
زاهدی نماینده مردم کرمان خبر داد: 

تصمیم  برای انتقال آب شرب 
 به کرمان به هفته آینده موکول شد
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 سرمازدگی کابوس پسته کاران کرمانی
درختان و باغات پسته استان کرمان در اواسط فروردین ماه دچار سرمازدگی شدید شدند  و مقدار قابل توجهی از محصول پسته امسال آسیب دید و از بین رفت؛

 همین مسئله نگرانی های زیادی برای پسته کاران کرمانی در این روزگار سخت پدید آورده است.

مدیرکل نوسازی: 

استاندارد سازی فضای آموزشی 
 در شهر کرمان مغفول مانده است

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به وجود ۲۷هزار هکتار نخلستان در 
شمال این استان گفت:پیش بینی می شود در سال جاری مبارزه با آفت زنجره خرما در سه هزار هکتار 
از نخلستان های این استان انجام شود.ناصر طاهری افزود:نخلستان های شمال استان کرمان بیشتر 
در مناطق ارزوئیه،شهداد و چهار شهرستان شرقی بم، نرماشیر،فهرج و ریگان قرار دارد و شرق کرمان 
با دارا بودن۹۰ درصد نخلستان ها بیشترین حجم تولید خرما را در کرمان به خود اختصاص داده 
است.او تاکید کرد:ساالنه بیش از ۲۰۰ هزار تُن خرما از نخلستان های شرق کرمان برداشت می شود 
و زنجره خرما هر سال بین ۲تا سه هزار هکتار از نخلستان های شمال این استان را آلوده می کند که 

در صورت انجام مبارزه این خسارت به حداقل و صفر می رسد.

پیش بینی مبارزه با زنجره خرما در 
سه هزار هکتار از نخلستان های کرمان

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان گفت: با توجه به محرومیت 
گذشته،  های  سال  طی  استان  شرق  و  جنوب  مناطق  های 

 استانداردسازی فضاهای آموزشی در شهر کرمان مورد غفلت جدی قرار گرفته است .
سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس کرمان روز سه شنبه به همراه مدیرکل نظارت 
سازمان نوسازی مدارس کشور در بازدید از پروژه های در دست اجرا شهر کرمان بیان داشت: 
بر اثر این غفلت ایجاد شده  مرکز این استان هم اکنون از کمبود فضای آموزشی استاندارد و 
مقاوم بی بهره مانده و برای همین تعداد زیادی پروژه دولتی و خیری در شهر کرمان فعال شده 
 که با اتمام این پروژه ها بخش زیادی از مشکالت فضای آموزشی شهر کرمان جبران می شود.
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ابهام در زنجیره ابهام در زنجیره 
توزیع سیمانتوزیع سیمان
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کمک 50 میلیون تومانی شرکت فوالد بوتیای ایرانیان به جمعیت هالل احمر کرمان ۷۶ بستری جدید و ۶ فوتی 
در شبانه روز گذشته

افزایش 3۹ درصدی صدور جواز های تاسیس صنعتِی 
سیرجان در سال گذشته

ایجاد موزه تاریخ و باستان شناسی بم

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
کرمان از کمک 5۰ میلیون تومانی 
شرکت فوالد بوتیای ایرانیان وابسته 
به هلدینگ میدکو به این جمعیت خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی جمعیت 
هالل احمر استان کرمان؛ رضا فالح 

با اشاره به اهمیت بکارگیری ظرفیت 
بنگاه های اقتصادی برای تحقق اهداف 
خیرخواهانه و بشردوستانه جمعیت 
هالل احمر گفت: رسالت سنگینی 
بر عهده این نهاد غیردولتی متکی بر 
فعالیت های داوطلبانه مردمی است تا 

در ارائه خدمات به نیازمندان و آسیب 
دیدگان تاثیرگذار و پایدار به وظایف و 
فعالیت های خویش باشد.وی با تاکید 
بر اینکه هالل احمر بزرگترین ظرفیت 
برای حضور خیرین در اجرای فعالیت 
های داوطلبانه است، خاطرنشان کرد: 
نقش خیرین هالل احمر در پیشبرد 
اهداف جمعیت و موفقیت در یاری 
رساندن به نیازمندان بسیار حائز اهمیت 

است.
وی در ادامه به ماموریت های سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر اشاره کرد 
و گفت: شناسایی، جذب، سازماندهی 
و بهره گیری از خدمات داوطلبان در 
راستای انجام فعالیت های انسان دوستانه 
و عام المنفعه جمعیت، حمایت از آسیب 
دیدگان از حوادث و سوانح و افراد آسیب 

پذیر جامعه از اولین ماموریت این حوزه 
است.فالح تصریح کرد: در همین راستا 
از سوی شرکت فوالد بوتیای ایرانیان 
وابسته به هلدینگ میدکو یکی از بنگاه 
های اقتصادی خیر؛ 5۰ میلیون تومان 
به حساب جمعیت هالل احمر استان 
جهت خریداری و تجهیز اقالم امدادی 
خانه های هالل استان واریز شد.وی 
خاطرنشان کرد: هدایت و سازماندهی 
توان و تخصص داوطلبان و کمک های 
نقدی، غیرنقدی و اعانات مردمی در 
راستای خدمت رسانی به آسیب دیدگان 
از حوادث و همچنین بسترسازی الزم به 
منظور ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی 
به آسیب دیدگان از حوادث و سوانح و 
آسیب پذیرترین افراد جامعه از الویت 

های حوزه سازمان داوطلبان است.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی 
شفیعی، سخنگوی این دانشگاه عصر سه شنبه ۲4فروردین 
ماه با بیان اینکه طی ۲4 ساعت گذشته، ۷6 بیمار جدید کرونا 
در بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت: »41 نفر از 
آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، 
بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(،6 
نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،1۳ نفر حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و 16نفر از بستری شدگان از 
حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان هستند«.او با بیان 
این که از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم بستری جدیدی 
گزارش نشده است، افزود: »در حال حاضر، ۳5۳ بیمار کرونا 
در بیمارستان های استان بستری هستند«.شفیعی ادامه 
داد:»1۹۲نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، 
66 نفر حوزه  علوم پزشکی رفسنجان، 4۳ نفر حوزه  جنوب، ۳ 
نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و 4۹ نفر از حوزه  دانشکده 
علوم پزشکی سیرجان بستری هستند و خدمات بیمارستانی 
به آن ها ارائه می شود«.او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 
1۷هزار و 661 نفر در استان، به دلیل ابتال به کرونا بستری 
شده اند«.مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه 
علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: »متاسفانه در ۲4 ساعت 
گذشته، 6 مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس کرونا گزارش 
شده که 5 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان  و یک نفر از 
حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است«.  به گفته  شفیعی، 
از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، ۲61۷نفر به دلیل 

ـ 1۹ جان خود را از دست داده اند. ابتال به کووید 

رییس اداره صنعت،معدن و تجارت سیرجان گفت:در سال 
گذشته شاهد افزایش ۳۹.۷ درصدی صدور جواز تاسیس در 

شهرستان در مقایسه با سال ۹8 بودیم.
 محمدرضا خواجویی اظهار کرد:صدور جوازهای تاسیس 
صنعتی توسط اداره صمت شهرستان سیرجان در سال ۹۹ 

در مقایسه با سال ۹8 رشد قابل توجهی داشته است.
او افزود:در سال ۹۹ که مقام معظم رهبری آن را سال »جهش 
تولید« نامگذاری کرده بودند،در اداره صمت  سیرجان با اتخاذ 
تدابیری در راستای جذب سرمایه گذار و تسریع فرایند صدور 
جواز های تاسیس صنعتی،شاهد افزایش ۳۹.۷درصدی 

صدور جواز تاسیس در مقایسه با سال ۹8 بودیم.
خواجویی تصریح کرد:این افزایش به رغم همه تحریم های 
ظالمانه دشمنان و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس 

کرونا صورت گرفت که نشانگر عزم جدی فرزندان این مرز 
و بوم در رشد و توسعه صنعتی است.رئیس اداره صنعت و 
معدن سیرجان در ادامه افزود:در سال ۹8 تعداد جوازهای 
تاسیس صادر شده 164عدد بود در حالی که در سال ۹۹ 
تعداد 22۹ جواز تاسیس که رشد قابل توجهی را در این زمینه 
شاهد بودیم و بر همین اساس نیز تعداد اشتغال مجوزهای 
صادره در سال ۹8 برابر 1۳46 مورد برآورد شد که در سال 
۹۹ مجموع اشتغال مجوزها به 6112 نفر افزایش یافته است.
او در پایان ضمن اشاره با شعار امسال تحت عنوان 
»تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« اظهار کرد:در سال 1400 
برنامه های راهبردی و عملیاتی متعددی را تدوین کرده ایم که 
امیدواریم با اجرایی شدن آن ها شاهد رشد و توسعه بیش از 

پیش صنایع خرد و کالن شهرستان سیرجان باشیم.

مدیر پایگاه میراث  جهانی و منظر فرهنگی بم گفت:در سال 
جاری موزه تاریخ و باستان شناسی شهرستان بم با همکاری 
شهرداری و شورای شهر آن ایجاد می شود تا محل مناسبی 

برای عالقه مندان تاریخ این شهرستان باشد.
محسن قاسمی با اشاره به بازنگری طرح جامع مدیریت منظر 
فرهنگی بم برای حفظ باغ شهر این شهرستان اظهار کرد:این 
پروژه در قالب همکاری با پروژه طرح تفصیلی بم تا پایان سال 
1400 انجام می شود.مدیر پایگاه میراث جهانی بم و منظر 
فرهنگی آن با اشاره به اینکه سال گذشته به دلیل شیوع 
ویروس کرونا موزه ها و اماکن تاریخی این استان از جمله ارگ 

تاریخی بم تعطیل بود، افزود: این اتفاق فرصتی برای مرمت و 
بازسازی بخش های مختلف این بنای تاریخی فراهم آورد که 
مرمت اصطبل حکومتی،یخدان، خانه میراکبر و سیستانی، 
مجموعه عمارت دروازه دوم، برج کاله فرنگی و همچنین 
ساماندهی کمپ اقامتی، ایجاد سامانه حفاظت الکترونیک و 

پایش تصویری از جمله این اقدامات است.
او به مرمت و بازسازی 100درصدی خانه سیستانی ارگ 
تاریخی بم اشاره کرد و گفت:در حال حاضر این بنای تاریخی 
به مجموعه پژوهشی و اداری پایگاه میراث جهانی بم و منظر 

فرهنگی آن تغییر کاربری داده است.
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روابط عمومی شرکت حمل و نقل ترکیبی 
مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/01/28 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ساعت 14 روز 1400/01/28 تا تاریخ 1400/02/04.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز  پنج شنبه تاریخ 1400/02/16.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1400/02/18.

