد اعالم نظـر بـا 
اعمال نظـر متفاوت اسـت گفـت: در انتصاب ها 
نظر ائمه جمعه، نمایندگان، مسـئوالن ارشـد و 
حتـی نخبـگان، گروه هـا و جناح های سیاسـی 

اسـتعالم می شـود
بـه گـزارش کاغذوطـن رحمـان جاللـی در 
مراسـم معارفـه سرپرسـت جدیـد فرمانـداری 
نرماشـیر در شـرق اسـتان کرمان، هم به نوعی 
به امـام جمعه این شهرسـتان کـه برخی گالیه 
هـا از بـی اطالعـی خـود دربـاره انتصـاب در 
فرمانداری داشـت پاسـخ گفت و هم بـه برخی 
اظهـارات مسـئوالن شهرسـتان رفسـنجان در 
شـمال غـرب اسـتان نیـز بـه نوعـی واکنـش 

نشـان داد.
سرپرسـت معاونت سیاسی اسـتانداری کرمان 
ضمن تاکیـد بر اینکـه در مورد فرآینـد انتخاب 
مدیـران اعالم نظـر بـا اعمال نظر متفاوت اسـت 
گفـت: در همـه انتصـاب هـا نظـر ائمـه جمعه، 
منیتـی و  نماینـدگان مجلـس و مسـئوالن ا
حتی نخبـگان، گروه هـا و جناح های سیاسـی 

اسـتعالم می شـود.
جاللـی افـزود: فرآینـد انتصـاب هـا علمـی، 
نظام منـد و قاعـده محـور اسـت و اعـالم نظرها 

بـه معنـای اعمـال نظـر نیسـت.
و  منیتـی  ا سیاسـی،  معاونـت  سرپرسـت 
اجتماعی اسـتانداری کرمـان بیان کرد: شـاید 
برخـی، در حـوزه انتصابـات بویـژه فرمانـداران 

دغدغـه دارنـد امـا بایـد بدانیـم بـرای ایـن 
انتصاب هـا مکانیـزم و فرآیندی طی می شـود؛ 
حتـی برخـی به رییـس جمهـور نیز خـرده می 
گیرند چـرا تغییر در دولت سـرعت نمـی گیرد.

جاللی بـا اشـاره به یـک مـورد مصـداق درباره 
انتصـاب سرپرسـت فرمانـداری رفسـنجان که 
بـا واکنـش نماینـده مجلـس و امـام جمعه آن 
شهرسـتان همراه بوده اسـت خاطرنشـان کرد: 
به طـور مثـال مـی بینید شـخصیتی کـه هفت 
سـال در نرماشـیر خدمت کـرده و شـما )طیف 
انقالبـی( از رفتـن این فـرد ناراحت هسـتید، از 
همـان طیـف و جریـان انقالبـی در رفسـنجان 
بـه انتصـاب همـان مدیـر خـرده مـی گیرند و 

انتقـاد مـی کنند.

عملکرد و توانمندی در انتصاب ها 
سنجش می شود

او افـزود: در فرآینـد انتصابـات بـه کارکـرد، 
عملکـرد، توانایـی و توانمنـدی ها نیز نـگاه می 
کنیـم و مـورد ارزیابی قـرار می گیـرد؛ باالخره 
فـردی را مـی خواهیـم بـرای سـکانداری هرم 

اجرایـی شهرسـتان انتخـاب کنیـم.
سرپرسـت معاونت سیاسـی، امنیتی و اجتماعی 
اسـتانداری کرمان با تشـریح فرآیند کسـب نظر 
از مسـئوالن عالی و نیز نخبگان در اسـتان برای 
ارزیابـی صالحیت افـراد بـه منظور انتخابشـان 
بـرای مدیریت ها گفـت: در این شـورا بـا عنوان 
شـورای راهبردی، همه مدیران عالی و ارشـد در 
همه بخش هـا از جملـه امـام جمعه، اسـتاندار، 
نمایندگان مجلس، مدیـرکل اطالعات، فرمانده 
سـپاه و دسـتگاه قضا حضـور دارند کـه در قالب 
کمیسـیونی تخصصـی، نامزدهـا بـرای احـراز 

مسـئولیت هـا معرفی می شـوند.

او بـا بیـان اینکـه در این کمیسـیون و شـورا 
ئل اصلـی اسـتان احصـا و  لـح و مسـا مصا
ولویـت بنـدی مـی شـود ، اظهارداشـت:  ا
همچنیـن اعضـای شـورای راهبـردی موظف 
نـد نخبـگان در همـه بخـش هـای  شـده ا
سیاسـی، اجتماعـی، عمرانـی و … را معرفـی 
کننـد کـه بـا بانـک اطالعاتـی موجـود ذیـل 
وزارت کشـور ارزیابی و جمعبندی می شـود.

جاللـی بـا بیـان اینکـه انتخـاب فرمانـداران 
نـان  آ ی  بـرا بلکـه  نیسـت  قدیـم  ننـد  ما
مصاحبـه هم غیـر از اسـتعالم هـای مربوطه 
نتخـاب مدیـر  رد، تاکیـد کـرد: ا وجـود دا
اجرایـی یک شهرسـتان کار حساسـی اسـت 
و بـا رعایـت همـه جوانـب انجـام مـی گیرد.

و  منیتـی  ا سیاسـی،  ونـت  معا سرپرسـت 
در  گفـت:  کرمـان  ر  ندا سـتا ا عـی  جتما ا
ینـده مـردم  شهرسـتان رفسـنجان بـا نما
نجـام  در مجلـس و امـام جمعـه مشـورت ا
شـده اما شـاید آنـان نظر منفـی دادنـد؛ اگر 
اعمـال نظـر وجـود دارد یـک حـرف و اگـر 

اعـالم نظـر اسـت حـرف دیگـری اسـت .
جاللـی تصریـح کـرد: در شـورای سیاسـت 
گـذاری ائمـه جمعـه نامـه نـگاری شـده بود 
کـه ائمـه جمعـه هـر تصمیمـی کـه دولـت 

رییسـی بگیـرد را قبـول مـی کننـد.
او دربـاره انتخـاب سرپرسـت فرمانداری در 
نرماشـیر و در پاسـخ بـه برخـی گالیه هـای 
یـن شهرسـتان نیـز توضیـح  مـام جمعـه ا ا
داد: ۲ مرتبـه بـا دفتـر امـام جمعـه تمـاس 
گرفتیـم ولی موفـق بـه صحبت نشـدیم، لذا 
تاکیـد کردیـم کـه همـکاران متولـی حتمـا 
بـاز تمـاس بگیرنـد و موضـوع را در میـان 

بگذارنـد.

