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حجت االسالم غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرد:
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دکتر زینی وند استاندار کرمان:

امنیت، اقتصاد  و انتخابات 
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داوطلبان انتخابات شوراها 
می توانند برای دریافت 
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اقدام کنند

رضایت فرماندار بم از عملکرد مجتمع معدنی و فرآوری روی خان خاتون 
در جلسه اقتصاد مقاومتی استان کرمان عنوان شد

ابراز نگرانی سخنگوی علوم پزشکی از وقوع پیک چهارم کرونا در استان کرمان
شرح صفحه 2

هادی شهس��وار پور چهارش��نبه )24 دی( در س��تاد اقتصاد 
مقاومتی اس��تان گفت: معدن فرآوری س��رب و روی خانه 
خاتون معین اقتصادی منطقه دهبکری در شهرستان بم است 
و از ش��هریور کار خود را ش��روع کردن��د و در این مدت 
کوتاه بس��یار قاطع و با انگیزه فعالیت و کارها و برنامه های 
بس��یار بزرگی را طراحی کردند و اقداماتی را در این منطقه 

انجام دادند.
فرماندار بم افزود: از زمانی که معین اقتصادی در آن منطقه 
سرمایه گذاری و شروع به کار کرده در حال حاضر حدود 
330 نفر مش��غول به کار شدند و مهاجرت معکوس صورت 
گرفته اس��ت و همه انگی��زه این را پیدا کردن��د که دوباره 

برگردند و متقاضی کار هستند.

 وی با اش��اره به اینکه مطالعات بحث دهکده گردش��گری 
در این منطقه در حال انجام اس��ت، افزود: گردشگری یکی 
از ظرفیت های خوب شهرس��تان بم هس��ت و در این مدت 

اقدامات بسیار شایسته و بزرگی انجام شده است.
بابک اس��ماعیلی  هم با بیان اینکه از دید من معین اقتصادی 
باید ش��خص و مجموعه ای باشد که دو کار را انجام بدهد؛ 
اول اینکه یک سری شغل ایجاد کند؛ افزود: ما اولین و تنها 
مجموعه در اس��تان کرمان هستیم که فراوری سرب و روی 

را انجام می دهیم و علم طراحی و ساخت آن را داریم.
  مسئول معین اقتصادی شهرستان دهبکری با اشاره به اینکه 
در دنی��ای امروز فروش مهم اس��ت و باید به س��مت تولید 
کاالهای صادراتی برویم؛ اظهار کرد: در دهبکری به دنبال 

تولی��د کاالهای صادراتی رفتی��م و از افراد متخصص برای 
مطالعه ظرفیت ها و پتانسیل های این منطقه استفاده کردیم.

وی افزود: دام یکی از ظرفیت های منطقه دهبکری اس��ت 
و ب��ه دنبال اص��الح نژاد برخی از دام های منطقه هس��تیم تا 
یکس��ری از دام ها را به سمت تولید ش��یر و لبنیات ببریم و 
یک کارخانه لبنیات س��ازی در شهر دهبکری ایجاد شود و 

محصوالت را به کشورهای خاورمیانه صادر کنیم.
 اس��ماعیلی با بیان اینکه دید ما ب��ه منطقه دهبکری، آوردن 
توریست بین المللی است و 3 ماه است که کار مطالعاتی آن 
آغاز ش��ده، گفت: ما از مسئولین درخواست تسریع صدور 
مجوزها را داریم و در این جا اعالم می کنم که در 10 سال 

آینده هیچ فرد نیازمندی در آن منطقه نخواهیم داشت.
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رئی��س کمیس��یون قضایی مجلس، دس��تورالعمل 
جدید دستگاه قضا را راهکاری برای کشف اموال 
نامشروع مسئوالن دانست و گفت: آیت اهلل رئیسی 
در این دستورالعمل، دادس��تانی کل و مرکز آمار 
و فناوری اطالعات قوه قضائیه را مامور شناس��ایی 
ام��وال افرادی کرد که از راه نامش��روع و با اعمال 

نفوذ یا سوءاستفاده ها کسب کردند.

موس��ی غضنفرآب��ادی در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت، در مورد دستورالعمل جدید 
آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضائیه مبنی بر شناسایی 

و بازپس گی��ری ام��وال و دارایی ه��ای نامش��روع 
گفت: این دستورالعمل در راستای اصل 49 قانون 
اساس��ی است که بر اساس آن باید اموال نامشروع 

مسئوالن مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئی��س کمیس��یون قضائ��ی و حقوق��ی مجل��س 
ش��ورای اس��المی افزود: رئیس دس��تگاه قضا در 
این دس��تورالعمل، دادستانی کل و همچنین مرکز 
امور فناوری قوه قضائیه را مامور شناس��ایی اموال 
مس��ئوالنی کرد که از راه نامشروع و با اعمال نفوذ 
یا سوءاستفاده ها کس��ب کردند و با توجه با اصل 
49 قانون اساس��ی باید م��ورد پیگیری قضایی قرار 

گیرند. وی دس��تورالعمل جدید ق��وه قضائیه ارائه 
راهکاری برای کش��ف اموال نامش��روع مسئوالن 
دانست و گفت: مسئوالن باید اموالشان را بر اساس 
قانون مجلس در سامانه ثبت کنند و دادستانی کل 
ب��ا هماهنگی مرکز آمار و فن��اوری اطالعات قوه 
قضائیه بررس��ی های الزم را برای شناس��ایی اموال 
انج��ام می دهن��د تا اگر کس��ی اموالی را با س��وء 
اس��تفاده ها و خالف قانون به دس��ت آورده باشد 
مورد پیگرد قضایی قرار گیرد و اموال به بیت المال 

بازگردد./

سخنگوی دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان 
گفت: اس��تان کرمان س��ه م��وج از بیماری 
کرون��ا را گذرانده و ب��ا توجه به افزایش هر 
کدام از این موج ها نسبت به دوره قبل خود، 
نگران��ی هایی وج��ود دارد ک��ه درصورت 
عادی ان��گاری و تصمیم��ات زودهنگام در 
بازگشایی ها و برداشتن محدودیت ها، شاهد 

موج چهارم قوی تری باشیم.