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

)http://iets.mporg.ir( کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

146/ج99/3
تهیه مصالح و اجرای حفاظ 
نرده پل جهت ایمن سازی 

پل دوم سرجاز
1,320,000،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
26،381،472،924

فهرست بهای راه، راه آهن 
و باند فرودگاه سال 1400 و 

فهرست بهای تجمیعی

نوبت اول

در حالی که کارخانه های تولید سیمان می گویند تولید افزایش یافته و 
مدیران صمت و سازمان های نظارتی هم می گویند بر فروش سیمان نظارت 
دارند باید سوال کرد در این میان سیمان های تولید شده در کرمان کجا 
 می روند و چرا هنوز مشکل توزیع سیمان و کمبود در استان پار برجاست
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دویست میلیون تومان جایزه برای بیست کتاب؛ 
بزرگ ترین اقدام خیرخواهانه برای 

ترویج کتاب خوانی
دومین دوره مسابقه کتاب خوانی با عنوان:»ما از غرب عقب افتادیم یا از 

خودمان« با ۲۰ کتاب و دویست میلیون تومان جایزه برگزار می شود.
پس از برگزاری موفقیت آمیز نخســتین دوره مسابقه کتابخوانی با 
عنوان: »ما از غرب عقب افتادیم یا از خودمان« حاال به همت مجدد علی 
کردستانی سردفتر اسناد رسمی شماره 11۸۷ تهران قرار است دومین 

دوره در ابعادی بزرگ تر و جوایزی بیشتر برگزار شود.
آن طور که محمد درویش رئیس گروه محیط  زیست در کرسی سالمت 
اجتماعی یونسکو خبر داده در این دوره ۲۰ کتاب برای مسابقه معرفی 
می شوند.عالقه مندان باید نقدهای خود را بین هشتصد تا دو هزار کلمه 

برای هر کتاب ارسال کنند.
به گفته درویش نقدها باید تحلیلی باشد و فقط به تحسین کتاب پرداخته 

نشود.در عین حال، خواننده را ترغیب به مطالعه کل کتاب کند.
هر فرد می تواند با ارسال نقد برای دست کم یکی از کتاب های معرفی 
شده در مسابقه شرکت کند. در عین حال شرکت کنندگان مجاز هستند 

تا برای هر بیست کتاب نقدهای خود را ارسال کنند.
محمد درویش در رابطه به اهدا جایزه به نفرات برتر توضیح داد: برای هر 
کتاب مبلغ ده میلیون تومان جایزه تعیین شده )در مجموع دویست 
میلیون تومان(که به ترتیب به نفرات اول تا سوم: پنج، سه و دو میلیون 

تومان اهدا می شود.
مهلت ارسال نقدها تا بیست و نهم اسفند سال هزار و چهارصد یعنی 
آخرین روز از قرن چهاردهم شمســی خواهد بود و اسامی برندگان 
همزمان با نخستین روز جهانی زمین قرن جدید در )دوم اردیبهشت 

هزار و چهارصد و یک( اعالم می شود.
تمامی نقدهای ارسالی با فرمت پی دی اف به همراه مشخصات کامل 
ارسال کننده، تلفن تماس و نشانی دقیق پستی به شماره علی کردستانی 
در واتس آپ ۰۹1۲۷۹۳۹1۰۸ ارسال و خالصه ای کوتاه از آن در قالب 

پست و استوری در اینستاگرام نویسنده نقد منتشر شود.
هدف از این جشنواره ترویج کتابخوانی و ایجاد انگیزه برای نویسندگان، 
خوانندگان و ناشران؛ یعنی سه ضلع تضمین کننده ژینایی یک ملت 

است.

پیش بینی مبارزه با زنجره 
خرما در سه هزار هکتار از 

نخلستان های کرمان
مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمان با 
اشــاره به وجود ۲۷هزار هکتار نخلســتان در شــمال این استان 
گفت:پیش بینی می شود در سال جاری مبارزه با آفت زنجره خرما 
در ســه هزار هکتار از نخلستان های این اســتان انجام شود.ناصر 
طاهری افزود:نخلستان های شمال استان کرمان بیشتر در مناطق 
ارزوئیه،شهداد و چهار شهرستان شرقی بم، نرماشیر،فهرج و ریگان 
قرار دارد و شرق کرمان با دارا بودن۹۰ درصد نخلستان ها بیشترین 
حجم تولید خرما را در کرمان به خود اختصاص داده است.او تاکید 
کرد:ساالنه بیش از ۲۰۰ هزار تُن خرما از نخلستان های شرق کرمان 
برداشت می شود و زنجره خرما هر سال بین ۲تا سه هزار هکتار از 
نخلستان های شمال این استان را آلوده می کند که در صورت انجام 

مبارزه این خسارت به حداقل و صفر می رسد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان،خسارت 
زنجره خرما را در شرق استان کرمان طی سال گذشته بین پنج تا 
هفت درصد اعالم و توصیه کرد:موفقیت در مبارزه با زنجره خرما 
همت کشــاورزان را می طلبد که توصیه ها و موارد فنی را رعایت 
و اجرا کنند تا خســارت آفت زنجره خرما به صفر برســد.او ادامه 
داد:این آفت در هر جا که نخلســتان هســت،وجود دارد و بیشتر 
در ارتفاع بین ۸۰۰ تا هزار و 1۰۰ متر از ســطح دریا فعال اســت.

طاهــری تصریح کرد:تراکم بیش از حد نخل هــا و رعایت نکردن 
فاصله اســتاندارد الزم بین درختان موجــب فعالیت آفت زنجره 
خرما می شــود.او گفت:فاصله ۲ نخل از هم باید هشت متر باشد 
و هر چه فاصله کمتر باشد و سطح رطوبت و سایه در باغ باال باشد 
احتمال بروز زنجره خرما بیشــتر اســت.طاهری انجام مدیریت 
تلفیقی در کنترل آفت را گامی موثــر عنوان کرد و افزود:با رعایت 
فاصله مناسب بین نخل ها،رعایت بهداشت نخلستان از جمله انجام 
عملیات هرس،حذف پاجوش و تنه جوش، تغذیــه باغ ها در زمان 
مناسب و نصب نوارهای زرد چسبنده موجب کاهش جمعیت آفت 
و در نتیجه کاهش مصرف سموم شــیمیایی می شود.آفت زنجره 
خرما هر سال در ماه های اردیبهشت و شهریور طغیان و به نخل ها 

و محصوالت آنها خسارت وارد می کند.
بیش از 6۲۰ نوع آفت و بیماری مرتبط با محصوالت کشاورزی در 
کشور وجود دارد که 4۰ مورد آن آفات مهم ترند و ساالنه خساراتی 

را در بخش کشاورزی به همراه دارند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی کرمان می گوید برنامه 
شب های احیا امسال برگزار می شود و از هفته دوم 
ماه رمضان فعالیت مساجد از سر گرفته می شود.

حجت االسالم غالمحسین حقانی افزود:هرچند که برنامه های 
اجتماعی مسجد فعاًل تعطیل است اما کارکردهای مسجد 
تعطیل نخواهد بود که مصداق آن طرح شهید سلیمانی است 
که خاستگاه و پایگاه آن مسجد بوده است و البته این طرح در ماه 

مبارک رمضان به صورت ویژه تر برگزار می شود.
او اضافه کرد:از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون همواره گروه ها 
و هیئت های مذهبی همراهی خوبی با ستاد مقابله با کرونا 
داشته اند کما اینکه سال گذشته این موضوع نمود داشت و 

امسال و در آستانه ماه مبارک نیز این همکاری ادامه دارد.
اجرای طرح »محله همدل« در ماه رمضان

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان کرمان می گوید امسال طرح 
»محله همدل« را در ماه مبارک داریم.

او ادامه داد:  مبتنی بر این طرح هر مسجد و مجموعه فرهنگی 
باید تالش کند که یک معضل یا مشکل محله خود را مرتفع 
کند. در پایان ماه مبارک رمضان به بهترین طرح ها که رتبه 
اول تا سوم را به دست آورند به ترتیب ۲۰۰، 1۰۰ و 5۰ میلیون 
تومان اهدا و عالوه بر این از طرح های قابل توجه نیز حمایت هایی 

انجام می شود.
حجت االسالم غالمحسین حقانی با بیان این مطلب که از 
ظرفیت فضای مجازی نیز برای برگزاری برنامه های مختلفی 
همچون کرسی های تالوت و سایر برنامه های فرهنگی استفاده 
می شود، اظهار داشت: همچنین به دنبال این هستیم همانند ماه 

محرم یکسری برنامه ها را به صورت خانواده محور برگزار کنیم.
او با اشاره به اینکه برنامه شب های احیا با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی برگزار می شود، تصریح کرد: از هفته دوم ماه مبارک، 
برنامه ها به صورت حضوری در مساجد با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی برگزار می شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان کرمان همچنین گفت:در 
گلزار شهدا هم در ماه رمضان با همکاری مدیریت گلزار و ادارات 
مربوطه برنامه هایی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار 

می شود.

رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت که تشکیل 
کمپین  کمک به نیازمندان و همچنین ایجاد گروه ها 
و کانال های خیریه در فضای مجازی با عناوین 
مختلف از قبیل کمک به کودکان بی  سرپرست، تهیه ی جهیزیه برای 
خانواده های بی بضاعت، خرید چادر برای زلزله زدگان و غیره اگر زیر 
نظر سازمان های رسمی کشور و یا مورد تایید آن ها نباشد، فاقد اعتبار 

بوده و همکاری با آن ها به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
او تاکید کرد که شهروندان برای کمک به مراکز خیریه و یا عضویت 
در آن ها بسیار دقت کرده و پس از بررسی و تحقیقات کافی اقدام به 
کمک رسانی کنند و هیچ گاه نباید به اشخاص و افراد هر چند مشهور 
اعتماد کرد.به گزارش پایگاه خبری پلیس،سرهنگ امین یادگارنژاد 
اظهار کرد:»شهروندان مراقب شیادان سایبری که در قالب موسسات 
خیریه ی غیرمجاز فعالیت می کنند، باشند«.او افزود: »در فضای 
مجازی حساب های کاربری و صفحات بسیاری را می توان دید که 
عنوان موسسه ی خیریه بر خود گذاشته و با تبلیغات گسترده سعی 

در جلب اعتماد شهروندان دارند«.
رئیس پلیس فتا استان کرمان ادامه داد: »بسیاری از این سایت ها و 
کانال ها و گروه ها از سوی مجرمان سایبری با اهداف مجرمانه ایجاد 
شده و در مناسبات و حوادث مختلف مانند زلزله، سیل و... به دنبال 
جمع آوری کمک برای نیازمندان یا آسیب دیدگان حوادث هستند«.