در امنیت نرم هم باید تقویم شویم
سرپرسـت معاونت سیاسـی، امنیتی و اجتماعی 
اسـتاندار کرمـان در بخـش دیگـری از سـخنان 
خود با اشـاره به اهمیت تامین امنیت در کشـور 
و تاثیـرات امنیـت سـخت و نـرم گفـت: همـان 
طـور کـه در امنیت سـخت قوی تـر شـدیم باید 
در امنیت نرم در حوزه زیرسـاختی یعنی فضای 
مجـازی، سـایبری و محتوایـی که چاشـنی آن 
جهاد تبیین اسـت نیز مجهزتر و تقویت شـویم.
به گـزارش کرمـان نـو حجـت االسـالم روح الله 
ایران نژاد امام جمعه نرماشـیر نیز در این مراسـم 
با اظهار گالیه از نوع تغییر و تحول در شهرسـتان 
گفـت: از ایـن تغییر بـی اطـالع بـودم و از طریق 
رسـانه هـا متوجـه نـام فرمانـدار شـدم؛ بسـیار 
شایسـته تر اسـت که امام جمعـه هـم در جریان 
قرار گیـرد و هماهنگی هـای بهتری انجام شـود.
او با بیـان اینکـه باید حرمـت و تکریم مـردم در 
جابـه جایـی گـروه هـای سیاسـی حفـظ شـود 
اظهارداشـت: البتـه قـول مـی دهیـم هرچه در 
توانمان باشـد بـا فرمانـدار جدید هـم همکاری 
داشـته باشـیم زیـرا همه مـا بـه دنبـال خدمت 
کردن به مردم هسـتیم و وظیفه داریم سـربازی 
نظـام را انجـام دهیـم. امـام جمعـه نرماشـیر 
تصریـح کـرد: بـه فرمـوده امـام راحـل حفـظ 
جمهـوری اسـالمی از اوجـب واجبات اسـت و با 
هر تفکـر، سـلیقه و اندیشـه ای وظیفـه داریم از 
ایـن نظـام حفاظـت کنیـم و آن را حفـظ کنیم. 
در ایـن مراسـم از خدمـات رضا ُمشـکی که پس 
از هفـت سـال فعالیـت در فرمانـداری نرماشـیر 
مسـئولیت سرپرسـتی فرمانـداری رفسـنجان 
را برعهـده گرفتـه تشـکر و حمید طبسـی نژاد، 
بخشـدار مرکـزی شهرسـتان بـم بـه عنـوان 

سرپرسـت فرمانـداری نرماشـیر معرفـی شـد.

فرمانـده انتظامی اسـتان کرمـان گفت: بیـش از ۳ 
هزار میلیارد تومان کاالی قاچاق در سـال ۱۴۰۰ در 
اسـتان کشـف و ۳ هزار و ۸۵۴ متهم دسـتگیر شده 
است.سـردار عبدالرضا ناظری اظهار داشـت: سـال 
۱۴۰۰ یک سـال پیچیده با ماموریت های انتظامی 
اسـتان بود و در این سـال به جـز سـایر ماموریت ها 
شـاهد برگزاری انتخاباتی امن و خلق یک حماسـه 
در اسـتان بودیـم.او بـا بیـان اینکـه مراسـم دومین 
سالگرد شـهادت سـردار دل ها در کرمان با آن حجم 
جمعیت در کمال امنیت برگزار شـد افـزود: پلیس 
در لبیـک بـه فرمـان رهبـری جامعـه بـرای نظـم 

بخشـی به جامعه و ارتقای امنیت از هیچ کوششـی 
فروگـذار نبـوده و هوشـمندانه فعالیـت می کنـد.

فرمانده انتظامی اسـتان کرمان با اشاره اینکه پلیس 
در قله هوشمندسـازی قـرار دارد و در این راسـتا به 
مردم خدمت رسـانی می کنـد گفـت: در راه امنیت 
در سال ۱۴۰۰ شـهدایی از ماموران نیروی انتظامی 
تقدیم شـده اسـت که به آنها درود می فرسـتیم که 
جاودانـه شـدند.او با بیـان اینکـه خط قرمـز پلیس 
اجرای قانون در کشـور اسـت و قانون مـداران را ارج 
می نهیم ادامـه داد: در ایام نـوروز و سـال جدید قرار 
گرفتیم و ماموریت های پلیس به ویـژه پلیس راهور 

در این ایام بیشـتر می شود.ناظری با اشـاره به اینکه 
طرح نوروزی پلیـس در ایام عید اجرا می شـود بیان 
کـرد: اسـتان کرمـان در این ایـام میزبان مسـافران 
نـوروزی و زائـران مرقـد مطهر حاج قاسـم اسـت و 
پلیس تمام تـالش خـود را بـرای اسـتقبال از آنها و 

سـفری امـن انجـام می دهد.
او بـا بیـان اینکـه قـرارگاه انتظامـی امـام علـی )ع( 
در ایـن زمینـه تشـکیل و هماهنگی هـای الزم بـا 
دستگاه های مختلف انجام شـده است گفت: پلیس 
برای چهارشنبه آخر سـال توصیه هایی دارد تا جان 

هموطنـان به خطـر نیفتد.

فرمانده انتظامی اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه از 
مـردم می خواهیم بـا توجه بـه اینکه هنوز شـرایط 
کرونـا را داریـم از تجمـع خـودداری کننـد افـزود: 
پلیس در چهارشـنبه آخر سـال در آماده باش ۱۰۰ 

درصدی اسـت.
او بـا بیـان اینکه متخلفیـن و برهـم زننـدگان نظم 
عمومـی رصـد می شـوند و پلیـس مخالف نشـاط 
مردم نیسـت اما با کسـانی که جان مردم را به خطر 
می اندازنـد برخـورد قاطع می کنـد ادامـه داد: طرح 
نوروزی پلیس از ۲۵ اسـفندماه در اسـتان آغاز شده 

و تـا ۱۵ فروردیـن ۱۴۰۱ ادامـه دارد.

 ُسها خدیش 

گزارش

جاللی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری کرمان :  برای ارزیابی 
صالحیت افراد به منظور انتخابشان برای 
مدیریت ها در این شورا با عنوان شورای 
راهبردی، همه مدیران عالی و ارشد در 
همه بخش ها از جمله امام جمعه، استاندار، 
نمایندگان مجلس، مدیرکل اطالعات، 
فرمانده سپاه و دستگاه قضا حضور دارند 
که در قالب کمیسیونی تخصصی، نامزدها 
برای احراز مسئولیت ها معرفی می شوند.