دکتر"مه��دی ش��فیعی" س��ه ش��نبه 23 دی 
م��اه در در ش��ورای اطالع رس��انی و کمیته 
اطالع رسانی س��تاد کرونای استان کرمان با 
اشاره به وضعیت بیماری کرونا استان اظهار 

کرد: تاکنون 36 هزار نفر در بیمارستان های 
استان کرمان با تشخیص اولیه کرونا بستری 
ش��ده اند که 16 هزار و 500 مورد آن موراد 

قطعی ابتال بوده است.
وی با اش��اره به اینکه با ت��الش کادر درمان 
14 ه��زار نفر از بیماران مبتال به کرونا با حال 
عمومی خوبی از بیمارس��تان ترخیص شده 
اند، افزود: متاسفانه 2380 نفر از کرونائی ها 
در استان به دلیل وخامت حال، کهولت سن 

و یا بیماری زمینه ای فوت کردند.
 pcr ش��فیعی تصریح کرد: 125 هزار تست
کووید 19 از بیماران بستری و سرپایی استان 
کرمان گرفته شده که 54 هزار و 800 مورد 

آن مثبت شده است.
سخنگوی دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان 
بیان کرد: اس��تان کرمان سه موج از بیماری 
کرون��ا را گذرانده و ب��ا توجه به افزایش هر 
کدام از این موج ها نسبت به دوره قبل خود، 
نگران��ی هایی وج��ود دارد ک��ه درصورت 
عادی ان��گاری و تصمیم��ات زودهنگام در 
بازگشایی ها و برداشتن محدودیت ها، شاهد 

موج چهارم قوی تری باشیم. 
وی گفت: در حال حاضر اس��تان کرمان در 
وضعیت ثب��ات به لحاظ بیم��اری قرار دارد 
و الزم اس��ت ک��ه رعای��ت ش��یوه نامه ها و 

مراقبت ها با دقت تمام ادامه یابد. 
شفیعی در ادامه درباره واکسن کرونا گفت: 
هش��ت واکس��ن داخلی در حال انجام کار 
هس��تند که یک مورد نی��ز در کرمان دنبال 
می شود و فاز آزمایش حیوانی را با موفقیت 

گذرانده و منتظر بررسی ها برای ورود به فاز 
بعدی هستیم.

وی گف��ت: ب��رای مح��دود ک��ردن کامل 
ویروس کرونا طی یک س��ال باید جمعیت 
60 تا 70 میلیون نفری کشور واکسینه شوند.

شفیعی بیان کرد: دستورالعمل  واکسیناسیون 
تدوین، زنجیره سرد برای نگهداری واکسن 
آم��اده و کمیت��ه ه��ای علمی ب��رای تزریق 

واکسن تشکیل شده اند.

رویداد شتاب آنالین ایده های فناورانه، نواورانه و 
خالقانه )استارتآپ ویکند( در حوزه صنعت خرما 
ب��رای اولین بار در اس��تان کرمان برگزار توس��ط 
مجتمع آموزش عالی بم و مرکز رش��د شهرس��تان 

شد. .

ب��ه گزارش طل��وع ارگ، ب��ا هم��کاری و همت 
مجتمع آموزش عالی بم و مرکز رش��د شهرس��تان 

بم و پ��ارک علم و فناوری اس��تان کرمان رویداد 
شتاب آنالین ایده های فناورانه، نواورانه و خالقانه 
)اس��تارتآپ ویکند( در ح��وزه صنعت خرما برای 
اولین بار در اس��تان کرمان برگزار ش��د و حضور 
ش��رکت کنندگان از سراس��ر کشور س��بب ارتقا 
علم��ی این رویداد و ارائ��ه ایده هایی ممتاز جهت 
ایج��اد کس��ب و کاره��ای جدید در ای��ن حوزه 

گردید.
دکتر هادی فرزان مدیر مرکز رش��د شهرستان بم 
و عض��و هیأت علمی مجتمع ب��ا بیان اینکه حضور 
ش��رکت کنندگان از سراسر کشور که سبب ارتقا 
علم��ی این رویداد و ارائ��ه ایده هایی ممتاز جهت 
ایج��اد کس��ب و کاره��ای جدید در ای��ن حوزه 
گردی��د، اظهار داش��ت: روی��داد ش��تاب آنالین 
ایده های فناورانه، نواورانه و خالقانه )اس��تارتآپ 
ویکند( در حوزه صنع��ت خرما برای اولین بار در 
اس��تان کرمان به منظور کمک به توس��عه  صنعت 
خرم��ا و تلفیق دانش، عمل و فن��اوری و با هدف 
شناسایی صاحبان ایده و حمایت از ایده های نو و 

فعالین این صنعت برگزار شد.
وی گف��ت:  اس��تارت آپی ب��ا حض��ور 10 مربی 
کارآزم��وده در حوزه های تخصص��ی و عمومی 
کس��ب و کار از سراس��ر کش��ور، طی 2 روز در 
تاری��خ 11 و 12 دی م��اه ب��ا هم��کاری مجتم��ع 
آم��وزش عالی بم، فرمانداری بم، ش��هرداری بم، 
انجمن خرما، اتاق بازرگانی اس��تان کرمان، مرکز 
ن��وآوری و ش��تابدهی تگ، دانش��گاه تحصیالت 
تکمیلی صنعتی و فناوری های پیش��رفته کرمان و 
حمای��ت پارک علم وفن��اوری کرمان و با حضور 
نزدیک به 80 ش��رکت کنن��ده به صورت مجازی 

برگزار گردید.
ش��رکت کنن��دگان در ای��ن رویداد آموزش��ی و 
تجرب��ی ب��ا مش��ارکت در کارگاه ه��ای مختلف 
تخصصی کس��ب و کار به تیم س��ازی پرداخته و 
ای��ده های خ��ود را جه��ت تبدیل ب��ه محصول و 
خدمت م��ورد ارزیابی و آزمون قرار دادند که در 
آخر این رویداد 32 ایده توسط شرکت کنندگان 

ارائه  و 13 تیم تشکیل گردید.

دکتر فرزان در تش��ریح اف��راد و تیم های برگزیده 
افزود: تیم اس��تفاده از فناوری نانو در بس��ته بندی 
و کنت��رل کیف��ی مرحله ب��ه مرحله محص��ول، به 
نمایندگ��ی حمید خواجوی��ی نژاد، تیم دس��تگاه 
طناب باف��ت از طری��ق الیاف خرم��ا )چیلک( به 
نمایندگ��ی رضا رضوانیان و همچنین تیم کاش��ی 
پش��م خرما به نمایندگی یاسمن زهرا رحیمی فرد 
به ترتیب رتبه های اول تا س��وم ای��ن رویداد را از 

آن خود کردند.
در پایان رویداد “تیم خرما و س��المت جهانی” به 
نمایندگی صادق صنعتی و “تیم اس��تفاده از حامل 
های لیپیدی نانو س��اختار حاوی س��ینا مالدهید به 
منظ��ور افزایش مان��دگاری خرما” ب��ه نمایندگی 
فرشته س��ادات موس��وی به عنوان دو تیم شایسته 

تقدیر این رویداد معرفی شدند.
الزم به ذکر اس��ت این رویداد ب��ه صورت کامال 
آنالین  برگزار ش��د و  متوس��ط میزان مش��ارکت 
ش��رکت کنندگان در ساعات برگزاری رویداد به 

صورت آنالین بیش از هفتاد درصد بوده است.