او بیان کرد: »تشکیل کمپین کمک به نیازمندان و همچنین ایجاد 
گروه ها و کانال های خیریه در فضای مجازی با عناوین مختلف از قبیل 
کمک به کودکان بی  سرپرست، تهیه ی جهیزیه برای خانواده های 
بی بضاعت، خرید چادر برای زلزله زدگان و ... اگر زیر نظر سازمان های 
رسمی کشور و یا مورد تایید آن ها نباشد، فاقد اعتبار بوده و همکاری 
با آن ها به هیچ عنوان توصیه نمی شود«.یادگارنژاد گفت: »شهروندان 
برای کمک به مراکز خیریه و یا عضویت در آن ها بسیار دقت کرده و 
پس از بررسی و تحقیقات کافی اقدام به کمک رسانی کنند و هیچ گاه 
نباید به اشخاص و افراد هر چند مشهور اعتماد کرد«.او هشدار داد: 
»کمک به گروه ها و سایت های ناشناسی که ادعای فعالیت در امور 
خیر می کنند و واریز پول به حساب آن ها عالوه بر از دست رفتن 
مبلغ ارسالی، خطر افشای اطالعات بانکی به دلیل جعلی بودن درگاه 

پرداخت بانکی این سایت ها را به دنبال دارد«. 

شب های احیا در کرمان
 برگزار می شود

کالهبرداری با ترفند کمک به نیازمندان؛

مراقب موسسات خیریۀ جعلی 
در فضای مجازی باشید

خبر

خبر

خبر

سرمازدگی کابوس  پسته کاران کرمانی

 

هـر سـاله فروردین مـاه که فـرا می رسـد و زمان 
زایـش جوانه هـا و گل هـای درخـت پسـته مـی 
شود،سرد شـدن هوا و سـرمازدگی بهاره کابوس 
کشـاورزان پسـته کار اسـت که زحمات شـان به 
دلیـل سـرمازدگی محصـول از دسـت بـرود.

هرچند آغـاز بهار امسـال با تعـادل هوایی همراه 
بود،امـا روزهای نیمه فروردین بـا تغییر جو و آب 
و هوا و سـرد شـدن ناگهانی در شب،سرمازدگی 
خسـارت وسـیعی به محصول کشـاورزان پسته 
کار کرمانـی وارد کـرد طـوری کـه  در مناطقـی 
از اسـتان کرمان تـا ۸۰ درصـد محصـول از بین 

رفته اسـت.
کشـاورزان پسـته کار کـه در سـالهای اخیـر 
بخـش  در  آوری  سرسـام  هزینه هـای  بـا 
کشـاورزی بـرای تولیـد محصـول خـود مواجـه 
شده اند،خسـارت سـرمازدگی را بـاری سـنگین 
و طاقت فرسـا به اقتصاد پسـته اسـتان می دانند 
کـه می توانـد فعالیت هـا را در این حـوزه مختل 

نمایـد.
با توجـه به اینکـه پسـته محصولی ارزشـمند در 
بخش کشـاورزی اسـت که صادرات آن ارزآوری 
خوبی بـرای کشـور بـه همـراه خواهد داشـت و 
همچنیـن اشـتغال زایی فراوانی در سـهم بخش 
اشتغال اسـتان کرمان دارد، خسـارت سنگین به 
این بخش تبعات سـنگینی برای اسـتان و کشور 
دارد و الزم اسـت مسـئوالن نسـبت بـه جبران و 
کاهـش آسـیب ها اقدامـات الزم را انجـام دهند.

لبخند یخ زده پسته کاران کرمانی
اکبـر میرزایـی از باغـداران پسـته شـهربابک بـا 
اشـاره بـه سـرمازدگی محصـول پسـته امسـال 
می گویـد: بـا وجـود هـوای آرام و نسـبتا 
معتدل،سـرمازدگی به این وسـعت زیاد غافلگیر 
کننـده بـود و طـی یـک شـب تقریبـا تمـام 
محصول پسـته کـه تقریبا زیـاد هـم پیش بینی 

می شـد از دسـت رفـت.
او تاکید کرد:کشـاورزی و باغـداری پسـته هـر 
روز مشـکل تر می شـود، مخـارج آن قـدر گـران 
شـده کـه اغلـب کشـاورزان خـرده مالـک بـه 
سـختی باغـات خـود را حفـظ کرده انـد، سـم، 
کـود، کارگر،اجـاره ماشـین آالت کشـاورزی 
حداقل سـه برابر شـده، حـال کـه محصولی هم 
برای فـروش نیسـت، باید بـرای یاری باغـداران 

چـاره ای پیـدا شـود.
ایـن باغـدار پسـته ادامه داد:اغلـب باغـداران 
بیمه خسـارت سـرمازدگی ندارنـد و در حقیقت 
دستشـان بـه جایـی بنـد نیسـت، امیدواریـم 

مسـئوالن راه حـل و فکـری بـرای پسـته کاران 
بکنند تا حداقل بخشـی از خسـارت سرمازدگی 

جبـران شـود.
او اظهار داشت:شـاید اگـر اطـالع رسـانی ها و 
اخطارهای هواشناسـی سـریع تر و جدی تر برای 
کشـاورزان ارسـال شـده بود،راهی برای در امان 
ماندن جوانه های درختان پسـته از سـرمازدگی 
پیدا می شـد، اگرچه سـرمازدگی پدیده طبیعی 

و اغلـب ناگهانـی اتفـاق می افتد.
رسـول احمدیـان دیگـر باغـدار رفسـنجانی 
نیـز گفت:سـرمازدگی محصـول پسـته مطلـب 
جدیـدی نیسـت و تقریبـا هر سـال کـم و بیش 
تکـرار مـی شود،امسـال حـدود 5۰ درصـد از 
محصول پسـته ما از بیـن رفته کـه تخمین ضرر 

آن حداقـل ۲۰۰ میلیـون تومـان اسـت.
او بـا اشـاره بـه کم توجهـی کشـاورزان بـه 
هشـدارهای کشـاورزی و هواشناسـی در مـورد 
یخ زدگـی بهـاره تاکیـد کرد:بایـد بـا همـکاری 
کارشناسـان راهکارهـای جدیـد و عملـی بـرای 
جلوگیـری از سـرمازدگی باغـات پسـته پیـدا 
کرد،هـر چنـد آبیـاری بـاغ می تـوان خسـارت 
را کاهـش دهد،امـا بـا توجه بـه کمبـود آب این 
راهـکار بـرای همه باغـداران قابـل اجرا نیسـت.
ایـن کشـاورز پسـته کار بیـان کـرد:در اغلـب 
کشـورهای دنیا برای در امان مانـدن محصوالت 
کشاورزی در ایام خطر سـرمازدگی به کشاورزان 
آموزش هـای الزم را می دهنـد و امکانـات نوینی 
بـرای جلوگیـری از آسـیب دیدن محصـول بکار 
می گیرند،امـا اینجـا صرفـا بـه هشـدار بسـنده 

می کننـد.
احمدیان ادامه داد:باغداران و کشـاورزان به بیمه 
کـردن محصوالتشـان رغبـت چندانـی ندارنـد، 
دلیـل آن هـم پاییـن بـودن پرداخـت خسـارت 
اسـت، بطوری کـه خسـارتی کـه کارشـناس 
مشـخص می کنـد در برابر ضـر و زیـان و جبران 

آن ناچیـز و غیر واقعـی اسـت.
سرما به بیش از ۱۷۰ هزار هکتار از باغ های 

پسته کرمان خسارت وارد کرد
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان 
با اشـاره به سـرمازدگی عمده محصول پسته در 
این استان گفت:سـرما به 1۷۰هزار و 65۰هکتار 
از باغ هـای پسـته و ۲۳هـزار و 54۹هکتـار از 
محصـوالت سردسـیری ایـن اسـتان خسـارت 

وارد کـرد.
عباس سـعیدی افزود:افت دمـا در 16، 1۷ و 1۸ 
فروردیـن ماه سـال جـاری کـه در برخـی موارد 
تـا منفـی پنـج درجـه سـانتی گراد نیز رسـید و 
بـا توجه بـه زمـان گلدهـی باغـات پسـته، گردو 

و سـایر محصـوالت کـه یکـی از حسـاس ترین 
مراحـل زندگی گیاه اسـت؛ سـرما به باغـات این 
اسـتان ۹1 هزار و ۳۸۷ میلیارد ریال خسارت زد.  
او اظهار داشت:خسـارت قابـل توجهـی بـر اثـر 
وقوع سـرمای ناگهانی در ابتدای سـال جاری به 
محصـوالت کشـاورزی کرمان وارد شـد کـه آثار 
منفی آن در اقتصـاد این اسـتان در آینـده دیده 

خواهد شـد.  
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان 
بیان کرد:سـطح زیر کشـت باغـات پسـته بارور 
ایـن اسـتان  ۲1۲ هـزار هکتـار اسـت کـه بیـن 
۲۰ تـا ۸۰ درصـد از باغـات پسـته کرمـان دچار 

سـرمازدگی شـده است.
سـعیدی گفت:سـرما به 5۳ هزار و ۸۲۲ هکتار از 
درختان پسته در شهرستان های سـیرجان، انار، 
شـهربابک، رفسـنجان، کرمـان، بردسـیر، زرند، 
بافـت و کوهبنـان هشـت هـزار میلیـارد تومان 

خسـارت وارد کرد.  
او ادامـه داد:همچنیـن سـرمای اخیـر بـه 
هفـت هـزار و 15۷هکتـار باغـات گـردوی 
شهرسـتان های بافـت، رابر و بردسـیر خسـارت 
وارد کـرد که حـدود هشـت هـزار تُـن محصول 
گـردوی سـال جـاری از دسـت رفتـه اسـت.  