»اعالم نظر« با »اعمال نظر« متفاوت است

کشف بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان کاالی قاچاق در استان کرمان 

جاللی معاون سیاسی استانداری کرمان در واکنش با دخالت برخی در انتصاب های دولت:

نو  
ان 

کرم
س: 

عک

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
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 1۴00۶031900۸00329۴ 
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 خانم فاطمه سادات مختاری آب پنگوئی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 
1 صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 3۷۵.29 مترمربع از پالک ۶3۵9 
اصلی واقع در زرند بلوار فردوس کوچه 29 خریداری از مالک رسمی آقای حبیب 
هللا اکبرزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز 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/الف31۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/12/9

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/12/2۴
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴00۶031900۸00339۶ 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 خانم ملیحه منصوری باب هوتک فرزند سیداکبر به شماره شناسنامه 30۸0131۸۸۶ 
صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت 2۷0.03 مترمربع از پالک ۷۶۷3 اصلی واقع در زرند روح آباد 
خیابان امام علی کوچه ۷ خریداری از مالک رسمی خانم هاشمیه استرآبادی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 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/الف31۸
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/12/9

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/12/2۴
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در شهرستان زرند بخش 13 کرمان

خانم مهدیه ایزدی خالق آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۸۶ صادره از زرند در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ خانه به مساحت 233.30 مترمربع از پالک 22۸۶ اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد ع 

خریداری از مالک رسمی آقای هوشنگ گرامی.
آقای رمضان محمدی هنجروئی فرزند علی به شماره شناسنامه 3۸۷ صادره از زرند در دو دانگ   

مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 233.30 مترمربع از پالک 22۸۶ اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد 
ع خریداری از مالک رسمی آقای هوشنگ گرامی. م الف 31۶

تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/12/9
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/12/2۴

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
چون اقای وکیل قانونی اقای امیر هوشنگ ابراهیم پور  مالک 
ششدانگ  پالک ۸فرعی از  ۴3۶-اصلی واقع در بخش ۴۵کرمان 
با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل  
سند مالکیت پالک اخير الذكر که قبال ذیل ثبت 20۴۸1صفحه  
3۶۴دفتر 119امالک محلی  جیرفت صادر وتسليم شده است بعلت جابجای مفقود 
گردیده از این اداره تقاضای صدور سند مالكيت المثنى پالک فوق را نموده لذا بنا 
به درخواست نامبرده و برحسب دستور تبصره یک ماده 120 آيين نامه - قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می 
باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است( ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت اعالم 
نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز( هیچگونه ادعایی 
از هیچکس مسموع نخواهد  بود و این اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و  امالک  جیرفت.  

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

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
 امالک واقع در شهرستان زرند بخش 13 کرمان

1. متقاضی آقای محمدرضا میرزائی بادیزی فرزند حسن بشماره شناسنامه 933 صادره از زرند در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۴۴۴ مترمربع از پالک 10۸ فرعی از 23۶۸ اصلی واقع در زرند خیابان توکلی 

 کوچه 9 خریداری از مالک رسمی آقای اکبر امراللهی زرندی.
2. متقاضی آقای محمدرضا میرزائی بادیزی فرزند حسن بشماره شناسنامه 933 صادره از زرند در ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 211.۶0 مترمربع از پالک 10۸ فرعی از 23۶۸ اصلی واقع در زرند خیابان توکلی 
 کوچه 9 خریداری از مالک رسمی آقای اکبر امراللهی زرندی.

3. خانم نرجس نکوئی ده چناری فرزند شعبان به شماره شناسنامه  9 صادره از زرند در ششدانگ مغازه 
تجاری مشتمل بر فوقانی به مساحت ۷۷.10 مترمربع از پالک ۷۵۶۶ اصلی واقع در زرند بلوار جمهوری 

 اسالمی خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس نظریان.

۴. متقاضی آقای احسان هللا یاری جالل آبادی فرزند مجید بشماره شناسنامه ۴20۵ صادره از زرند در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 332.1۵ مترمربع از پالک ۷۵۶۶ اصلی واقع در زرند خیابان پاسداران 

 کوچه مهر سه خریداری از مالک رسمی آقای مجتبی حکمت.
 امالک واقع در بخش 1۴ کرمان

1. متقاضی خانم عهدیه ملک زاده داورانی فرزند عباس به شماره شناسنامه 11۸ صادره از زرند در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 319 مترمربع از پالک ۶۷۵۸ اصلی واقع در کرمان بخش 1۴ 

 واقع در زرند روستای جرجافک_ روستای داورانوئیه خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه ملک زاده.
2. متقاضی آقای عظیم ملک زاده داورانی فرزند عباس به شماره شناسنامه 30۸021۷3۵۷ صادره از زرند 

در دو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 319 مترمربع از پالک ۶۷۵۸ اصلی واقع در 
کرمان بخش 1۴ واقع در زرند روستای جرجافک_ روستای داورانوئیه خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه 

 ملک زاده.
3. متقاضی خانم عارفه ملک زاده داورانی فرزند عباس به شماره شناسنامه 30۸011۶1۷۸ صادره از زرند در 

دو دانگ ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 319 مترمربع از پالک ۶۷۵۸ اصلی واقع در کرمان بخش 1۴ 
 واقع در زرند روستای جرجافک_ روستای داورانوئیه

خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه ملک زاده. . م الف 30۸
 تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/12/9

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴00/12/2۴
حسین توحیدی نیا- رییس واحد اجرای اسناد رسمی زرند

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴00۶031900۸0033۶0 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 خانم یسنا گلستانی حتکنی فرزند علی به 
شماره شناسنامه 31۸00۸2992 صادره از زرند به سرپرستی دائم خانم فاطمه گلستانی حتکنی در 
یک باب خانه به مساحت 2۷3.3۵ مترمربع از پالک 22۸۶ اصلی واقع در زرند روستای ده شیخ 
کوچه شهید رجائی خریداری از مالک رسمی آقای وحید نظری محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 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/الف31۷
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/12/9

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/12/2۴
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۴00۶031900۸003292 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 علی خلیلی باب هویزی فرزند 
عباس به شماره شناسنامه 10۸ صادره از زرند در یک باب خانه به مساحت ۴۶۴.۴۵ مترمربع 
از پالک 22۸۶ اصلی واقع در زرند شهرک امام سجاد خریداری از مالک رسمی آقای اکبر کارگر 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 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/الف31۵
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴00/12/9- تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴00/12/2۴

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالك 
حوزه ثبت ملک ماهان

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۴00۶031900۶00211۷-2۷/10/1۴00  هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك ماهان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا محمدی زاده فرزند اسدهللا 
بشماره شناسنامه ۷3۴ صادره ازکرمان  در یك باب ساختمان  نیمه  
تمام   به مساحت ۶30 مترمربع پالك 12۷۵فرعی از۶ اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالك 2۵۴ فرعی از ۶ اصلی  واقع در  بخش ۶ کرمان  
واقع  در  محی  اباد خیابان  ولی  عصر  2۶  پشت  مسجد  جامع  
داخل  کوچه خریداری از  محل  مالکیت  مهدی  مقدمی  فر  محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
از تاریخ تسلیم اعتراض،  پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/8
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/24                  
شناسه اگهی :1283796
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سه شنبه  24 اسفند 1400
کاغذ اقتصادی