فرمانده انتظامی اس��تان کرمان گفت: در راس��تای 
مقابل��ه ب��ا موادمخدر و برخ��ورد با س��وداگران و 
قاچاقچی��ان و ب��ا انجام اقدام��ات ش��بانه روزی و 
اطالعاتی در 9 ماهه س��ال جاری، 143 هزار و 911 

کیلو انواع موادمخدر را کشف شده است. 

سردار عبدالرضا ناظری روز سه شنبه با اعالم این خبر 
به رسانه ها با اشاره به افزایش 61 درصدی کشفیات 
مواد مخدر نسبت به سال گذشته افزود: پلیس کرمان 
در ای��ن برهه زمانی 121 ه��زار و 647 کیلو تریاک، 
16 هزار و 858 کیلو حش��یش، یکهزار و 991 کیلو 
مرفی��ن، یک هزار و 415 کیل��و هروئین، یک هزار 
و 680 کیلو شیش��ه و 320 کیلو سایر مواد را کشف 

کرده است .
وی با بیان اینکه 2 هزار و 764 قاچاقچی مواد مخدر 
در این رابطه دس��تگیر ش��ده اند، تصری��ح کرد: در 
مجموع این عملیات ها پنج قاچاقچی مواد مخدر نیز 

به هالکت رسیده و یک هزار و 984 خودرو سبک 
و سنگین توقیف شده اند.

 فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: رشادت 
و از خودگذش��تگی ماموران مبارزه ب��ا مواد مخدر 
در کشور بر هیچ کس پوش��یده نیست و این مهم با 
ش��هادت 2 تن از همکاران عزیزمان در راه مبارزه با 

مواد افیونی در سال جاری به اثبات رسیده است.
وی با اش��اره به تالش پلیس اس��تان در جهت تامین 
امنیت و آرامش شهروندان از آنها خواست هرگونه 
موارد مش��کوک در این خصوص را از طریق تلفن 

110 به پلیس اطالع دهند.
اس��تان کرم��ان با ق��رار گرفتن در مجاورت اس��تان 
های مرزی ش��رق کش��ور، محل تردد و عبور باندها 
و قاچاقچیان مواد مخدر است که ساالنه هزینه های 
زیاد معنوی و مادی در راه مبارزه با این پدیده ش��وم 

به استان تحمیل می شود.

ریی��س اداره بازرگان��ی خارجی س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��تان کرمان با اش��اره به تعلیق 
کارت ه��ای بازرگان��ی در بحث تعه��دات ارزی 
گف��ت: 124 کارت ب��ا اقدامات دول��ت و وزارت 

صمت در این استان رفع تعلیق شد

محمدرضا قوام روز س��ه ش��نبه در نشست کارگروه 
توس��عه صادرات اس��تان کرم��ان با حض��ور معاون 
اقتصادی اس��تاندار افزود: ش��رکت ه��ای صادراتی 
استان کرمان از تیرماه امس��ال دچار چالش شدند و 

در حال حاضر 79 شرکت تعلیق است.
وی اظهار داش��ت: صادرات گمرکات استان کرمان 
سه درصد به لحاظ وزنی و 30 درصد از نظر ارزشی 

رشد طی 9 ماه گذشته داشته است.
ریی��س اداره بازرگان��ی خارجی س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه اقالم مهم 
صادراتی استان شامل پسته و مغز پسته، خرما خشک 

و تازه، شکر، مصنوعات مسی بوده گفت: صادرات 
همه موارد صادراتی استان به جز خرما افزایش یافته 

است.
وی ادامه داد: صادرات پس��ته استان کرمان طی سال 
جاری 662 میلی��ون دالر بوده که بیش از 43 درصد 

افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
قوام عنوان ک��رد: در 9 ماه گذش��ته مجموع ارزش 
کاالهای صادراتی استان کرمان از گمرکات استان 
و کشور یک میلیارد و 515 میلیون دالر بوده که در 
مقایس��ه با سال قبل کاهش 27 درصد از لحاظ وزنی 
و رشد 48 درصدی از نظر ارزشی را نشان می دهد.

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان کرمان با اش��اره ب��ه اینکه واردات 
اس��تان کرمان طی 9 ماه گذش��ته از نظ��ر وزنی 36 
درصد و از نظر ارزش��ی 52 درصد کاهش داش��ته، 
افزود: تراز تجاری در گمرکات اس��تان کرمان 455 

میلیون دالر مثبت شده است.

دستورالعمل جدید قوه قضائیه؛
 راهکاری برای کشف و رسیدگی به اموال نامشروع مسئوالن

ابراز نگرانی سخنگوی علوم پزشکی از وقوع پیک چهارم کرونا در استان کرمان

اولین استارت آپ ویکند آنالیِن صنعت خرما در بم برگزار شد

کشف بیش از ۱۴۳ تن مواد مخدر 
طی ۹ماهه امسال در کرمان

۱۲۴ کارت بازرگانی در کرمان 
رفع تعلیق شد

حجت االسالم غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرد:
خبر

انتخابات، مانع تغییر 
فرمانداران نیست

باند سارقان مسلحانه
 در بم متالشی شد

انتصاب نخستین زن به معاونت 
استانداری کرمان

به گزارش طلوع ارگ ب��ه نقل از روابط عمومی 
استانداری کرمان، اس��تاندارکرمان با بیان این که 
فرمان��دار و مدی��ری ک��ه انگی��زه ی کار ن��دارد 
خودش کنار برود، گفت: »این که گفته می ش��ود 
فرمانداران به خاطر انتخابات تغییر نمی کنند یک 
شوخی اس��ت و حتی نیاز باشد روز انتخابات هم 

تغییر می دهیم«.
عل��ی زینی ون��د در جلس��ه ی ش��ورای مدی��ران 
اس��تانداری با بی��ان این که فرمان��داران و مدیران 
استان برای ادامه ی کنترل بیماری کرونا آماده باش 
باشند، اظهار کرد: »فرماندار و مدیری که انگیزه ی 
کار ندارد خودش کنار برود«. وی افزود: »این که 
گفته می ش��ود فرمانداران به خاطر انتخابات تغییر 
نمی کنند یک شوخی است و حتی نیاز باشد روز 

انتخابات هم تغییر می دهیم«

استاندار کرمانی یکش��نبه 21 دی ماه قلم تغییرات 
خود را به دست گرفت و چند تغییر و انتصاب در 

حوزه های محتلف استانداری کرمان انجام داد.
به گزارش ایس��نا، دکتر علی زینی وند اس��تاندار 
کرمان که پیش از این گفته بود؛ آمادگی دارم از 
زنان موفق اس��تان و در چارچوب قوانین به عنوان 

فرماندار و دیگر مسئولیت ها منصوب کنم.
طی حکمی از سوی استاندار، خانم دکتر حمیده 
واعظ��ی به عن��وان سرپرس��ت معاونت توس��عه 
مدیریت و منابع اس��تانداری کرمان منصوب و از 

خدمات محمدرضا وفایی تقدیر شد.