رئیس جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان تصریح 
کرد:بـا توجـه به نوسـانات شـدید دمـا در دی 
و بهمـن مـاه سـال زراعـی جـاری ۲ هـزار و 
4۰۰ هکتـار از مزارع گل محمدی این اسـتان 
خسـارت ۳۰ تـا 1۰۰ درصـدی دیده انـد کـه 
ایـن امـر بـا گـرم شـدن هـوا در ایـن فصـل و 
بیدار نشـدن مـزارع گل محمدی قابـل رویت 

اسـت.  
سـعیدی گفت:در باغـات پسـته عالوه بـر اینکه 
محصول امسـال نابـود شـده جوانه های زایشـی 
سـال آینـده نیـز از بیـن رفته اسـت و خسـارت 
غیر قابـل جبرانی بـه باغـداران زحمتکـش وارد 
شـده که این امر بـا توجه بـه اینکه عمده سـطح 
زیر کشـت شهرسـتان های خسـارت دیده پسته 
اسـت،باعث وارد شـدن فشـار اقتصادی شدید به 

تولیـد کننـدگان این محصول شـده اسـت.
او افـزود:در مجمـوع ۲۰۰ هـزار هکتـار باغـات 
و مـزارع اسـتان کرمـان در سـال زراعـی جاری 
از سـرمای دی و بهمـن و اسـفند سـال 1۳۹۹ و 
فروردیـن سـال 14۰۰ خسـارت دیده انـد کـه 
خسـارتی معـادل ۹4 هـزار میلیـارد ریـال بـر 

کشـاورزان تحمیـل شـده اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان 
گفت:در بازدیـد نماینده صندوق بیمه کشـور از 
باغ هـای سـیرجان بـه دلیـل سـرمازدگی اخیر 

مقـرر شـد صنـدوق بیمـه نسـبت بـه پرداخت 
غرامت کشـاورزان خسـارت دیده در اسرع وقت 

اقـدام کند.  
سعیدی ادامه داد:همچنین توسعه ایستگاه های 
هواشناسی بخش کشـاورزی با پراکنش مناسب 
در باغ هـا را بـه منظـور پیش بینـی دقیـق و بـه 
هنگام خسارات را از برنامه ای سـازمان در آینده 

اعـالم کرد.
پرداخت خسارت هشت هزار میلیارد 
تومانی سرمازدگی اخیر به کشاورزان 

استان کرمان 
اُفت بی سـابقه دمای هوا در شهرسـتان سیرجان 
و سـایر نقـاط پسـته خیـز اسـتان کرمـان کـه 
موجـب سـرمازدگی درختـان پسـته و دیگـر 
محصـوالت کشـاورزی شـده بـود قائـم مقـام 
صنـدوق محصـوالت بیمه کشـاورزی کشـور را 
بـرای بازدیـد بـه شهرسـتان سـیرجان کشـاند.
ابراهیـم حسـن نژاد در ایـن بازدید گفت:آسـیب 
جدی به تمامی درختان پسـته شهرسـتان وارد 
شـده اسـت و کشـاورزانی که باغات خود را بیمه 
کردنـد از طریـق صنـدوق بیمـه خسـارت آنان 

پرداخـت می شـود.
او بـا تاکیـد بـر بیمـه محصـوالت کشـاورزی و 
بازدیـد هیات برآورد خسـارات پسـته سـیرجان 
افـزود:در صـدد هسـتیم باغاتـی هـم کـه بیمه 
نیسـتند از طریـق سـتاد حـوادث غیرمترقبـه 

بخشـی از خسـارات را دریافـت کننـد.
قائم مقـام صندوق محصـوالت بیمه کشـاورزی 
کشـور تاکید کرد: 1۰ شهرستان اسـتان کرمان 
در ایـن سـرما خسـارت دیدند کـه هشـت هزار 
میلیـارد تومـان بـرآورد خسـارت را دریافـت 
می کننـد و بـه کشـاورزانی کـه باغـات آنـان 
تحت پوشـش بیمـه هسـتند پرداخت می شـود 
و کشـاورزانی کـه بیمـه نیسـتند می تواننـد از 
طریـق تسـهیالت بخشـی از خسـارات خـود را 

جبـران کننـد.
بـا توجـه بـه اینکـه سـرمازدگی باغـات پسـته 
برنامـه  بایـد  اسـت،  تکرار پذیـری  پدیـده 
اساسـی،مدونی برای جلوگیری از این خسـارت 
طبیعی اندیشـیده و اجرا شـود تا قصـه یخ زدگی 

محصـول کابـوس پسـته کاران نشـود.
اسـتفاده از راهکارهای علمی و نوین کشـاورزی 
برای جلوگیـری از سـرمازدگی،تغییر شـرایط و 
قوانین بیمـه محصـوالت کشـاورزی،بطوری که 
کشـاورزان بـرای بیمه محصـوالت خـود رغبت 
داشـته باشـند از مهمتریـن راهکارهـای کاهش 
و جبران خسـارت های سـرما به محصول پسـته 

پیشـنهاد می شـود.

ایرنا

گزارش

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان 
با اشاره به سرمازدگی عمده محصول پسته در 
این استان گفت:سرما به ۱۷۰هزار و ۶۵۰هکتار 
از باغ های پسته و 23هزار و ۵۴۹هکتار از 
محصوالت سردسیری این استان خسارت 
وارد کرد.سعیدی گفت:در باغات پسته 
عالوه بر اینکه محصول امسال نابود شده 
جوانه های زایشی سال آینده نیز از بین رفته 
است و خسارت غیر قابل جبرانی به باغداران 
زحمتکش وارد شده که این امر با توجه به اینکه 
عمده سطح زیر کشت شهرستان های خسارت 
دیده پسته است،باعث وارد شدن فشار 
اقتصادی شدید به تولید کنندگان این محصول 
شده است.

رنا
: ای

س
عک

درختان و باغات پسته استان کرمان در اواسط فروردین ماه دچار سرمازدگی شدید شدند و مقدار قابل توجهی از محصول پسته امسال آسیب دید و 
از بین رفت؛همین مسئله نگرانی های زیادی برای پسته کاران کرمانی در این روزگار سخت پدید آورده است.

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139960319008002337 هیـات دوم  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای روح 
الـه همتـی سـراپرده فرزنـد محمد به شـماره شناسـنامه 1219 صـادره از زرند در یـک باب خانه 
بـه مسـاحت  238 مترمربـع از پـالک 7۵61 اصلـی واقـع در زرنـد 20 متری محـرم خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای غالمعبـاس نظریـان محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 1۵روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/الف 6
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/2۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/2/8
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه داری پـالک 220فرعـی از194اصلـی 
بمسـاحت 860مترمربـع  اصلـی  پـالک 194-  از  مفـروز ومجـزی شـده 
واقـع در رودبـار جنوب-روسـتای بیـژن ابـاد  قطعه سـه بخـش 46کرمان 
بـه اسـتناد رای شـماره 1399603190790003۵3- 99/07/16هیـات مسـتقر در ثبـت 
رودبـار جنـوب در مالکیـت اقـای مجیـد رسـتمی بیـژن ابـاد  فرزنـد عباس  قـرار گرفته 
وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی و ماده13آییـن نامـه قانـون منتشـر ومـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه 
کـه نیـاز بـه تحدیدحـدوددارد لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالکیـن بـه شـماره هـای 
1400/11028/۵1مورخـه 01/23/ 1400آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی آن بـه اسـتناد 
تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر پـالک مرقومـه منتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن 
از سـاعت 9صبـح روزدو شـنبه مـورخ1400/02/20در محـل شـروع وبعمـل خواهـد آمـد 
لـذا بـه مالـک و مالکیـن  مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میشـود کـه در موعد مقـرر در این 
آگهـی محـل وقـوع ملـک حاضر وچنانچه کسـی بر حدود وحقـوق ارتفاقـی آن واخواهی 
داشـته باشـد میتوانـداز تاریـخ تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی لغایـت  30روز واخواهی 
خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک رودبـار جنوب تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه ارسـال 
شـود  در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلـت مذکـور هرگونـه ادعایـی مسـموع 

نیسـت./. م الـف :7۵1
تاریخ انتشار : روز چهارشنبه2۵ /1400/01 

 علی رحمانی خالص  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رودبار جنوب

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 7 فرعـی از ۵۵46 اصلـی واقـع در زرنـد 
بخـش 13 کرمـان بنشـانی خیابـان شـهید چمـران جنب بـازار  بمسـاحت 494 
مترمربـع مـورد تقاضـای آقـای محمدعلی عربپور فرزند حسـین به اسـتناد رای 
شـماره 139960319008002277 هیـات حـل اختالف ثبت شهرسـتان زرنـد در مالکیت نامبرده 
قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشـر 
و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه اسـت و نیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 1400/01/14 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصره ۵ 
قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حـدود از سـاعت 8 صبـح روز  پنـج شـنبه مورخـه 
1400/02/16 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد امـد لذا بدینوسـیله به مالک یـا مالکین امالک 
مجـاور رقبـه مذکـور اخطـار می گـردد در موعد مقرر در ایـن آگهی در محل وقـوع ملک حاضر و 
در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالـک انجام و چنانچه کس یا 
کسـانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر 
ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا به ایـن اداره 
تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال گردد ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد ماده86 ایین نامه 
ثبـت حداکثـر ظـرف مدت یکماه پس از تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبت دادخواسـت الزم جهت 
طـرح دعـوی به دادگسـتری ارائه نمایند بدیهی اسـت پس از مضی مهلت یاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهد بـود.   م الف 7
تاریخ انتشار: چهارشنبه مورخه 1400/01/2۵

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

اگهی  
بدیـن   990044۵ پرونـده کالسـه  اجرائیـه   ابـالغ 
وسـیله بـه آقـای حسـین اقتـداری فرزنـد سـنگر 
ش ملـی شـماره 6069498۵93 صـادره از عنبرآبـاد 
سـاکن منوجـان نـودژ - بجـگان خ شـهید حسـن خدمتـکاری، 
بـه عنـوان ))ولـی قهـری(( اقـای امیـد اقتـداری فرزنـد مرحـوم 
محسـن متولـد 1398/6/16بـه ش ملـی 3383270483 ابـالغ 
مـی شـود کـه خانـم حمیـده مریـدی  جهـت وصـول مهریـه خود 
بـه اسـتناد مهریـه مندرج در سـند ازدواج شـماره 9487 دفتر 124 
منوجـان عليـه مولـی علیـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده و پرونـده 
اجرائـی بـه کالسـه 990044۵ در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق 
گـزارش مـورخ 99/12/16مامـور، محل اقامت شـما به شـرح متن 
سـند جهـت ابـالغ واقعـی شـناخته نشـده، لـذا بنـا بـه تقاضـای 
بسـتانکار طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجرا مفـاد اجرائیـه فقط یک 
مرتبـه در یکـی از روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی می 
شـود و چنانچـه ظـرف مـدت 20 روز از تاریـخ ایـن آگهـی کـه روز 
ابـالغ محسـوب مـی گردد. نسـبت بـه پرداخـت و تعییـن تکلیف 
بدهـی مشـار اليـه اقـدام ننماییدعملیـات اجرائـی جریـان خواهد 

یافـت. م الـف :19
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کهنوج .اصغر ناروئی.