خبراقتصاد

معاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات از 
بازنگری تعرفه های این حوزه در سال آینده 
خبر داد و گفت: محدودیــت قانونی تغییر 
تعرفه ها برای سال آینده برداشته شده و ما 
قصد داریم به نحو مناسبی اصالح تعرفه ها 
را در این بخش انجام دهیم.به گزارش ایسنا، 
صادق عباسی شاهکوه در کنفرانس ظرفیت 
شــبکه ملی اطالعات که با رویکرد توسعه 
شــبکه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری، 
صبح روز گذشته در پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات برگزار شد، با اشاره به مصوبه 
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات برای 
هدف گذاری ایجاد و توسعه شبکه دسترسی 
فیبرنوری، گفت که این مصوبه در هفته جاری 

ابالغ خواهد شد.
وی با اشــاره به اهداف تامین دسترسی به 
۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا پایان دولت، 
بیان کرد: مطابق این هدف گذاری، اپراتورها 
موظف هســتند که حداکثر در شعاع ۵۰۰ 
متری کاربر، تجهیزات فیبر را نصب کرده و 
ظرف مدت ۳۰ روز از زمــان تقاضای کاربر، 
نسبت به سرویس دهی اقدام کنند. حداقل 
سرعت در این سرویس باید ۳۰ مگابیت باشد 
و در پایان این برنامه ۳ ســاله، ۱۰۰ درصد 
خانوار به این سرعت دسترسی داشته باشند. 
در همین حال هدف گذاری برای ۷۰ درصد 
کاربران، سرعت باالی ۵۰ مگابیت است؛ برای 
۵۰ درصد کاربران سرعت باالی ۱۰۰ مگابیت 
درنظر گرفته شده و در نهایت اینکه در پایان 
سال ۱۴۰۱ باید ظرفیت واگذاری اینترنت 
مبتنی بر فیبرنوری، برای ۱۰ درصد کاربران 

با سرعت گیگابیت بر ثانیه فراهم شود.
رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی با اشــاره به بخش بندی انجام شده 
متناســب با مناطق جغرافیایــی با چگالی 
جمعیت باال و پایین و نیز زمان بندی متفاوت 
برای هر منطقه جغرافیایی، گفت: حمایت 
دولت در این پروژه به سمت مناطقی خواهد 
بود که درآمدزایی کمتری پیش بینی می شود 
و در هشت کالنشهر برنامه ای برای حمایت 

مالی از اپراتورها وجود نخواهد داشت.

تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون 
احتساب نفت در ۹ ماهه سال جاری به قیمت های ثابت 
سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از 

افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است.
، بانک مرکزی اعالم کرد: بر اساس  یسنا به گزارش ا
محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی این بانک، 
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )و به قیمت های ثابت 
سال ۱۳۹۵( در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۵۱۰.۲ 
هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال 

۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می دهد.
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 
۵.8 درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی 
در سه ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت 
ارزش افزوده گروه های »خدمات«، »صنایع و معادن« 
و »نفت« به ترتیب معادل 8.۱، ۳.8 و ۵.۴ درصد نسبت 
ین وجود گروه   به دوره مشابه سال قبل بوده است؛ با ا
»کشاورزی« در فصل سوم سال جاری با کاهش عملکردی 
معادل ۲.۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه 

بوده  است. 
بر این اساس و در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی 
کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت های 
ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به 
۱۱۰۴۱.۴ و ۱۰۰88.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت 
به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ 

درصدی برخوردار بوده است.
رشد ارزش افزوده گروه های »خدمات«، »نفت«، »صنایع 
و معادن« و »کشاورزی« در این دوره به ترتیب معادل ۶.۵، 
۱۱.۷، ۰.۰ و ۲.۱- درصد بود که از سهمی معادل ۳.۵، ۰.۹، 
۰.۰، و ۰.۳- واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ ماهه سال 

جاری برخوردار بوده اند.
فزوده گروه خدمات در ۹  رزش ا رشد ۶.۵ درصدی ا
ز تحوالت زیر بخش های  ماهه سال جاری عمدتاً متاثر ا
»اطالعات و ارتباطات«، »بهداشت و مددکاری اجتماعی«، 
»حمل و نقل و انبارداری«،»عمده فروشی، خرده فروشی 
ره عمومی، دفاع  دا و تعمیر وسایل نقلیه موتوری« و »ا
و تامین اجتماعی« بوده است به طوری که زیر بخش  
»اطالعات و ارتباطات« سهم ۰.۶ واحد درصدی و سایر 
گروه های فوق الذکر هریک سهم مساوی و معادل ۰.۵ واحد 

درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته اند.

 رشد ۴.۱درصدی اقتصاد 
در ۹ماهه امسال

 اینترنت باز هم گران 
می شود  بیشــترین تخلفات در مورد مصرف برق در شهرستان های شمالی کرمان مربوط

به سه منطقه نوق، رفسنجان و زرند است 

پسته کاران صرفه  جویی آبی نداشتند
هر

ع: م
منب

چهار مـاه قبل جهاد کشـاورزی اسـتان ادعـا کرده 
بود کـه ۱۰۶درصد از برنامه صرفـه جویی در آب را 
محقق کرده اسـت. مصـرف برق کشـاورزی مربوط 
بـه چاه های آب شـمال اسـتان امـا نشـان می دهد 
کـه ۱۷بخـش، شـهر و شهرسـتان شـمال اسـتان 
بیـش از میـزان حـد مجـاز، مصـرف برق داشـتند. 
گزاره ای کـه نشـان می دهد پسـته کارها در سـال 

جـاری کاهش مصرفـی در آب نداشـتند.  
تعهـد اسـتان صرفـه جویـی یـک میلیـارد متـر 
مکعـب آب تـا سـال ۱۴۰۵ اسـت. مطابـق سـند 
سـازگاری بـا کـم آبـی ۹۵۷.۶میلیون متـر مکعب 
از ایـن صرفـه جویـی بایـد در حـوزه کشـاورزی 
صـورت گیرد کـه بـرای سـال ۱۴۰۰ میـزان تعهد 
جهـاد  ۲۵۰.۴میلیـون متـر مکعـب بود کـه جهاد 
کشـاورزی ادعای صرفه جویـی ۲۶۵.۷متر مکعب 

را تـا آذر مـاه دارد. 
مطابـق آمـاری کـه آب منطقـه ای در خصـوص 
صرفه جویی آب اسـتان در جلسـه ملی سـازگاری با 
کم آبـی ارائه داده کرمـان ۹۹درصـد از برنامه صرفه 
جویی با آب را محقـق کرده و تاکنـون ۳۳۰میلیون 