به گزارش طل��وع ارگ به نقل از ایرنا، س��ردار 
عبدالرضا ناظری روز دوشنبه با اعالم این مطلب 
به رسانه ها افزود: در دو روز گذشته طی برقراری 
تماس ب��ا مرکز فوریت های پلیس از وقوع یک 
فقره سرقت مسلحانه همراه با تیراندازی در محور 

فرعی منتهی به فرودگاه بم خبر داده شد.
فرمان��ده انتظامی اس��تان کرمان بی��ان کرد: پس 
از برقراری این تم��اس بالفاصله تیم های پلیس 
آگاه��ی و اطالعات��ی از مرک��ز اس��تان جهت 

شناسایی این باند اعزام شدند.
او تصریح ک��رد: با هماهنگ��ی مقامات قضایی 
و ش��خص دادس��تان شهرس��تان ب��م و اقدامات 
اطالعاتی، در کمتر از 24 س��اعت این س��ارقین 

شناسایی شدند.
س��ردار ناظری ادامه داد: این باند که متش��کل از 
س��ه نفر بودند بالفاصله در یک عملیات بس��یار 
غافلگیرانه و موفق در س��ه نقطه از شهرس��تان بم 

دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی اس��تان کرم��ان تاکید کرد: طی 
مدت 24 س��اعتی ک��ه این باند اقدام به س��رقت 
مسلحانه کرده بودند 6 فقره سرقت گزارش شده 
بود که س��الح بکار رفته در سرقت های مسلح و 

بخشی از اموال مسروقه کشف شد .
او خاطرنش��ان ش��د: این اف��راد مس��لح و حتی 
اش��خاصی که اموالشان به س��رقت رفته بود باور 
نداش��تند در این فرصت کوتاه سارقین شناسایی 

و دستگیر شوند . 
س��ردار ناظ��ری توضی��ح داد: پلیس با اش��راف 
اطالعاتی بر باندهای مجرمین و افراد و امکانات 
و تجهیزات خوبی که در اختیار دارد و همچنین 
با انجام اقدامات اطالعاتی توانست این مجرمین 

را سریعا شناسایی کند.
وی گف��ت: اج��ازه نمی دهی��م کس��ی امنیت و 
آرامش مردم را بر هم بزند و هر کس در جامعه 
ایجاد رعب و وحشت کند به اشد مجازات تنبیه 
خواهد شد و مجرمان باید بدانند پلیس در کوتاه 
ترین زم��ان آنان را دس��تگیر و برخورد خواهد 

کرد .
او افزود: به کس��انی که در شهرستان هایی مانند 
بم زمین��ه کش��اورزی و کارگری ب��رای آن ها 
فراهم است یادآور می شویم دست از شرارتشان 
بردارند زیرا به محض ورود و اقدام جنایتکارانه 
یا ایجاد جرایم خشن که باعث رعب و وحشت 
شود پلیس و دستگاه قضایی در کوتاه ترین زمان 
برخورد قاطع با مجرمان خواهد داش��ت. سردار 
ناظری ادامه داد: از این باند یک دس��تگاه وسیله 
نقلیه وانت مزدا و یک دس��تگاه موتورسیکلت و 
بقیه اموال مس��روقه که از افراد س��رقت شده بود 
کشف ش��د و مجرمان اعالم کرد هنوز فرصت 
فروش این اموال مسروقه را پیدا نکرده بودند که 
با دستور مقامات قضایی این اموال به مال باختگان 
تحویل داده خواهد شد. او درخصوص برخورد 
با خودروهای اتباع خارجه غیرمجاز بیان داشت: 
برخورد قاطعی برای این افراد با هماهنگی مراجع 
قضایی و شورای تامین استان در دستورکار قرار 

گرفته است.

پیام مردم

ش��ما می توانی��د عکس ها وگزارش��ات خود از 
اخب��ار، وقایع و مش��کالت ش��هری ک��ه در آن 
زندگ��ی م��ی کنید را ب��ه ایدی زی��ر در تلگرام 

ارسال کنید 

TolueBam_Ertebat

نفت
* سالم وضعیت شرکت نفت خیلی بد است چرا 
یک شرکت یا شعبه یا هرچی نمیزنن در نرماشیر 
یا ریگان ، امروز از 8 تا 11 رفتم کارت گذاش��تم 
تو نوبت تا اس��مم رو خون��دن ، لطفا کاری کنید 
که مردم هر منطقه توی شهر خودشون پیگیر نفت 

باشند

* س��الم تو این س��رما نف��ت گیر نمی��اد ، کارت 
کشیدیم گفتن10روز دیگه ، با پلوجوش خودمون 
گرم می کردیم که اونم کپس��ول تموم شد رفتیم 
کپس��ول گاز بگیریم که گفتن گاز هم نیست تو 

این سرما ما باید چیکار کنیم

کمبود کپسول گاز
* س��الم خسته نباش��ید در رابطه ما نبودن کپسول 
گاز در سطح شهر لطفا به مسئولین بگید رسیدگی 
کنن هنوز یه عده ای هستن که گاز کشی نکردن 

باید از کپسول استفاده کنند

اداره گاز نرماشیر
* سالم خواهشمندم به مسولین محترم گاز نرماشیر 
اعالم نمایید چرا با وجود داشتن امتیاز و اشتراک 
گاز باز هم گاز وصل نمیشه االن از یک ماه بیشتر 
اس��ت در این سرمای زمس��تان اکثریت مردم کد 
اش��تراک دارند ولی گاز وصل نیست گناه مردم 
چیست که در این سرمای زمستان نه نفت دارند و 

نه گاز را زود وصل می نمایند

شهرداری بم
* پ��ارک بلوار جمهوری اس��المی خیابان الزهرا 
س��ه راه ملکوتی وضعیت روشنایی و رنگ امیزی 
جدول ها انجام نش��ده لطفا از ش��هرداری محترم 

پیگیری نمایید

آسفالت روداب شرقی
* س��الم وخسته نباشید این پیام منم لطفا به گوش 
مسئولین محترم برسونید آسفالت جاده های منطقه 
روداب ش��رقی خیلی وضعشون خرابه مخصوصا 
از پل هوای��ی که به طرف نظام ش��هر میای و بعد 
آس��فالت روس��تاهای فقیراباد و مه��دی آباد هم 
خیلی خرابه لطفا فکری بحال اس��فالت این منطقه 