آگهی حصر وراثت  
دارای  فرزندسـیاه  جـداوی   محمـد  آقـای 
دادخواسـت  2678بشـرح  شناسـنامه 
140021920000131486مـورخ  شـماره 
1400/01/19توضیـح داده شـادروان فیـروز جـداوی فرزنـد 
1399/12/۵در  تاریـخ  6080023611در  بشناسـنامه  محمـد 
شـهرمنوجان فـوت شـده و وراثـت منحصر حیـن الفوت وی 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/ 
ت  1700ت  ش  ش  علـی  فرزنـد  جـداوی  1-دخـی 

6089۵871۵1 م  1333/03/12ش 
ت  2678ت  ش  ش  سـیاه  فرزنـد  جـداوی  2-محمـد 
1313/3/10ش م 6089۵96973)پـدر متوفـی( لذا مراتب 
یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی 
مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه 
ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه 
از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی 
و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار 

سـاقط اسـت. م الـف :2
دفتر شورای حل  اختالف شماره دوم شهرستان منوجان . 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139960319079000418-99/8/6هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای ناصر دسـت 
موسـی فرزند کمال بشـماره شناسـنامه 249۵صـادره ازرودبارجنوب درششـدانگ یـک قطعه زمین 
مزروعـی بـه مسـاحت 1994۵۵.68متر مربع پـالک 3۵فرعی از2۵6- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 2۵6اصلـی قطعه سـه واقع در رودبار جنوب –روسـتای چاه علی کپـری خریداری از مالک 
رسـمی آقـای کمال دسـت موسـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 1۵روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 

اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:7۵0
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/2۵ 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :1400/2/8
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه دارای پـالک 1472 فرعـی از 497- اصلی  
مسـاحت  بـه  اصلـی  از497-  پالک13فرعـی  از  شـده  مجـزی  و  مفـروز 
292.17متـر مربـع واقـع درشـهر قلعـه گنـج قطعـه چهـار بخـش 46 کرمان 
باستناد رای شماره 139960319002003344 – 1399/10/17هیات مستقر در ثبت کهنوج در 
مالکیـت آقـای جهانگیـر خیر خـواه بند کوه فرزند خدامـراد قرار گرفته واگهـی موضوع ماده 
3قانـون تعییـن تکلیف وضعیت اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی ومـاده 13ایین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیاز بـه تحدید 
حـدود دارد. لذا حسـب درخواسـت کتبی مالک مورخـه 1400/01/22اگهی تحدیـد حدود أن 
باسـتناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشـرو عمليات تحدیدی آن از ساعت 8صبح روز دو 
شـنبه مورخـه 1400/02/20در محـل شـروع و بعمل خواهـد آمد. لذا به مالكيـن و مجاورین 
رقیـه فـوق اخطـار میگـردد کـه در موعد مقـرر در محل وقوع ملـک حاضر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی  مالك انجام و چنانچه کسـی از مجاورین 
ہر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبـت و ماده 86 
اصالحـي پـس از تنظیـم صورتجلسـه تجدیـدی  اعتـراض خـود را کتبا بـه ایـن اداره اعالم 
و ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضایی تقویـم نمایـد و گواهی داد 
خواسـت مربوطـه را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد. پـس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهد بـود. م الف :18
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/1/2۵

اصغر ناروئی رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج .

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک بـاب مغـازه دارای پـالک 1471 فرعـی از 497- اصلـی  
مفـروز و مجـزی شـده از پالک13فرعی از497- اصلی به مسـاحت 2۵.9متر 
مربـع واقـع درشـهر قلعـه گنـج قطعـه چهـار بخـش 46 کرمـان باسـتناد رای 
شـماره 139960319002003341 – 1399/10/17هیـات مسـتقر در ثبـت کهنـوج در مالکیـت 
آقـای جهانگیـر خیـر خـواه بند کوه فرزنـد خدامراد قرار گرفتـه واگهی موضوع مـاده 3قانون 
تعییـن تکلیف وضعیت اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی وماده 13اییـن نامه قانون 
ثبـت منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته و نیـاز به تحدید حـدود دارد. لذا 
حسـب درخواسـت کتبـی مالک مورخـه 1400/01/22اگهـی تحدید حدود أن باسـتناد تبصره 
مـاده 13 قانـون مزبور منتشـرو عمليات تحدیدی آن از سـاعت 8صبح روز دو شـنبه مورخه 
1400/02/20در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد. لـذا بـه مالكيـن و مجاوریـن رقیـه فوق 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـدی با معرفـی  مالك انجام و چنانچه کسـی از مجاورین ہر حدود 
و حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبت و مـاده 86 اصالحي 
پـس از تنظیـم صورتجلسـه تجدیـدی  اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و ظـرف 
مـدت 30 روز دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضایـی تقویـم نماید و گواهی داد خواسـت 
مربوطـه را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد. پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایی 

مسـموع نخواهـد بـود. م الف :17
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/1/2۵

اصغر ناروئی رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج .

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
بـاغ  و  زمیـن  قطعـه  یـک  ششـدانگ  چـون 
دارای  42073مترمربـع   مسـاحت  بـه  نخیالتـی  
پـالک13- فرعـی از ۵2- اصلـی مجـزی شـده از 
پـالک 10فرعـی از ۵2- اصلـی واقـع در کلکسـورک شـهر کهنـوج 
قطعـه یـک بخـش 46 کرمـان مـورد تقاضـای آقـای محمدرضـا 
امیـری کهنـوج فرزنـد امیـر بـه شـماره ملـی 31600۵4438نیاز 
بـه تحدیـد حـدود دارد .لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک  
فـوق   پـالک  تحدیدحدوداختصاصـی  مـورخ 1400/01/23آگهـی 
منتشـر وعملیـات تحدیـد آن از سـاعت 8صبـح روزشـنبه مورخه 
1400/02/18در محـل شـروع وبـه عمـل خواهـد آمـد، لـذا بـه 
مالـک ومالکیـن مجـاور رقبـه مذبـور اخطار میشـود کـه در موعد 
مقـرر در ایـن آگهـی درمحـل وقوع ملـک حاضر و چنانچه کسـی 
بـر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد میتواند از 
تاریـخ تنظیـم صورت مجلـس تحدیدی لغایـت 30روز واخواهی 
خـود را بـه اداره ثبت اسـناد وامالک کهنوج تسـلیم تـا به دادگاه 
صالحـه ارسـال شـود ،در غیر ایـن صورت پـس از انقضای مهلت 

مذکـور هرگونـه ادعایـی مسـموع نیسـت.  م الـف :23
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/01/2۵

 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . 

اگهی حصر وراثت   
تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
خواسـته  بـه  دسـتخوان   صفیـه  خواهـان 
چـراغ  شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت 
دسـتخوان فرزنـد دادعلـی  بـه ش ش ۵369778728  در 
تاریـخ 1389/7/2 در رودبارجنـوب فـوت نمـوده ووارث حیـن 

: از  فـوق عبارتنـد 
1- غالم عباس دستخوان فرزند چراغ 

2-کاظم  دستخوان فرزند چراغ                    
3-منصور دستخوان فرزند چراغ   )فرزندان پسر متوفی(                 

4-زهرا دستخوان فرزند چراغ                    
۵-فاطمه دستخوان فرزند چراغ                    
6- امنه دستخوان فرزند چراغ                    

7-مریم دستخوان فرزند چراغ )فرزندان دختر متوفی(                   
8- صفیـه دسـتخوان فرزنـد مونس)همسـر دائمـی متوفی( 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیـر االنتشـار محلی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامـه ازمتوفی 
نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهـی صـادر خواهد شـد .م الـف :749 
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو .بهروز عربی 

اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه (  
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه 99000۵7 ششـدانگ یک قطعه 
زمیـن غیـر محصـور به پـالک 3337 فرعـی از 99 اصلی بخش 46 
کرمـان، واقـع در کهنـوج - جـاده قلعـه گنـج خیابـان آتـی االحداث 
جنـب جایـگاه سـوخت بـه مختصـات )3092193 و ۵722383( بـه مسـاحت 
300 متـر فاقـد هرگونـه اعیانـی و مسـتحدثات که سـند آن در صفحـه 2۵9 دفتر 
1۵6امـالک کهنـوج بـا شـماره چایـی 348870 سـری ب سـال 90 بـه نـام آقای 
عوض محمدعلی زابلی ثبت و صادر شـده اسـت. طبق نظر کارشـناس رسـمی به 
مبلـغ 600000000 ششـصد میلیـون ریـال ارزیابی شـده و پـالک فوق برابـر گزارش 
مامـور اجـرا ملـک مزبـور در تصـرف بدهـکار می باشـد و پـالک فوق از سـاعت 9 
الی 12 روز سـه شـنبه مورخ 1400/02/07 در اداره ثبت اسـناد و امالک کهنوج واقع 
در بلـوار شـاهد از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد مزایـده از مبلـغ 600000000 
ششـصد میلیون ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می 
شـود. الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط به آب، بـرق، گاز اعم از حق 
انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصرف در صورتی کـه مورد مزایده دارای آنها باشـد 
و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایـده اعم از 
اینکـه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت و 
نیـز در صـورت وجـود مـازاد، وجوه پرداختی بابـت هزینه های فـوق از محل مازاد 
بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول می 
گـردد. ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعد از 

تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقرر برگـزار خواهد شـد. م الف :24
اصغر ناروئی .رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج .

متن آگهی  
نظـر بـه اینکـه اجرای احـکام مدنی دادگسـتری کهنـوج در نظر 
خانـم  لـه  محکـوم  9900107فیمابیـن  پرونـده کالسـه  در  دارد 
نرگـس دهقانـی  فرزنـد محمـد حسـين بطرفیت محكـوم عليه 
آقـای علـی محمـدی برجـک فرزنـد عبـاس وخانـم مهـر انگیـز محمـدی 
برجـك وكوثـر محمـدی برجـک یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 
1600 متـر مربـع وتعـداد 40نفـر نخـل ودو باباتـاق بلوکـی بـا سـقف چوبـی 
مخروبـه بـا سـند عـادی واقـع در روسـتای کوتـک پائیـن بـه ارزش یکصد 
وهفتـاد ویـک میلیـون و نهصـد هزار ریـال مربوط بـه محكوم عليهـا را دارد 
لـذا از کلیـه کسـانی کـه تمایـل بـه شـرکت درمزایـده فـوق را دارنـد دعوت 
بعمـل مـی آیـد در روز چهارشـنبه مورخـه 1400/2/1۵سـاعت 09/30در ایـن 
اجـرای احـکام حاضـر شـوند ضمنـا برنـده مزایـده کسـی خواهـد بـود کـه 
دادگاه  بـه صنـدوق  نقـدا  را  پایـه  باالتریـن پیشـنهاد و ده درصـد قیمـت 
تودیـع نمایـد ضمنـا" کسـانی کـه تمایـل بـه شـرکت درمزایـده را دارند می 
توانندتـا یـک هفتـه قبـل از مزایـده بـا هماهنگی اجـرای احـکام ملک مورد 

نظربازدیـد بعمـل آورنـد . م الـف:1
قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری کهنوج .محمد رضا منظری .
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معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شناســایی و برخورد 
با تولید کنندگان و انتشار دهندگان کلیپ هایی تحت 
عنوان دوربین مخفی جنجالی در فضای مجازی که بدون 

اخذ مجوزهای قانونی اقدام می کنند؛ خبر داد.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا 
در تشریح این خبر اظهار کرد: بر اساس رصدهای صورت 
گرفته در فضای مجازی و گزارش های متعدد دریافتی از 
سوی کاربران به پلیس فتا مشخص شد عده ای از افراد 
با اهداف مختلف از جملــه افزایش تعداد دنبال کننده 
اقدام به تهیه و انتشار کلیپ هایی تحت عنوان »دوربین 
مخفی جنجالی در فضای مجازی و به خصوص شبکه 
اجتماعی اینستاگرام« با مضامین مختلف از جمله سرقت 
صوری خودرو و گوشی تلفن همراه اشخاص، بازسازی 

صحنه های متفاوت قتل و زد و خورد در انظار عمومی و 
محیط های پر تردد شهری می کنند.

این مقام انتظامــی ادامه داد: تهیه و انتشــار این گونه 
کلیپ ها که عمدتًا بــدون اخذ مجوزهــای قانونی از 
دســتگاه های ذی صالح و مربوطه صورت می گیرد در 
نگاه و انتشار اولیه باعث ایجاد ترس و جریحه دار شدن 
احساسات و تشــویش اذهان عمومی می شود و پلیس 
فتا به محض رصد و رؤیت این گونه کلیپ ها نسبت به 
شناســایی و برخورد با مجرمان و متخلفان برابر قانون 

اقدام خواهد کرد.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریــح کرد: با توجه 
به اینکه یکی از خصلت های بــارز فضای مجازی ایجاد 
سرگرمی در بین کاربران است، تولید محتواهای صوتی 

و تصویری دارای مجوز، با رعایت هنجارها و ارزش های 
پذیرفته شده در جامعه هیچ گونه منافاتی با قانون ندارد.

وی خاطر نشان کرد: ولیکن متأسفانه تعدادی از کاربران با 
سوءاستفاده از شرایط موجود و اهداف مختلف کلیپ هایی 
را تولید می کنند که بعضًا در آن ها موارد توهین به افراد 
و قومیت ها نیز دیده می شود که همین امر در بسیاری از 
موارد باعث اعتراض شدید گروه های مختلف و فرقه های 

دینی در کشور می شود.
این مقام مسئول بیان داشــت: در این رابطه و بر اساس 
اقدامات عملیاتی و فنی، تعدادی از تولید کنندگان این 
گونه محتواهای غیر مجاز شناسایی و پس از پاک سازی 
صفحات آن ها موضوع به جهت تعیین تکلیف قانونی به 
مراجع قضایی ارجاء شده است و تعدادی از کاربران هم 

در این رابطه به صورت احضار حضوری و یا تلفنی مورد 
ارشاد و تذکر قرار گرفته اند.

سرهنگ پاشــایی به تمامی کاربران فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها توصیه کرد ضمن 
بهره برداری صحیح از فضای ســایبر از انتشار هرگونه 
کلیپ صوتی و تصویری در تضاد با ارزش ها و هنجارهای 
اجتماعی و فرهنگی کشور به نحوی که باعث توهین و 
یا جریحه دار شدن احساسات عمومی در جامعه شود، 

اکیداً اجتناب کنند.
وی در پایان از عموم مردم خواست در صورت مشاهده 
موارد مجرمانه موضوع را به جهت پیگیری از طریق سایت 
رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir; بخش 

گزارشات مردمی اطالع دهند.

مدیرکل نوسازی مدارس اســتان کرمان گفت: با توجه 
به محرومیت های مناطق جنوب و شــرق استان طی 
سال های گذشته، استانداردســازی فضاهای آموزشی 
 در شــهر کرمان مورد غفلت جدی قرار گرفته اســت .

سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس کرمان 
روز سه شنبه به همراه مدیرکل نظارت سازمان نوسازی 
مدارس کشــور در بازدید از پروژه های در دســت اجرا 
شــهر کرمان بیان داشــت: بر اثر این غفلت ایجاد شده  
مرکز این اســتان هم اکنون از کمبود فضای آموزشــی 

اســتاندارد و مقاوم بی بهره مانده و بــرای همین تعداد 
زیادی پــروژه دولتی و خیــری در شــهر کرمان فعال 
شــده که با اتمام این پروژه ها بخش زیادی از مشکالت 
 فضــای آموزشــی شــهر کرمان جبــران می شــود.

وی گفــت: در کنــار ســاخت مــدارس 6، ۹ و دوازده 
کالســه، چهار مجتمع آموزشــی بزرگ با 160 کالس 
درس در شــهر کرمــان در حال ســاخت اســت، که 
این واحد های آموزشــی نیز بخشــی از کمبود  فضای 
 آموزشــی شــهر کرمــان را برطــرف خواهــد کرد.

واعظی نژاد با اشاره به اجرای پروژه های بزرگ مجتمع های 
آموزشــی حیات طیبه، تصریح کرد: مجتمع   آموزشی 
حیات طیبه سه راه سیلو که به نام سردار سرافراز شهید 
حاج قاسم سلیمانی نام گذاری شده است  با زیربنای 1۵ 
هزار مترمربع با تعداد 40 کالس درس، ســالن ورزشی، 
آمفی تئاتر، زمین چمن مصنوعی، کارگاه و آزمایشگاه 
 و پیشــرفت فیزیکی 8۵ درصدی در حال احداث است.

 وی افزود: پروژه حیات طیبه کرمان به نام الغدیر با زیر بنای 
14هزار مترمربع با تعداد ۳6 کالس درس و با طراحی 

 خاص معماری مدارس ســبز نیز در دستور کار است.
ناصر فتحی مدیرکل نظارت سازمان نوسازی مدارس 
کشور هدف از سفر خود را بازدید از روند پیشرفت پروژه 
های حیات طیبه  و مجتمع های آموزشی بزرگ شهر 
کرمان عنوان کرد و گفت : پیشرفت پروژه های نوسازی 
مدارس کرمان مورد رضایت اســت و در مهر ماه  آینده 
2۵0 پروژه از پروژه های نیمه تمام که فعال شــده در 
کرمان افتتاح و بهره برداری می رسد و تحویل آموزش و 

پرورش می شود.

برخورد پلیس فتا با انتشار دهندگان کلیپ های جنجالی

 مدیرکل نوسازی: استاندارد سازی فضای آموزشی در شهر کرمان مغفول مانده است

نشســت گفت وگوهای سیاســی میان معاونین وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و 
اسلواکی دیروز )۲4 فروردین 14۰۰( به صورت ویدئو کنفرانس انجام شد.

 به گزارش ایسنا ، در این نشست »ســید عباس عراقچی«، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و 
خانم »اینگرید بروتسوآ«، معاون وزیر خارجه اسلوکی، در خصوص آخرین تحوالت منطقه ای 

و جهانی و توسعه روابط دو کشور گفت و گو و تبادل نظر کردند.
در این جلسه که  عراقچی از وین و به صورت آنالین با همتای اسلواک خود گفتگو کرد ، عالوه 
بر تشریح مواضع کشورمان در خصوص برجام و تاکید بر آمادگی ایران برای احیای برجام بعد 
از بازگشت طرف مقابل به اجرای کامل تعهدات خود و راستی آزمایی آن، در مورد راهکارهای 
توسعه روابط دو کشور در حوزه های مختلف سیاســی، اقتصادی و فرهنگی و دانشگاهی نیز 

تبادل نظر گردید. 
در این دیدار معاون سیاسی وزیر خارجه همچنین از تصمیم اخیر اتحادیه اروپا در اضافه کردن 

نام تعدادی از شخصیت های ایرانی به فهرست تحریم های اتحادیه گالیه کرد.

گالیه عراقچی از اقدام اخیر
 اتحادیه اروپا علیه ایران 

در پی اختالف پیش آمده بین اداره منابع طبیعی با اعضای یک مشاع کشاورزی در عنبرآباد، 
دادستانی این شهرستان به موضوع ورود کرده و در نشست با مسئوالن مربوطه در ادارات جهاد 

کشاورزی، امور اراضی و منابع طبیعی اقدام به رفع اختالف کرد.
ابراهیم سلیمانی روز سه شنبه در این باره به رسانه ها گفت: در نشست مشترک با مراجع مربوطه 
تدابیری اندیشیده شده است که در این پرونده هر کدام از طرفین به خواسته های قانونی خود 

دست یابند.
سلیمانی بیان کرد: در ســال جاری طبق روال سالیان گذشته با متصرفین اراضی ملی بشدت 
برخورد خواهد شد و در صورت مشاهده بالفاصله پرونده قضایی برای متخلفین تشکیل می شود. 
دادستان عنبرآباد با اشاره به نامگذاری سال 1400 به نام ســال " تولید، پشتیبانی ها، موانع 
زدایی ها" توسط رهبر معظم انقالب اسالمی، گفت: دســتگاه قضایی از همه تولید کنندگان 
به ویژه سرمایه گذارانی که در شهرستان عنبرآباد اقدام به فعالیت سازنده اقتصادی و سرمایه 

گذاری می کنند به صورت جدی حمایت می کند.

رفع اختالف بین اداره منابع طبیعی 
و اعضای مشاع کشاورزی در عنبرآباد

»پورابراهیمی« جایگزین »ناظمی اردکانی« در کمیسیون اقتصادی شورای ائتالف نیروهای انقالب 
شد. پرویز سروری دبیر شورای ائتالف، اعالم کرد: محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و از اساتید و صاحبنظران مطرح اقتصادی کشور، به عنوان 

رئیس کمیته اقتصادی شورای ائتالف نیروهای انقالب انتخاب شد.  
وی افزود: پیش از این، محمد ناظمی اردکانی ریاست این کمیته را بر عهده داشت که به دلیل پیشنهاد 
جامعه اسالمی مدیران برای کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری، شخصاً ترجیح دادند تا 

فرد دیگری در کمیته اقتصادی به جای او فعالیت کند.  
دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب گفت: از زحمات و تالش های ناظمی اردکانی در تدوین برنامه های 
اقتصادی شورای ائتالف در کمیته اقتصادی قدردانی می کنیم و امیدواریم با حضور پورابراهیمی این 
برنامه از غنای بیشتری برخوردار شود.گفتنی است، شورای ائتالف نیروهای انقالب دارای ۸ کمیته 
علمی و آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، روستایی، احزاب، هنری، رسانه و اقتصادی که هر کدام از این 

کمیته ها کانونهای تخصصی در زیر مجموعه خود دارند.