متـر مکعب صرفـه جویی آب داشـته اسـت.  
آمـار مصـرف بـرق چاه هـای کشـاورزی امـا بـا 
ایـن اعـداد و ارقـام هـم خوانـی نـدارد. در سـال 
جـاری ۱۷منطقـه شـمال اسـتان بیـش از حـد 
مجـاز مصـرف بـرق داشـتند. بیشـترین تخلفـات 
مربـوط بـه سـه منطقـه نـوق، رفسـنجان و زرنـد 
است. از ۴۳۷ مشـترک کشـاورزی در منطقه نوق، 
۲۷۴ مشـترک تجـاوز از حـد مجـاز قـدرت بـرق 
داشـتند. مشـترکانی که نه فقـط در یک مـاه بلکه 
اغلب شـان در بیـش از ۶ مـاه مصـرف برق شـان 

بیشـتر از پروانه شـان بـوده اسـت.
مشـترک   ۵۸۳ از  نیـز  رفسـنجان  در 
چاه هـای  بـه  مربـوط   )۳ تعرفـه) کشـاورزی 
کشاورزی۲۸۸مشـترک حداقـل یـک بـار بیش تر 

از قـدرت مجـاز مصـرف بـرق داشـتند. ایـن آمـار 
در زرنـد نیـز ۲۴۷ مشـترک از بین ۵۱۳ مشـترک 

اسـت.  کشـاورزی 
بنا بـه اطالعاتی کـه آذر ماه در جلسـه سـازگاری با  
کم آبـی ارائه شـد از برنامه صرفه جویـی ۶۸میلیون 
متـر مکعـب آب توسـط شـرکت آب منطقـه ای 
تاکنـون ۴۰.۱درصـد صرفـه جویـی صـورت گرفته 
اسـت. بـرای سـازمان های جهـاد کشـاورزی نیز از 
۲۵۰.۴درصـد هـدف تعییـن شـده این دسـتگاه به 
میـزان ۲۶۵.۷درصـد آب کمتری مصـرف کرده. در 
خصـوص شـرکت آب و فاضـالب نیز هـدف تعیین 
شـده ۸.۷۲میلیـون متـر مکعـب بـوده کـه ایـن 
دسـتگاه توانسـته ۱۱.۸۹ میلیون متر مکعب صرفه 
جویی آب داشـته باشـد. سـازمان صنعـت، معدن و 
تجـارت و شـهرک های صنعتی نیـز دوبرابـر برنامه 
هدف خـود صرفه جویـی آب داشـتند؛ بـه طوریکه 

هدف تعیین شـده برای این بخـش ۳.۳میلیون متر 
مکعـب بـوده و صرفـه جویی صـورت گرفتـه ۹.۴۲ 

میلیـون متر مکعـب بوده اسـت.
این اعداد و ارقـام البته مورد قبول اعضـای کارگروه 
ملی سـازگاری بـا کم آبـی قـرار نگرفت. نخسـتین 
فردی کـه این اعـداد را غیـر واقعی خوانـد جهانگیر 
حبیبـی، رییـس حـوزه آبریز فـالت مرکـزی  ایران 
بود. حبیبی با اشـاره بـه اینکـه این اعداد به شـدت 
باالسـت، گفت: » انشـالله که  این اعداد واقعـا  اتفاق 
افتاده باشـد. مطابـق این گـزارش سـازمان صنعت 
و جهـاد کشـاورزی از برنامـه خـود جلوتـر هسـتند 
اما بایـد ایـن موضوعـات پایش شـود کـه آیـا فرضا 
توسـعه گلخانـه هـا کـه اتفـاق افتـاده جایگزیـن 
کشـت های قبلی شـده یا برعکـس منجر به توسـعه 
کشـت شـده؟ در حوزه صنعت و معدن و شرکت آب 

وفاضـالب چطور؟«

حبیبی: آمار صحت سنجی شود
خواسـته او مستندسـازی ایـن آمـار و اختصـاص 
ناظـری جـدا از دسـتگاه  های اجرایی بـرای صحت 
سـنجی ایـن آمـار بود:»اسـتاندار کرمـان حتما به 
دسـتگاه ها  دسـتور دهند کـه این آمـار و ارقـام را 
مسـتند کننـد و بـا یکسـری ابزارهـا بـه تایید یک 
دسـتگاه نظارتـی برسـانند. بـه عنـوان مثـال  در 
خراسـان رضوی دانشـگاه مشـهد به عنـوان ناظر و 

پایـش کننده مشـخص شـده.«
اقدسـی، کارشـناس حـوزه معاونـت آب و خـاک 
وزارت جهـاد کشـاورزی و بنفشـه زهرایـی، دبیر 
کارگـروه ملـی سـازگاری بـا کـم آبـی کشـور از 
دیگـر کارشناسـانی بودنـد که ایـن اعـداد و ارقام 
ندنـد و خواسـتار پایـش دقیـق و  را مبهـم خوا
مستندسـازی ایـن آمار توسـط یـک ارگان خارج 

از دسـتگاه های اجرایـی اسـتان شـدند.

مرضیه قاضی زاده
گزارش 
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نام رقبهرديف
مشخصات ثبتي

شهرستان
مساحت به هكتارحدودات اربعه

پالك پالك فرعي
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مساحت غربجنوبشرقشمالبخش
مساحت كلمساحت منابع مليمستثنيات

3/0449900/9361903/9810اراضی میجانتگرکان و میجانمحدوده بیدشک و دهات اطرافدره بید و چنار پیدنگوئیهجیرفت0034تقی آباد و سنجل در میجان1

1/078222/710923/7891اراضی حاجی آباد و پیگلباقیمانده سقدرجنگل توت و باقیمانده سقدرخونسرخ جبالبارز و شیخ آبادجیرفت0034خشت کنی2

8/066332/859540/9258اراضی سر جنگل زارین و زرین خول و کل قنبر علیاراضی ناصر آباد انجیر سیاهاراضی انجیر سیاه و ناصر آباد انجیر سیاهاراضی آبگرمجیرفت0034سنگبری جبالبارز3

1/0120208/2228209/2348پای تمپاگدار کش کرانمحدوده شهرستان بممحدوده شهرستان بمجیرفت0034اراضی مجاور پاگدار کش کران4

83/6669110/4649194/1318محدوده بلوکموات فتح آبادامیر آباد بلوکاراضی کهنجیرفت166645رستم آباد5

30/563567/273097/8365حسین آباد بهرام آباد و اراضی باقیمانده بهرام آباداراضی محمود آبادگنج آباد علیا و کلوک هزار بزیکلوک هزار بزیجیرفت038945خلیل آباد6

3/7704408/7296412/5000بندر دلفاردبندر دلفاردمحدوده بادام شیرین و بهرامی تاچاهانمحدوده بادام شیرین و بهرامی تا چاهانجیرفت052934جمشک7

اراضی گویگان و دهات اطراف و سراب جیرفت253034و3محدوده گازرو و گرک8
بیدترسک و محدوده بادام گردون تهنگکوهلری و کهن کهان