بکنید ممنون 

اینترنت
*سالم لطفا پیگیری کنید اینترنت ایرانسل و همراه 
اول توی بم و بروات چند روزه کال ضعیفه ما بچه 
مدرسه ای و دانشگاهی داریم با این اینترنت اصال 

نمیشه کار کرد

شرکت نفت
* سالم لطفا از مسولین نفت بخواهید که به مردم 
اعالم کنن قیمت تمام شده بشکه نفت چند هست 
ما توی روستا هستیم و هر عامل توزیع کننده نفت 

یک نرخی میگه لطفا پیگیری کنید متشکرم

کودکان کار
*سالم خدمت شما و همکاران محترم در هفته نامه 
طلوع بم بنده به عنوان یکی از شهروندان شهر بم 
از مسئولین این شهر تقاضا دارم نسبت به کودکانی 
که س��ر چهار راه امام مشغول تکدی گری هستند 
واکثراَ از اتباع کشورهای همسایه هستند  و در این 
فصل س��رما مجبورند برای ام��رار معاش خود  به 
این کار بپردازند یک فکر انسان دوستانه بکنند ما 
مردمان شهر بم  مردمان شرافتمندی هستیم و دیدن 
این چنی��ن صحنه های باعث رنجی��دن خاطرمان 
میش��ود وقتی که  ب��ا فرزندان خود پش��ت چراغ 
قرمز می ایس��تیم و فرزندمان پرسید چرا این بچه 
های توی این سرما اینجا ایستادند و چکار میکنند 
پاسخی نداریم بدیم  من از شما مسئولین عاجزانه 
خواهش��مندم در این خصوص اقدام شایس��ته ای 
انجام بدید تا ش��اهد این قبیل رفتار از کودکان در 

این شهر نباشیم.

* س��الم خدمت ش��ما بزرگواران مدتی است که 
مشاهده میشود ماس��ک به صورت دست فروشی 
و اش��خاص ناش��ناخته و غیر بهداش��تی )از اتباع 
کش��ورهای همس��ایه( کودکان کار که ناشناخته 
هستن در چراغ قرمزها ورودی پاساژهادرون بازار 
به فروش میرسد خواهشن اطالع رسانی کنید خطر 

دارد

خرما
* با سالم و احترام از مسولین محترم و کشاورزی 
و نماینده ی مردم خواهشمند هستیم فکری برای 
خرما بردارند توی این االن بازار هیچ گونه خرید 
فروشی نیس��ت و راه صادرات و رونقی به فروش 
اقدام��ات الزم را انجام بدهند تا هم کش��اورزان 
عزیز به موقع برای برداشت سال اینده هزینه کنند 
برای کود دهی و اباد کنی هم و کسانی که خرما 
اج��اره کردند با بفروش به موق��ع و قیمت خوب 

بدهکاری خود را بپردازنند و ضرر نبینند.

@
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تالش برای ثبت ملی تپه های شنی ریگان

داوطلبان انتخابات شوراها می توانند برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند

شهرس��تان ری��گان به عن��وان یک��ی از مناطق بکر 
گردشگری کش��ور دارای کویر های بسیار زیبایی 
است که بزرگ ترین تپه های شنی جهان نیز در این 

قسمت وجود دارد و بسیار زیبا و دیدنی است.
با توج��ه به اینکه ای��ن کویر خ��اص و زیبا فاصله 
زیادی با ج��اده ترانزی��ت ریگان -چابه��ار ندارد 
بنابراین ش��رایط بس��یار خوبی را برای شهرس��تان 

ریگان به لحاظ گردشگری فراهم کرده است.
دسترس��ی به تپه های شنی آس��ان است در شرایطی 
که آب و هوا مس��اعد باش��د گردشگران زیادی از 

این تپه ها بازدید می کنند.
این تپه ها به گونه ای هس��تند ک��ه می توان در زمینه 
اکوتوریس��م از آن استفاده کرد و در فصول خوب 
س��ال می توان شاهد حضور توریست های خارجی 

و داخلی در این منطقه باشیم.

شن درمانی ریگان را معروف کرد
نکته قاب��ل توجه در خصوص ای��ن تپه ها خاصیت 
درمانی اس��ت، به طوری که بسیاری از گردشگران 
از استان های مجاور کرمان برای درمان بیماری های 
خود به این تپه ها پناه می آورند و گرمای این تپه ها 
را نسبت به چش��مه های آب گرم در نقاط مختلف 
ارجح می دانند ، گردشگران با حضور در این تپه ها 
و با کندن چاله و خوابیدن در میان شن ها به تدریج 
گرمای شن های کویر را جذب بدن خود می کنند.

عل��ی ابراهیم پور دهیار روس��تای علی آباد پش��ت 
ریگ گفت: در گذشته این تپه ها مشکالت زیادی 
را ب��رای مردم این روس��تا ایجاد می کردن��د، اما با 
اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری و با مالچ پاش��ی 
جلوی هجوم ش��ن ها به روس��تا گرفته شده است و 

اکنون یک منبع در آمد برای این روس��تا محسوب 
می ش��ود. او افزود: با توجه به اینکه مسافران زیادی 
از این منطقه بازدید می کنند خانه های بوم گردی را 
برای رفاه حال گردشگران احداث کردیم تا بتوانند 
یک روز به یاد ماندنی را در این منطقه تجربه کنند.

محراب امیری یک��ی از اهالی روس��تای علی آباد 
گفت: این تپه های ش��نی منبع درآمدی برای اهالی 

روستا شده است.
او اف��زود: ب��ا توجه به وجود ش��تر در حاش��یه این 
تپه های ش��نی بسیاری از گردشگران این کویر زیبا 

را بر بلندای شتر به نظاره می نشینند.
محمد دهقانیان یکی دیگر از اهالی روس��تا عنوان 
کرد: از مزایای این تپه های ش��نی ریگ درمانی آن 
اس��ت که تع��دادی از اهالی این منطق��ه با توجه به 
بیماری های پوس��تی و درد استخوان ریگ درمانی 

انجام می دهند.
او بیان داش��ت: همچنین آموزش پرواز پاراگالیدر 
در این تپه ها از دیگر ظرفیت های این منطقه اس��ت 
چراکه مکان خوب و امنی برای آموزش می باش��د 

و احتمال آسیب دیدگی کمتر است.