»پورابراهیمی« رئیس کمیته اقتصادی 
شورای ائتالف نیروهای انقالب شد

خبرخبر

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی گفت: هفته آینده؛ تصمیم نهایی و 
عملیاتی شدن پروژه انتقال آب شرب به کرمان 

از خط انتقال خلیج فارس کلید خواهد خورد.
به گزارش کرمان نو، سومین نشست نمایندگان 
مجلس، استاندار کرمان و مدیر آب منطقه ای 
استان با دکتر تقی زاده خامسی معاون امور آب 
و آبفای وزارت نیرو و رییس هیئت مدیره و مدیر 
عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در تهران 
برگزار شد.در این نشست، محّمدمهدی زاهدی 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با تاکید 
بر اینکه کرمان تشنه است و وضعیت آب شرب 
کرمان بســیار فاجعه وار است اظهار داشت؛ 
استان کرمان شرایط سختی را در تامین آب 
شرب در تابســتان پیش رو دارد و اگر اقدام 
موثری صورت نگیرد، استان کرمان در تامین 
آب شرب مردم، با مشــکالت بسیاری روبرو 
خواهد شد.زاهدی با تاکید بر اینکه مردم استان 
کرمان نیازمند سریع آبرسانی به استان هستند 
خاطرنشان کرد؛ شرکت های صنعتی-معدنی 
استان آماده همکاری جهت آبرسانی به استان 
کرمان هستند و دولت مکلف است که سریعا 
اقدامات الزم را انجام تا هرچه سریعتر پروژه 
خط انتقال آب شرب به کرمان از خط انتقال 

خلیج فارس به استان کرمان عملیاتی شود.
زاهدی عنوان کرد؛ اگر همکاری الزم صورت 
نگیرد و بحران در کرمان ایجاد شــود، همه 
دستگاه های مربوطه در این موضوع دادگاهی 
خواهند شد، چرا که مسئولین استان به موقع 

این بحران را گوشزد نمودند.

جوابیـه ای وزارت کشـور بـه ادعـای یـک 
نماینده مجلس شـورای اسالمی در خصوص 
اتفاقـات آبـان مـاه سـال 1۳۹8 بـا امضـای 
رحمانـی فضلـی بـه هیـات رییسـه مجلس 

تقدیـم و در صحـن علنـی قرائـت شـد. 
علـی کریمـی فیروزشـاهی در جلسـه علنی 
صبح سـه شـنبه مجلـس شـورای اسـالمی 
جوابیـه وزارت کشـور بـه مسـائلی کـه 
نماینـدگان یازدهمین دوره مجلس شـورای 
اسـالمی در خصوص اتفاقـات آبان ماه سـال 
1۳۹8 به ایـن نهاد نسـبت دادند را به شـرح 

زیـر قرائـت کرد. 
با توجـه به اظهـارات یکـی از نماینـدگان در 
جلسـه علنی هفته گذشـته مجلس شورای 
اسـالمی در خصـوص حـوادث آبـان مـاه 
1۳۹8 حـاوی مطالـب خـالف واقـع    ضمن 
ایفای توضیحـات الزم لطفا مجلس شـورای 
اسـالمی دسـتور دهـد در اجـرای مـاده ۷4 
آیین نامـه داخلی مجلس شـورای اسـالمی 
جوابیـه وزارت کشـور را در صحـن علنـی 

مجلـس قرائـت کنید. 
1_ همـه مسـئوالن کشـور بـه خوبـی واقف 
هسـتند که اصالح مصرف سـوخت براساس 
مصوبـات شـورای عالی هماهنگـی اقتصادی 
سـران قوا و پـس از چندین مرحلـه تعویق در 
سـال 1۳۹8 و بـا هماهنگی مراجع مسـئول 
اجرا شـد و در روند اجرای طرح دسـتگاه های 
مختلف از جمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسـالمی، وزارت نفت و دیگر بخش های 
زیربنایی مرتبط و همچنین نیـروی انتظامی 
و نظامـی و اطالعاتـی در قالب چهـار کارگروه 
اصلی وظایف خـود را به خوبی اجرا کـرده اند. 
شورای امنیت کشـور در زمان خودش با جمع 
بندی نظرات اسـتانداری های سراسـر کشور 
پیامدهـای اجرای طـرح را بـه مقامـات عالی 
اعالم کردند که مسـتندات آن موجود است و 

در مراجـع ذی صالح ارائه شـده اسـت. 
2_ مجلـس شـورای اسـالمی در اجـرای 
وظایـف نظارتـی خـود از طریق کمیسـیون 
اصل ۹0، شـوراها و امور داخلی و امنیت ملی 
و سیاسـت خارجـی اقدامـات دسـتگاه های 
مختلـف در اجـرای طـرح را بررسـی کـرده 
به نحـوی کـه در گـزارش رسـمی هیچ یک 
از ایـن مراجع قصـور یـا تقصیـری را متوجه 
شـورای امنیت و وزارت کشـور ندانسـته  اند. 
۳_ بـا توجه به عضویـت دو نماینـده مجلس 
شـورای اسـالمی در شـورای امنیت کشـور، 
مجلـس شـورای اسـالمی در رونـد همـه 
مباحث و تصمیم گیری های شـورای امنیت 
کشـور در قبـال ایـن موضـوع قـرار داشـته 
ضمـن آنکـه هـر دو نماینـده در قبـال ایـن 
موضـوع اظهارنظـر قطعـی داشـته و اعـالم 

نظـر کردنـد. 
4_ ارائـه اعـداد و ارقـام غیرواقعـی و مـورد 
پسـند رسـانه های معاند و مغایر با اطالعات 
رسـمی و اعالم شده کمیسـیون های ذیربط 
مجلس شورای اسالمی از سـوی نماینده ای 
که خـود در مجلـس قبـل در یکـی از همین 
کمیسـیون هـا عضویت داشـته و به واسـطه 
سوابق شـغلی اش در سـطوحی از فرماندهی 
نیـروی انتظامـی در صـف  و سـتاد بـوده و 
بحران های اجتماعـی را تجربه کرده اسـت، 
حتما مـی توانـد از سـوی نهادهـای نظارتی 
مجلـس شـورای اسـالمی از جملـه هیـات 
نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان مـورد توجه و 

بررسـی دقیـق قـرار گیرد. 

فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب شرق نزاجا گفت: با همکاری کمیته امداد 
استان کرمان پانزدهمین مرحله کمک های مومنانه بین نیازمندان توزیع 
خواهد شد.امیر غالمعلیان، فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب شرق ارتش 
گفت: مرحله پانزدهم کمک های مومنانه شامل 1۲۰۰سری جهیزیه به 
مناسبت هفته ارتش توزیع خواهد شد.او افزود: امروز به عنوان ارتش و 
مردم یاری نامگذاری شده است فاز اول این کمک ها به تعداد ۲۲۳سری 
جهیزیه که شامل هزار قلم وسایل مورد نیاز نیازمندان در کمیته امداد است 
تهیه و در مناطق محروم استان و همه شهر هایی که کمیته امداد تصمیم 
گیری خواهد کرد توزیع خواهد شد.او تصریح کرد این آمادگی وجود دارد 
که تا انتهای ماه مبارک رمضان حداقل 4مرحله توزیع کمک های مومنانه 
شامل اقالم خوراکی، پوشاک و لباس و هر آنچه که مورد نیاز نیازمندان 
است باظرفیت های موجود در ارتش بین مردم و اقشار آسیب پذیر در 

راستای لبیک به فرامین مقام معظم رهبری )مدظله العالی( توزیع شود.
 صادقی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان نیز با تشکر 
از ارتش و فرماندهی قرارگاه جنوب شرق نزاجا گفت: از ابتدای سال ۹۹ 
تاکنون 15 مرحله کمک های مومنانه در مناطق مختلف استان و بین 
نیازمندان انجام شده است.او افزود: دربین کمک ها 1هزار و۲۰۰ سری 
جهیزیه  داریم که امروز اولین سری آن شامل ۲۳۰مورد جهیزیه در نقاط 
مختلف توزیع می شود.او تصریح کرد: هر سری جهیزیه شامل 14قلم 
کاال های اساسی از جمله یخچال، ماشین لباسشویی، جارو برقی، تلویزیون 
و اقوام خرد شامل پتو و... است که اعتبار این سری جهیزیه 5میلیارد تومان 
ارزش ریالی آن ها است.صادقی گفت: همچنین برای کمک به کشاورزان 
جنوب کامیون هایی که برای توزیع کمک های مومنانه و جهیزیه به جنوب 
می روند صد تن پیاز را نیز به دلیل نبود وسیله نقلیه و گرمای هوا به وسیله 

همین کامیون ها به مرکز استان بار خواهند کرد.

نرخ زولبیا و بامیه در کرمان اعالم شد. به گزارش روابط عمومی سازمان 
صمت استان کرمان، به استناد مصوبه کمیسیون نظارت و سازمان های 
صنفی استان کرمان و نرخ  پیشنهادی که در کارگروه قیمت گذاری 
تنظیم بازار مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، قیمت های ذیل به 

تصویب رسید.
قیمت  هر کیلو زولبیا ۲۷۰۰۰ تومان،  مخلوط هر کیلو ۲۸۰۰۰ تومان و 

قیمت  هر کیلو بامیه ۲۹۰۰۰ تومان است.
از شهروندان گرامی درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
اعم از گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و.. مراتب را با شماره تلفن 1۲4 ستاد 

خبری سازمان صمت استان اطالع دهند.