16/8472367/2974384/1446دوچار سربیژنشیرین و بهرامی تا چاهان

3/3642190/9729194/1571اراضی سفید بازاراضی محدوده تنگ محمد شاهاراضی محدوده تنگ محمد شاهاراضی کنارستان علیا و سفلی و وسطیجیرفت0034تنگ کوهلکی9

محدوده بیدشک و دهات 10
اراضی برآورسان و گروگان جبالبارز و اراضی دهنو پیزگوئیه و تمنوئیه و دره بیدجیرفت0034اطاراف

91/4540954/87031046/3243اراضی تقی آباد و سنجل درمیجان و گاورسوئیهکشیت بیدشک و تگرکانگرگان بیدشک

4/24554/89239/1378اراضی زرین خول و کل قنبر علیاراضی سنگبریاراضی آبگرم پالک 11_12اراضی آبگرمجیرفت0034کش برنجی11

2/578373/407475/9857سرشنگان و متکیپشته گوهرستانپشته کهنوجبجگی و قنات مومنجیرفت0121834بگذری12

اراضی گروگان جبالبارز و جاللی و کندک بیدشک و اراضی د رین و توابعاراضی کغاز و روداباراضی برآورسان و شیشتک علیاجیرفت41834کلیه فرعیاتکل سنگ13
34/0471616/9597651/0068گردو چهارشنبه علیا و سفلی

اراضی یورت قروقچی و دو روده و گردان اراضی دایلی و بید گودالجیرفت5855634گردین سفلی14
44/3986136/4443180/8429اراضی گردین علیا و باقیمانده باب سکاکاناراضی علی آباد جلگهو کمیه

27/5604481/4939509/0543اراضی کل سنگاراضی روداباراضی شیشتک سفلیاراضی شیشتک علیاجیرفت33934کلیه فرعیاتگغاز15

3/858535/074238/9327اراضی کشیت بیدشکاراضی سنگ سفیداراضی جاللی و کندک بیدشکاراضی گرکان بیدشکجیرفت2111434کشیت16

9/700089/783199/4831مزرعه بگذریاراضی گهرستانکندر بو کردهاراضی بگذریجیرفت0121934پشته کهنوج17

11/24943/032614/2820اراضی دره روداراضی دره روداراضی جو درازواراضی غیاثی و اراضی کتجیرفت068134ندران18

اراضی کرگاز و قسمتی از اراضی اراضی دومار و یوسف آباداراضی امیر آباد و بادامجیرفت6934کلیه فرعیاتبنستان سقدر19
109/4940127/8544237/3484اراضی گندم دزدان و آهنگرانشه دراز

28/819472/0367100/8561اراضی حسین آباداراضی دران آباداراضی عباس آباداراضی کهور آبادجیرفت139645سید آباد سادات20

0265/9654265/9654اراضی گویگان و کوهلریمحدوده کوهلریاراضی گرکابگویگان و دهات اطرافجیرفت10452534چهل مرد گویگان21

10/553261/091571/6447اراضی سقدر و گندم دزدیاراضی گندم دزداناراضی آهنگران و گندم دزداناراضی شرق رودخانه سقدر و آهنگرانجیرفت37134سر پشته22

39/6564320/2816359/9380اراضی سنگ عسلی اراضی قنات بیداراضی شمس آباد سرگداراراضی برقه ای و خاک سفیدجیرفت63834کلیه فرعیات فتح آباد23

62/548591/7702154/3187اراضی ملی مجاور حسن آباددولت آباد اسفندقهاراضی تنگ سرگزاراضی محمد آباد آبشورجیرفت2944کلیه فرعیاتقنات نو اسفندقه24

28/1378028/1378اراضی شرف آباداراضی هنیریاراضی توکل آباداراضی حسین آباد جدیدجیرفت48245کلیه فرعیاتباقیمانده حسین آباد25

15/5080733/7836749/2921اراضی باب گرگاراضی سنگنوشتاراضی ریکوسربیژناراصی حد فاصل گور تا سربیژنجیرفت253534اراضی غریب شاهی26

31/839862/488594/3283اراضی گروهاراضی دشت کاراراضی میانده و توکل آبادجوخاتونجیرفت634کلیه فرعیاتقنات سیاه جبالبارز27

138/2864407/4076545/6940پالک 699 اصلی دوساری و پالک محمود آباد لطفیمحدوده دوساریمحدوده دوساریپالک 699 اصلی دوساریعنبرآباد 7745کلیه فرعیاتجوباال دوساری28

اراضی پالک 77 اصلی جوباال اراضی پالک 77 اصلی جوباال دوساریاراضی پالک 77 اصلی جوباال دوساریعنبرآباد169945جنگل دوساری29
60/234997/5160157/7509اراضی پالک 77 اصلی جوباال دوساریدوساری

باستثنای مستثنیات قانونی تبصره 3 )هر پالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع که بوسیله جنگلداران و کارشناسان ذیصالح این اداره کل بازدید و مشخصات هر رقبه در متن این آگهی قید و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای ذیربط اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و مراتب به 
اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشد از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار حداکثر بمدت شش ماه اعتراض خود را کتباً همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه هیأت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی مستقر در اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مربوطه ارسال تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 

بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت قانونی تعیین شده حسب اعالم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد.

   حمزه احمدی    مدیر کل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب كرمان

  وزارت جهاد کشاورزی   

گلها، رماتع و آبخیزداری کشور سازمان جن
  وزارت جهاد کشاورزی   

گلها، رماتع و آبخیزداری کشور سازمان جن
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از محل منابع عمرانی  رابابرآورد: 40.422.046.303  ریال  ومبلغ تضمین فرایندارجاع کار: 2.021.103.000   ریال    به شماره : 2000005963000261  سامانه ستاد 
ایران ، با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا ازکلیه شركت هایي که  دارای گواهی صالحیت معتبر در 

رشته آب  صادره از ساجات و گواهی صالحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ،   دعوت می شود. 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع : اجرای باقی مانده کارهای شهرک بند چاه رضا قلعه گنج را با برآورد : 
38.252.686.876 ریال همراه با ارزیابی ساده با مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار در مناقصه 1.912.635.000 ریال از محل اعتبارات عمرانی و 

با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر و به شماره 2000005963000260 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

تاارائه  مناقصات  اسناد  دریافت  از  مناقصات  برگزاری  مراحل  کلیه 
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 درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

درمناقصه محقق سازند.
برنامه زمانی مناقصه:

-  مهلت خرید اسناد مناقصه:  از روز سه شنبه  مورخ 1400.12.24   لغایت  
یک شنبه مورخ : 1401.01.21 

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاددرسامانه ستاد : ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 
 1401.02.04 :

-  تاریخ تحویل اصل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14روز یک شنبه 

مورخ : 1401.02.04 
- زمان برگزاری مناقصه: ساعت 10:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401.02.05  

الزم به ذکر است درزمان بازگشایی پاکات مناقصه،   یک نفر نماینده از هر 
کدام از شرکت کنندگان  می تواند درجلسه حضور داشته باشد.