تالش برای ثبت ملی تپه های شنی ریگان
در ادام��ه، امین باق��ری فرماندار ری��گان به وجود 
تپه های شنی به عنوان یکی از ظرفیت های شهرستان 
ریگان اش��اره کرد و گفت:در شهرستان ریگان تا 
کنون 5 اثر، ثبت ملی شده است و در تالش هستیم 

این تپه ها را نیز ثبت کنیم.
او ب��ا بی��ان اینکه این تپه ها در حاش��یه ش��هر و در 
12 کیلومت��ری از مرکز شهرس��تان ق��رار دارند که 
دسترسی به آن ها آسان اس��ت، افزود: این تپه ها به 

جز جاذبه گردش��گری بهترین م��کان برای ریگ 
درمانی هستند.

باقری گفت: این مکان ظرفیت بس��یار خوبی برای 
این شهرس��تان اس��ت بنابراین از کس��انی که قصد 
س��رمایه گ��ذاری در این منطقه را داش��ته باش��ند 

حمایت می کنیم.
همچنی��ن محس��ن زاه��دی، رئی��س اداره ورزش 
وجوانان ریگان بیان داش��ت: در حاش��یه بلندترین 
تپه های ش��نی مس��ابقات فوتب��ال س��احلی برگزار 
می ش��ود که این امر باعث اشتیاق جوانان به ورزش 

می شود.
اواف��زود: با ایج��اد زمین فوتبال س��احلی در آینده 
نزدیک والیبال ساحلی نیز در این مکان راه اندازی 

می شود.
زاه��دی با اش��اره به متع��ادل بودن ه��وا طی فصل 

زمس��تان در این شهرستان بیان داش��ت: این مکان 
قابلیت آن را دارد که مس��ابقات فوتب��ال و والیبال 
ساحلی لیگ استانی و کشوری در آن برگزار شود.

امی��ر ابراهیمی مس��ئول میراث فرهنگی شهرس��تان 
ریگان نیزگفت: در برخی اس��تان ها چنین تپه هایی 
وج��ود دارد، اما تپه ه��ای ریگان به لح��اظ ارتفاع 
و همچنی��ن گس��تره و گرمای��ی که در خ��ود نگاه 
می دارن��د و به مرور آزاد می کنند ش��رایط ویژه ای 

به لحاظ بصری و درمانی دارند.
اوافزود: این تپه های به عنوان بلند ترین تپه های شنی 
دنیا ثبت ش��ده اند و باید با تبلیغات بیشتر آن ها را به 

گردشگران معرفی کنیم.
ابراهیمی بیان داش��ت: س��االنه هزاران گردشگر از 
اس��تان کرمان و س��ایر اس��تان ها به این محل برای 

تفریح و درمان مراجعه می کنند.

کمیته اطالع رس��انی س��تاد انتخابات استان کرمان 
ام��روز 23 دی 99 اع��الم کرد: با توج��ه به اطالعیه 
شماره 4 ستاد انتخابات کشور و الزام به ارائه گواهی 
عدم س��وء پیشینه که بیش از س��ه ماه از آن نگذشته 
باشد و در راس��تای کنترل بیماری کرونا و پرهیز از 
موکول ک��ردن کارها به روزه��ای پایانی داوطلبان 
انتخابات ش��وراهای اس��المی شهر و روس��تا برای 
دریافت گواهی س��وء پیشینه می توانند از هم اکنون 

اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اس��تانداری کرمان 
بر اساس تبصره 3 ماده 30 قانون انتخابات شوراهای 
اس��المی، داوطلبان در هنگام ثبت ن��ام باید گواهی 
عدم سوءپیش��ینه که از تاریخ ص��دور آن بیش از 3 
ماه نگذشته باشد را ارائه نمایند. لذا داوطلبان شورای 
اسالمی ش��هرها از تاریخ 20-09-1399 و داوطلبان 
ش��ورای اس��المی روس��تاها و تیره های عشایری از 
تاریخ 16-10-1399 می توانن��د با مراجعه به دفاتر 
خدم��ات قضایی، ی��ا دفاتر پلی��س 10+ یا س��امانه 
WWW.( جام��ع خدم��ات الکترونیک قضای��ی

ADLIRAN.IR( نسبت به دریافت گواهی عدم 
سوء پیشینه اقدام و هنگام ثبت نام ارائه نمایند و قبال 
نیز این موضوع اطالع رسانی شده است. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از وزارت کشور؛ 
متن کامل اطالعیه ش��ماره 4 س��تاد انتخابات کشور 

بدین شرح می باشد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وزارت کشور ستاد انتخابات کشور اطالعیه شماره 
)4(  ب��رای انتخاب��ات 1400؛ به آگاه��ی هم میهنان 
عزیز می رس��اند با توکل به خداوند متعال و عنایات 
حضرت ولی عصر )عج(؛ انتخابات ششمین دوره ی 
ش��وراهای اس��المی در روز جمعه تاریخ 28 خرداد 
1400 برگزار می شود. فرایندهای اجرایی انتخابات 

مذکور به شرح زیر می باشند: 
اول: ثب��ت ن��ام داوطلب��ان عضویت در ش��وراهای 
اس��المی ش��هرها از س��اعت 8 صبح روز چهارشنبه 
تاریخ 20/اس��فندماه/1399 آغاز و تا ساعت 18 روز 
سه شنبه تاریخ 26/اسفندماه/1399 )جمعاً به مدت 7 

روز( ادامه می یابد.

دوم: ثب��ت ن��ام داوطلب��ان عضویت در ش��وراهای 
اس��المی روستاها و تیره های عش��ایری از ساعت 8 
صبح روز دوش��نبه تاریخ 16/فروردی��ن ماه/1400 
آغ��از و ت��ا س��اعت 18 روز یک ش��نبه تاریخ 22/

فروردین م��اه/1400 )جمعاً به م��دت 7 روز( ادامه 
می یابد.

س��وم: بر اس��اس تبصره 3 ماده 30 قان��ون انتخابات 
شوراهای اسالمی، داوطلبان در هنگام ثبت¬نام باید 
گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش 
از 3 ماه نگذش��ته باش��د را ارائه نمایند. لذا داوطلبان 
ش��ورای اس��المی ش��هرها از تاریخ 1399-09-20 
و داوطلبان ش��ورای اسالمی روس��تاها و تیره¬های 
عش��ایری از تاری��خ 16-10-1399 می¬توانن��د با 
مراجع��ه به دفاتر خدم��ات قضایی، ی��ا دفاتر پلیس 
10+ یا سامانه¬ی جامع خدمات الکترونیک قضایی 
)WWW.ADLIRAN.IR( نس��بت به دریافت 
گواهی عدم سوء پیشینه اقدام و هنگام ثبت نام ارائه 

نمایند.
چهارم: با استناد به ماده 32 قانون انتخابات شوراهای 
اسالمی، اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از 
داوطلب شدن برای شوراهای اسالمی محرومند مگر 

آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمایند:
1( ریی��س جمه��ور و مش��اورین و معاونی��ن وی، 
نماین��دگان خب��رگان رهب��ری، وزرا، معاونی��ن و 
مش��اورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
معاونان و مش��اوران رئیس مجلس شورای اسالمی، 
اعضای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه و معاونین 
و مشاورین وی، رییس دیوان عالی کشور، دادستان 
کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رییس دیوان 
عدال��ت اداری، رئیس دیوان محاس��بات کش��ور و 
معاونی��ن وی، دادس��تان دیوان محاس��بات، رییس 
س��ازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی، شاغلین 
نیروهای مسلح، روسای سازمانها و ادارات عقیدتی 
سیاس��ی نیروه��ای مس��لح، رییس س��ازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران و معاونین وی، دبیر 
هیأت دولت، روس��ای دفاتر س��ران سه قوه، روسا و 
سرپرستان سازمان های دولتی، رؤسای دانشگاه¬ها 
)دولتی و غیردولتی(، رییس دانش��گاه آزاد اسالمی، 
روسای کل و مدیران عامل بانک ها، رییس جمعیت 

هالل احمر و معاونین وی، رییس بنیاد مس��تضعفان 
و جانبازان، سرپرس��ت بنیاد ش��هید، سرپرست بنیاد 
مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، روسای سازمان 
ها، مدیران عامل شرکت های دولتی )مانند شرکت 
مخاب��رات، دخانیات ...( سرپرس��ت نهضت س��واد 
آموزی، رییس س��ازمان نظام پزشکی ایران، رئیس 
سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت مدیره 
اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، 
مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس 
ش��ورای اس��المی، مدیران کل تش��کیالت ستادی 
وزارتخانه ها وس��ازمان ها و ادارات دولتی و س��ایر 
رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان 
به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای 
اس��المی سراسر کشور محرومند مگر آن که قبل از 
ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در 

آن پست شاغل نباشند.
2( استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران 
و معاونی��ن آن��ان، ش��هرداران و معاونی��ن آن��ان، 
بخش��داران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران 
کل، سرپرس��تان ادارات کل، معاونین ادارات کل، 
دادس��تان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، روسای 

دانش��گاه¬ها )دولتی و غیردولتی( و رؤسای شعب 
آنها، روس��ای بانکها، رئیس و اعضای هیأت مدیره 
سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره 
سازمان نظام مهندسی، رئیس و اعضای هیأت مدیره 
اتاق اصن��اف ایران، رئیس و اعض��ای هیأت مدیره 
نظام مهندس��ی کش��اورزی، رئیس و اعضای هیأت 
مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت 
مدی��ره کانون وکال، روس��ا، سرپرس��تان و معاونین 
سازمان ها و ش��رکتهای دولتی و نهادها و موسسات 
دولتی و یا وابس��ته به دولت که از بودجه عمومی به 
هر مقدار اس��تفاده می نمایند و س��ایر روسا، مدیران 
و سرپرستان استان، شهرس��تان و بخش به ترتیب از 
عضویت در ش��وراهای اس��المی واقع در محدوده 
استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن که قبل 
از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه 

در آن پست شاغل نباشند.
3( شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات 
و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای 
اسالمی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر 
آن که قبل از ثبت نام از س��مت خود استعفا نموده و 
به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.                                          

شعرانه

ای که مرا خوانده ای، راه نشانم بده 
در عطش و آتشم، یک دم امانم بده

در برهوت هوس، خسته ام از خار و خس
یا بشکن این قفس، یا طیرانم بده

هر قدمم بی قرار، هر نفسم پر شرار
لحظه دیدار کو، وعده آنم بده

پشت در انتظار، سوختم از تاب و تب
در شب این آرزو، ماه عیانم بده

چشم و دلم شد سیه، عمر عزیزم تبه
مردم از این زندگی، بخت جوانم بده

در کش و قوس فلک، دلخوشم از عاشقی
بیش مرنجان مرا، لذت جانم بده

حسرت این تشنگی، می کشم از چشم تو 
بهر تسالی دل، اشک روانم بده

طائفم و هر طرف، جان به طوافت برم 
از طرب این طلب، تاب و توانم بده

اخبار شرق استان

میدان بزرگ نرماشیر به نام 
سردار دل ها مزین شد

راه اندازی شهرداری
دهنو اسالم آباد

در بخش نگین کویر فهرج 

برگزاری یادواره شهدای 
شهرستان فهرج/توزیع ۱۲ هزار 

بسته معیشتی بین نیازمندان 

مهدی قائمی ش��هردار نرماشیر گفت: برای میدان 
بزرگ نرماش��یر که ب��ه تازگ��ی در ورودی این 
شهرس��تان احداث ش��ده، 5 میلیارد ری��ال اعتبار 

هزینه شده است.
او اف��زود: ای��ن تقاطع هم س��طح، نقط��ه تالقی 
محور ه��ای ترانزیت کرمان � چابه��ار و کرمان � 
زاهدان محسوب می ش��ود که از اهمیت خاصی 

برخوردار است.
قائمی تصریح کرد: این پروژه 15 دی ماه در هفته 
مقاومت با حضور س��ردار معروفی فرمانده س��پاه 
ثاراهلل استان کرمان و جمعی از مسئولین محلی و 

شرق استان کرمان به بهره برداری رسید.
میدان بزرگ نرماشیر مزین به نام سردار دل ها شد

او ب��ا اعالم اینکه میدان بزرگ نرماش��یر مزین به 
نام س��ردار س��لیمانی شد، بیان داش��ت: همچنین 
2 س��ردیس از س��ردار دل ها، ش��هید حاج قاسم 

سلیمانی در این میدان نصب شد.

عل��ی شهس��واری از تخصیص اعتب��ارات ویژه و 
خ��اص در قالب اعتب��ارات ریالی، قیر و ماش��ین 

آالت به شهرداری دهنو اسالم آباد خبرداد .
وی با بیان اینکه 2 هزار و 850 میلیارد تومان اعتبار 
شهرداری های استان است تصریح کرد : از ابتدای 
س��ال جاری 700 میلیارد تومان ب��ه عنوان ارزش 
افزوده و اعتبارات ملی و استانی به شهرداری های 

استان پرداخت شده است.
در این مراس��م حات��م جاللی بعنوان سرپرس��ت 

شهرداری دهنو اسالم آباد معرفی شد.
ی��ادآور می ش��ود از س��ال گذش��ته تاکن��ون ده 
ش��هرداری جدید به ش��هرداری های استان اضافه 

شده است
دهنواسالم آباد هشتاد دومین شهر استان افتتاح و 

راه اندازی شد.