بیشتر در  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

 آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان-دفتر 
قراردادها و تلفن 034333222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 
تماس: 021-1456

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

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

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
مناقصه: زمانی  برنامه 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  تاریخ 1400.12.24 می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز 

 دوشنبه تاریخ 1401.02.05 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 

 1401.02.18 

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت : ساعت 14:00 تاریخ 
 1401.02.18 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11:00 روز دوشنبه تاریخ 
 1401.02.19 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
 در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان 
 کرمان- دفتر قراردادها - تلفن: 034-333222282 

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت
 در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021 

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فاصالب استان کرمان

وزارت نیـرو
شرکت مهندسی آب و فاصالب کشور 

)مادر تخصصی( 

 تبر
نویسنده: دانلد ای وست لیک

ترجمه: محمد حیاتی- انتشارات: نیلوفر
کتاب تبر اثری از دانلد ای. وست لیک، نویسنده آمریکایی است 

که برخی او را از بزرگ ترین نویسندگان قرن بیستم دانسته اند.
تخصص وست لیک ادبیات جنایی است که در کتاب حاضر نیز 
می توان نمونه آن را مشاهده کرد اما کتاب تبر درباره فروپاشی 

روانی یک کارمند است. در جایی از کتاب تبر نویسنده می گوید 
زندگی برای قشر متوسط به مراتب سخت تر از قشر مرفه و قشر 
مفلوک و تهیدست است، جامعه متوسط نه با زندگی دارای رفاه 

خو گرفته و نه با نداری و بی چیزی، سوق او به هر کدام از این 
جوامع تاثیرات زیادی در پی خواهد داشت. 

فراخوان رقابت بین المللی فیلم 
CineSpace 2۰22 منتشر شد.

مهلت: ۲۴ تیر ۱۴۰۱
- مسابقه ساالنه فیلم کوتاه CineSpace توسط ناسا و انجمن 

هنرهای سینمایی هوستون برگزار می شود. این رویداد به 
فیلمسازان در سراسر جهان فرصتی می دهد تا آثار خود را با الهام 
و استفاده از تصاویر واقعی ناسا به اشتراک بگذارند. در صورت نیاز 

و تمایل می توانید از خدمات ویژه ی »دپارتمان های تخصصی 
فستیوارت« برای ثبت نام، واریز و دربافت هزینه های ارزی، ترجمه 

متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و .... استفاده کنید.

جکوی دم کلفت زگیل دار
ــس  ــا فل ــه ای در تمــاس ب ــر چان ــک جفــت فلســی زی مشــخصات: ی
ــای  ــا پالکه ــی دم ب ــارم قســمت عقب ــای؛ فلســهای شــکمی صــاف؛ ســه چه ــه ه چان
بــزرگ زیــر دمی.رنــگ آمیــزی: ســطح پتــی مایــل بــه قهــوه ای – خاکســتری، بــا پنــج 
نــوار عرضــی تیــره تــر، اولــی روی ناحیــه پشــت گــردن، پنجمــی روی ناحیــه خارجــی؛ 
اطــراف ســر بــا رگــه هــای طولــی تیــره؛ ســطح شــکمی ســفید؛ ۹ نــوار تیــره روی دم 
ــوار. زیســتگاه: نواحــی نیمــه  ــا پهنــای فضــای بیــن دو ن ــر ب ــوار براب کــه پهنــای هــر ن
بیابانــی، در دشــتهای رســوبی همــوار یــا تپــه ای، بــا پوشــش گیاهــی انــدک، اغلــب از نوع 
بوتــه ای یــا درختچــه ای پراکنــده، و نیــز اطــراف زمینهــای کشــاورزی و خانــه هــا. عادات 
و رفتــار: شــبها فعالند،بــه نــدرت در روز دیــده مــی شــوند؛زیر ســنگها، شــکافها،حفره ها و 
غیــره مخفــی مــی شــوند؛ از حشــرات و عنکبوتهــا تغذیــه مــی کنند.پراکندگــی جهانــی: 
ایران.انــدازه: نــوک پــوزه تــا مخــرج ۵۴ میلیمتــر دم ۵۶ میلیمتــر. مالحظــات: در نمونــه 
هایــی از قزویــن کــه توســط S.C.Anderson بررســی شــده، نرهــا دارای ۵ تــا ۷ منفــذ 
پیــش مخرجــی، و پالکهــای شــکمی در ســه چهــارم خلفــی دم بــزرگ بودنــد. محــل 

نمونــه تیپیــک از قــم مــی باشــد./کویرها و بیابــان هــای ایــران

کتاب

فراخوان

زیستمند

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکخبر

عکس نوشت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از 
آمادگی کامل بیمارستان ها به ویژه اورژانس  
و تهیه اقالم دارویی در ایام نوروز خبرداد. 
علی اصغر خیرخواه سرپرست دانشگاه 
پزشکی جیرفت گفت:علی رغم  علوم 
همه مشکالت کادر بهداشت و درمان در 
روزهای سخت کرونا تمام تالش خود را 
به کار بستند تا بیماری به بهترین شکل 
مدیریت شود در کنار این اولویتها پروژه 
های دانشگاه هم پیگیری می شود تا زمینه 

خدمت رسانی حوزه سالمت فراهم باشد.
او با اشاره به در پیش بودن، ایام سال نو 
که مسافرت ها را به دنبال خواهد داشت 
بیان کرد:در این ایام شرایط کامال متفاوتی 
نسبت به ایام قبل از نوروز داریم، آمادگی 
بیمارستان ها به ویژه اورژانس ها و تهیه 
اقالم داروئی برای اورژانس ها و بیمارستان 
ها مد نظر است و مراکز بهداشتی و درمانی 

آمادگی الزم را خواهند داشت.
خیرخواه با بیان اینکه مردم برای حفظ 
سالمت واکسیناسیون را کامل کنند و از 
سفرهای غیر ضرور خودداری کنند،اظهار 
کرد: روند بیماران بستری کرونا طی دو هفته 
گذشته ۲۲۸ مورد مثبت بستری بود که در 
هفته اخیر به ۸۵ نفر رسیده است، شیب 
بیماری و روند مثبت سرپایی ها نزولی است.

او با اشاره به رصد وضعیت بیماری از طریق 
مراکز و پزشک خانواده تصریح کرد:موارد 
عالمت دار نسبت به مواردی که مراجعه 
می کردند در هفته اول اسفند ۴۵ درصد 
عالمت دار بودند که از نظر پزشک ما به 
عنوان مشکوک کووید تحت قرنطینه 
قرار گرفتند این آمار خوشبختانه در هفته 
سوم به ۲۸ درصد رسیده این می رساند که 
واکسیناسیون کامال تاثیر مثبتی را گذاشته 
است و در حال حاضر موارد بیماری در سطح 

جامعه خوشبختانه بد حال نیستند که 
مراجعه کنند یا بستری شوند این نشان می 
دهد که چقدر واکسیناسیون کمک شایانی 

به کاهش آثار  بیماری داشته است.
پوشش  وضعیت  به  اشاره  با  او   
دانشگاه  حوزه  در  واکسیناسیون 
خاطرنشان کرد: گروه سنی ۵ تا ۱۲سال  
۵۹ درصد نوبت اول را دریافت کرده اند 
و گروه سنی باالی ۱۲سال نوبت اول ۸۶ 
درصد، نوبت دوم ۷۸درصد است و نوبت 
سوم ۳۸ درصد واکسن کرونا دریافت 
کرده اند که شاخص خوبی است و  دستاورد 
تالشهای شبانه روزی همکاران است این 
روند در ایام نوروز با قوت ادامه خواهد 
داشت.او گفت:خوشبختانه همکاری حوزه 
آموزش پرورش و خانواده ها در جنوب 
استان برای واکسیناسیون دانش آموزان 

بسیار مطلوب بوده است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان بم گفت: متخلفان شکار 
بم  شهرستان  در  وحشی  پرندگان 
دستگیر شدند.جواد اماندادی، سرپرست 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
بم گفت: ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست این شهرستان طی گشت و کنترل 

مناطق آزاد حاشیه پناهگاه حیات وحش 
زریاب موفق به دستگیری متخلفان شکار 
غیرمجاز یک قطعه کبک وحشی شدند.

به گفته او از این شکارچیان غیرمجاز 
یک قبضه سالح ساچمه زنی دولول 
نیز کشف و پرونده تخلف به منظور سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع 

شد.اماندادی می گوید: هیچ نقطه ای 
از مناطق و زیستگاه های طبیعی این 
یگان  مأموران  چشم  از  شهرستان 
حفاظت که مدام در پی گشت و کنترل 
هستند پوشیده نیست و اگر متخلفی به 
این زیستگاه ها ورود پیدا کند ماموران 
یگان حفاظت براساس قانون و مقررات 
و بدون هیچ اغماضی با آن ها برخورد 

خواهد کرد.

قالیشویی در آستانه نوروز
هرسال با فرارسیدن اسفندماه و نزدیک شدن به ایام 

نوروز ، ایرانیان بنا به رسمی دیرینه و شایسته به خانه 
تکانی مشغول می شوند و شستن قالی بخش مهمی از 

این سنت است.
در گذشته های نه چندان دور اکثر خانواده ها در حیاط 
خانه یا در پشت بام ها و کوچه ها اقدام به شستن فرش 

می کردند، اما کوچک شدن خانه ها و رونق آپارتمان 
نشینی زمینه ایجاد و رشد شرکت های قالیشویی را 

فراهم کرد تا در آستانه نوروز قالی ها راهی قالیشویی ها 
شوند.

عکس: فارس

یم
سن
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 کادر بهداشت و درمان با تجهیزات کامل به استقبال سال جدید می روند

شکارچیان کبک در دام قانون

 پنج اثر منقول تاریخی - فرهنگی 
کرمان ثبت ملی شد

خبر

مدیـر کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان کرمـان از ثبت 
پنج اثـر تاریخی - فرهنگی این اسـتان در فهرسـت آثـار ملی کشـور خبر داد.

فریـدون فعالـی افزود:»ایـن آثار که شـامل جـام منقـوش مطوط آبـاد، جام 
لبـه واریختـه مطوط آباد، کاسـه لبـه واریختـه مطوط آبـاد و گردنبنـد زرین 
گورسـتان سـلطنتی قلعـه کوچک شهرسـتان جیرفـت و همچنیـن قبرپوش 
مـزار شـاه    نعمت الله  ولـی ماهـان می شـود براسـاس تصویب اعضای شـورای 
ثبت آثـار منقـول فرهنگـی و تاریخی کشـور در فهرسـت آثـار ملی بـه ثبت 
سـتان  یع دسـتی ا «مدیر کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنا رسـید.
کرمـان اظهـار کـرد: »قدمت ایـن آثار بـه ترتیب بـه هـزاره چهـارم پیش از 
میالد، هزاره سـوم پیـش از میـالد و قاجاریـه باز می گـردد.«او خاطرنشـان 
کرد:»آثـار مذکـور از ارزش باالیـی برخـوردار هسـتند و ایـن اداره کل در 
تالش اسـت آثـار تاریخـی - فرهنگـی شهرسـتان های مختلف اسـتان را که 

دارای شـرایط الزم هسـتند را در فهرسـت آثـار ملی قـرار دهد.«

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: مدیر بازرگانی شرایط احراز جنسیت: خانم، آقا نوع 
قرارداد: تمام وقت جهت انجام امور بازرگانی خارجی، مسلط به زبان 
انگلیسی- دارای تجربه کاری مرتبط-متقاضیان واجد شرایط رزومه 
خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند و یا با شماره موبایل زیر تماس 

حاصل نمایند.
      اطالعات تماس:  موبایل ۰۹۳5۱8۳۰8۳2- واتساپ ۰۹۳5۱8۳۰8۳2

یک شرکت معتبر بازرگانی بین المللی

خبر

جشنواره تخم مرغ های رنگی با هدف خلق 
آثار هنری، ایجاد شور و نشاط در جامعه 
و زینت بخشی به فضای شهری در ایام 
نوروز در رفسنجان برگزار شد. در آستانه 
سال نو و ایام عید نوروز برای نخستین 

بار در رفسنجان جشنواره تخم مرغ های 
رنگی به همت شهرداری رفسنجان برگزار 
شد.جشنواره تخم مرغ های رنگی از اواخر 
بهمن ماه در رفسنجان به همت معاونت 
هنری و سازمان سیما، منظر و فضای 

سبز شهری آغاز به کار کرد که طی آن ۹۲ 
اثر ارائه و از میان طرح های ارسالی ۱۵ اثر 
پذیرفته و در روزهای ۲۲ و ۲۳ اسفندماه 

طراحی و اجرا شدند.
در حاشیه برگزاری این جشنواره رنگ 

آمیزی بیش از ۱۰۰ عدد تخم مرغ توسط 
کودکان با هدف ایجاد شور و نشاط در 
روزهای پایانی سال و با هدف مشارکت 
کودکان در فعالیت های شهری انجام شد.

در آستانه عید نوروز پنج سفره هفت سین 
نیز در نقاط مختلف شهر رفسنجان اجرا و 
تخم مرغ های رنگی نیز بعد از آماده سازی 

در معابر پر تردد جانمایی خواهد شد.

 نخستین جشنواره تخم مرغ های رنگی در رفسنجان برگزار شد