حجت االس��الم آقا موالیی امام جمعه فهرج در 
مراس��م گرامی داشت سالگرد س��ردار سلیمانی 
ویادواره ش��هدا این شهرس��تان ، گفت: استکبار 
جهان��ی باید در هرلحظه منتظر انتقام س��خت ما 
باشد و سیلی که در عین االسد به آمریکا زده شد 

حتی بند کفش سردار عزیز ما نیست.

حجت االس��الم آقا موالیی افزود: خون سردار 
سلیمانی کاخ ظلم و کاخ سفید و تالویو و حیفا 

را نابود خواهد کرد.
امام جمعه فهرج بیان داش��ت: اس��تکبار جهانی 
بدان��د خط خون پایان نقطه س��لیمانی نیس��ت و 

بهراسید این اول راه است.
حجت االس��الم آقا موالیی در ادامه با اش��اره به 
رمز و موفقیت و محبوبیت س��ردار سلیمانی بیان 
داش��ت: بزرگترین رمز موفقیت سردار سلیمانی 
ش��اگردی در مکتب والیت و اه��ل بیت بود و 
سردار سلیمانی س��ربازی پا به رکاب و سربازی 

مطیع برای، ولی فقیه زمان بود.
ام��ام جمعه فهرج در ادامه خاطرنش��ان کرد اگر 
بخواهیم مکتب حاج قاس��م را زنده کنیم اولین 

نکته پیروی از والیت فقیه است.
همچنین س��رهنگ ایوب سنجری فرمانده ناحیه 
مقاومت بس��یج س��پاه فهرج از اجرای طرح های 
محرومی��ت زدایی در این شهرس��تان خبر داد و 
گفت: در سال 99، 150 طرح محرومیت زدایی 
در شهرس��تان فهرج اجرا شده است که می توان 
به 37 واحد مس��کونی تکمیلی و 85 س��رویس 

بهداشتی و حمام اشاره کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فهرج همچنین 
از توزیع 12 هزار و 200 بسته کمک معیشتی و9 
هزارو 800 بسته بهداشتی در مناطق محروم و در 

بین نیازمندان خبر داد.

سرهنگ س��نجری همچنین از اجرای 5 کیلومتر 
طرح آب رس��انی در روس��تا های مح��روم این 
شهرس��تان خب��ر داد و گف��ت: 6باب مس��جد با 
مش��ارکت خیرین و تامین 50 درص��د هزینه از 
س��وی سپاه تکمیل شده اس��ت و در ایام اهلل دهه 
مبارک فج��ر 40 ط��رح محرومی��ت زدایی در 

عمر عزیز

شاعر : شهرام نارویی )طائف(

انتخابات

محمدص��ادق بصی��ری 23 دی م��اه در نشس��ت 
کمیت��ه  و  اطالع رس��انی  ش��ورای  مش��ترک 
اطالع رس��انی س��تاد کرونا اس��تان، تامین امنیت 
زیس��تی، امنیت��ی عموم��ی، معیش��ت و اقتصاد و 

انتخابات را اولویت های کنونی استان برشمرد.

رئیس شورای اطالع رسانی استان کرمان تصریح 
کرد: مهمترین مس��ئله کنونی در امنیت زیس��تی، 
مدیریت بیماری کروناست که مسائل اجتماعی، 

اقتصادی و بعضا امنیتی را به همراه دارد.
بصی��ری، انتخاب��ات را اولویت سیاس��ی کش��ور 

دانست که با مشارکت مردم باید برگزار گردد.
مهدی شفیعی س��خنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
بیم��اری  از وضعی��ت  ه��م گزارش��ی  کرم��ان 
کروناوی��روس در اس��تان ارائه ک��رد و گفت: از 
زم��ان ش��یوع بیماری  تاکن��ون 36 ه��زار نفر در 
بیمارس��تان های اس��تان کرمان با تش��خیص اولیه 
کرونا بس��تری شدند که 16 هزار و 500 مورد آن 

موراد قطعی ابتال بودند.
وی افزود: ب��ا تالش کادر درم��ان ، 14 هزار نفر 
از بیم��اران با ح��ال عمومی خوب از بیمارس��تان 
ترخیص ش��ده و 2380 نفر به دلیل وخامت حال، 

کهولت سن و یا بیماری زمینه ای فوت کردند.
شفیعی از انجام 125 هزار تست pcr کووید-19 
در بیماران بستری و س��رپایی استان اشاره داشت 
که 54 هزار و 800 مورد آن مثبت ش��ده اس��ت و 
عنوان کرد: اس��تان کرمان س��ه موج از بیماری را 
گذران��ده و با توج��ه به افزایش هر ک��دام از این 
موجها نسبت به دوره قبل خود، نگرانی ها وجود 
دارد ک��ه درصورت عادی ان��گاری و تصمیمات 
زودهنگام در بازگش��ایی ها و غیره، ش��اهد موج 

چهارم قوی تری باشیم.
سخنگوی دانشگاه علوم پزش��کی کرمان عنوان 
ک��رد: در حال حاضر اس��تان در وضعیت ثبات به 
لحاظ بیماری قرار دارد و الزم اس��ت که رعایت 

شیوه نامه ها و مراقبت ها با دقت تمام ادامه یابد.
ش��فیعی همچنین به تالش های کشور برای تولید 
واکس��ن داخلی و یا تهیه واکس��ن از مراکز معتبر 
جهانی، گفت: هش��ت واکس��ن داخل��ی در حال 
انجام کار هس��تند که یکی مورد نی��ز در کرمان 
دنبال می شود و فاز آزمایش حیوانی را با موفقیت 
گذرانده و منتظر بررسی ها برای ورود به فاز بعدی 

هستیم.
وی خاطرنش��ان کرد برای مح��دود کردن کامل 
وی��روس طی یک س��ال باید جمعی��ت 60 تا 70 
میلی��ون نفری کش��ور واکس��ینه ش��وند و افزود: 
دستورالعمل  واکسیناس��یون تدوین، زنجیره سرد 
برای نگهداری واکسن آماده و کمیته های علمی 

برای تزریق واکسن تشکیل شده اند.

امنیت، اقتصاد  و انتخابات 
اولویت های کنونی کشور هستند

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و برابر اراء اصالحی هیئت اول مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان بم که در آگهی قبلی نام مالک اشتباه آگهی شده است که به شرح ذیل جهت اطالع عموم در یک 

 نوبت آگهی می گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ انتشار بمدت یکماه می باشد.
پالک 3۴۰ فرعی از ۴۰۸۸ اصلی محمدحسن قلعه خانی کدملی 3۲۰99۶11۲3 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
59۲/5 متر مربع واقع در نرماشیر روستای قلعه شهید بخش 3۲ کرمان از مالکیت نوروزشهریاری دستجردی که 

در آگهی قبلی نام مالک اشتباها محمدحسین آگهی شده است

.محمد امیری خواه
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم
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