توزیع 223سری جهیزیه 
در مناطق محروم استان 

زاهدی نماینده مردم کرمان خبر داد: 

تصمیم  برای انتقال آب 
شرب به کرمان به هفته 

آینده موکول شد

جوابیه وزارت کشور به 
ادعای یک نماینده مجلس 
در خصوص اتفاقات آبان ۹۸

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به حضورش در کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در توضیح علت تصمیمش برای نامزد نشدن در 
انتخابات گفت: نگرانی من از رأی آوردن است نه رأی نیاوردن. بر عزم خود 
برای نامزد نشدن استوارم؛ ولی تداوم فشارها، آزارها، افتراها و تهدیدها در 

اقبال عمومی و در این عزم تأثیر معکوس دارد.
محمد جواد ظریف با انتشار تصویری از آیه ای از سوره فاطر در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: دیروز جلسه ای طوالنی، صریح و صمیمی همراه با 
توهین و تهدید و اتهام از سوی یکی دو نفر با نمایندگان محترم کمیسیون 
امنیت ملی داشتم. از یکی از نمایندگان نقل شده است که "برآوردم از 
جلسه کمیسیون این است که ظریف نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

1400 می شود."
پس از چندین بار تأکید بر عدم تمایل برای نامزدی، نمی خواستم دوباره 
وارد این موضوع شوم. اما این اظهار نظر ناگزیرم کرد که اصل ماجرا را 
عرض کنم:در جلسه چند نفر اظهار نگرانی کردند که گفتگوهای وین 
برای رفع تحریم ها با اهداف انتخاباتی دنبال می شود و بنده برای جلب 

آرای مردم به دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه هستم.
عرض کردم دو قطبی را کسانی می سازند که با اتالف میلیاردها برای 
تولید سریال، اعتماد عمومی به دیپلماسی کشور را هدف گرفته و 
معیشت مردم و عزت کشور را بازیچه اغراض سیاسی و انتخاباتی 
می نمایند. ما به لطف خدا و بزرگواری مردم نیازی به ایجاد دوقطبی در 
جامعه نداریم.هشت سال است علیه دستگاه دیپلماسی با هزینه های 
سنگین تبلیغ شده است؛ 8 سال است بهترین دستاوردهای دیپلماسی 
را تخطئه  کرده اند؛ 8 سال است به دلیل سکوت ما یک تنه به قاضی 
رفته اند؛ و 8 سال است برای کوبیدن دستگاه دیپلماسی، عزت و اعتماد 
مردم را نشانه گرفته اند؛ اما به لطف خدا هنوز از نعمت محبت مردم 
دالورمان برخورداریم.یادآوری کردم که علت تصمیم بنده برای نامزد 
نشدن نگرانی از سبد رأی نیست که برای بهبود آن از سیاست خارجی و 
یا انسجام ملی هزینه کنم. نگرانی من از رأی آوردن است نه رأی نیاوردن. 
بر عزم خود برای نامزد نشدن استوارم؛ ولی تداوم فشارها، آزارها، افتراها و 

تهدیدها در اقبال عمومی و در این عزم تأثیر معکوس دارد.
سیاست خارجی نباید موضوع دعوای جناحی و انتخاباتی باشد. هر 
دستاورد سیاست خارجی، دستاورد مردم، کشور و رهبری است و هیچ 
فرد، گروه و یا جناحی حق مصادره آن را ندارد. رفع تحریم ها به نفع مردم 

و هر دولتی است که 4 ماه دیگر زمام امور کشور را به دست می گیرد.
تقاضا می کنم اجازه دهید در این فضا که صهیونیست ها برای جلوگیری 
از رفع تحریم ها به خبیثانه ترین و مذبوحانه ترین روش ها متوسل 
شده اند، عباس عراقچی عزیز و دیگر همکاران فداکار و شجاعم بتوانند 
تمام تمرکز خود را بر رفع تحریم ها متمرکز کنند و نگران سنگ اندازی ها، 

اتهامات و فضاسازی های مسموم انتخاباتی نباشند.
بیائیم در آستانه ماه مبارک رمضان دل را از کینه ها و بدانگاری ها 
پاک کنیم و هم دل و هم نوا برای موفقیت تمامی ایثارگران به ویژه در 

عرصه های سالمت، هسته ای و سیاست خارجی دعا کنیم.
سالم و شاد و سربلند باشید.

روایت ظریف از چرایی 
نامزد نشدنش در انتخابات 

نرخ زولبیا و بامیه در کرمان اعالم شد

در حالی که کارخانه های تولید سیمان می گویند تولید افزایش یافته و مدیران صمت و سازمان های نظارتی هم می گویند بر فروش سیمان نظارت دارند باید سوال 
کرد در این میان سیمان های تولید شده در کرمان کجا می روند و چرا هنوز مشکل توزیع سیمان و کمبود در استان پار برجاست

هر
س: م

عک

ابراهیم اسالمی یکی از شهروندان کرمانی است 
که برای تهیه سیمان در صف مدتها سرگردان 
است و می گوید: هر روز باید در این صف ها 
بنشینیم و در این شرایط کرونایی با مشکل 
مواجه شویم. خانه ام که قدیمی بود را تخریب و 
شروع به ساخت یک واحد مسکونی کردم اما 
در شرایطی که روز به روز قیمت انواع مصالح باال 
می رود به دلیل کمبود سیمان کار ساخت و ساز 
متوقف شده است.

 

استان کرمان جزو استان های پیشتاز در زمینه تولید 
سیمان است و طبق آمار موجود از سوی مسئوالن و 
متصدیان کارخانه های سیمان هیچ گونه کمبودی در 
زمینه تولید در استان روی نداده است اما این روزها 
شاهد کمبود سیمان در واحدهای صنفی و عدم عرضه 
در سطح شهرهای استان هستیم به طوری که عماًل 
پروژه های ساخت و ساز بخش خصوصی در کرمان 
اکثراً متوقف شده و امکان بتن ریزی و ادامه ساخت و 

ساز وجود ندارد.
اکثر واحدهای توزیع مصالح ساختمانی، سیمان 
ندارند و یا در برخی مراکز توزیع صف های طویلی برای 
تحویل سیمان ایجاد شده که البته به هر نفر هم تعداد 

محدودی سیمان عرضه می شود.
با این وجود خرید و فروش پاکت های سیمان به 
اپلیکیشن های خرید و فروش از جمله دیوار کشیده 
است و هر پاکت سیمان تا 80 هزار تومان نیز خرید و 

فروش می شود.
یک سوال از استاندار کرمان

 و دستگاه های نظارتی
نکته عجیب اینکه استاندار کرمان در این خصوص 
گفته است که »در حوزه سیمان مشکل اصلی احتکار 
است نه کمبود تولید، همچنین فساد در شبکه توزیع 
مرغ و سیمان وجود دارد و واسطه ها اصلی ترین نقش را 

در کمبود سیمان کرمان دارند.«
حال سوال این است که برخورد با محتکران و مفسدان 
اقتصادی کار چه کسی جز مسئوالن به خصوص 
مدیران رده باالی استان کرمان است؟ و وقتی هر فرد 
در کرمان روزانه فقط ۵ پاکت سیمان دریافت می کند 
سیستم های فاسد و خارج از سیستم فعلی نظام توزیع 

چگونه به سیمان دست پیدا می کنند که در نهایت به 
داللی و احتکار بپردازند؟

ماه ها از کمبود سیمان در کرمان می گذرد و به نظر 
می رسد صادرات سیمان مهمترین عامل کمبود سیمان 
در استان است از سوی دیگر تعطیل شدن یک واحد 
سیمان در هرمزگان که نیاز جنوب کرمان را تأمین می 

کرده در این زمینه تأثیر گذار است.
مساله این است که صادرات و ارزآوری یکی از نیازهای 
کشور است و مردم در این زمینه مشکل ندارد اما آیا 
نباید یک نظام توزیع مناسب و دقیق که به صورت 
کارآمد نیاز داخلی را تأمین کند نیز وجود داشته باشد؟

چرا بعد از مدت ها از بروز این مشکل و مختل شدن 
ساخت و سازها هنوز کمبود سیمان در استان برطرف 
نشده و گاه سیمانی که باید در بازار داخل توزیع شود 
به دست دالالن و واسطه می افتد؟ آیا کارخانه های 
سیمان به جز افرادی که به این کاال نیاز دارند سیمان 
را به افرادی که واسطه گری می کنند و به احتکار روی 

می آورند می فروشند؟
در این میان وظیفه دستگاه های نظارتی، قضائی و 
انتظامی چیست؟ مردم انتظار دارند این دستگاه ها با 
شناسایی واسطه ها با آنها برخورد کنند و سیمان های 
احتکار شده را به مردم عرضه کنند و جلوی فروش 

سیمان از کارخانه به واسطه ها را نیز بگیرند.
واسطه ها مقصر هستند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در 
نشستی با تولید کنندگان سیمان برای کنترل وضعیت 
کنونی خواستار نظارت بیشتر بر بازار خرید و فروش 
سیمان شد و گفت: واسطه ها مهمترین عامل در زمینه 

بروز کمبود سیمان دارند.
مهدی حسینی نژاد تولید سیمان در کرمان با ظرفیت 
مطلوب ادامه دارد و مشکلی در این زمینه نداریم اما 

مشکل اصلی در بخش توزیع است.
وی در این جلسه ورود دولت برای کنترل بازار را زیر 
سوال برده و گفته است که ورود دولت به حوزه یک کاال، 
تولیدکننده و توزیع کننده را دچار چالش می کند لذا 

بهتر است تولید سیمان به این سمت نرود.
اما سوال این است که به جز دستگاه های دولتی چه 
سیستمی باید با دالالن و واسطه ها که این روزها به 
مخالن و مفسدان بازار تبدیل شده اند برخورد کنند و 
در صورت باز گذاشتن دست این افراد مردم روز به روز 

با مشکالت بیشتری مواجه خواهند شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این خصوص 
عنوان می کند متأسفانه مواردی از خرید و فروش 
سیمان خارج از شبکه تعریف شده دیده شده است و در 

یک مورد 2۵ تن سیمان کشف شده است.
سرهنگ مهدی پورامینایی افزود: در پی گشت زنی ها 
در اختیار آباد ماموران این میان سیمان که در حال 
جابجایی بود توقیف و 4 دستگاه خودروی باری نیز 

توقیف شده است.
وی بر برخورد جدی نیروی انتظامی با مخالن اقتصادی 
و بازار و محتکران تاکید کرد و از مردم خواست مواردی 
که در این زمینه مشاهده می کنند به مردم گزارش 
کنند.وی ادامه داد: در این زمینه 4 نفر دستگیر و 

تحویل مقامات قضائی شده اند.
توزیع کرونا به جای سیمان

ابراهیم اسالمی یکی از شهروندان کرمانی است که برای 
تهیه سیمان در صف مدتها سرگردان است و می گوید: 
هر روز باید در این صف ها بنشینیم و در این شرایط 
کرونایی با مشکل مواجه شویم. خانه ام که قدیمی 
بود را تخریب و شروع به ساخت یک واحد مسکونی 
کردم اما در شرایطی که روز به روز قیمت انواع مصالح 
باال می رود به دلیل کمبود سیمان کار ساخت و ساز 

متوقف شده است.
وی گفت: از مسئوالن دستگاه قضائی می خواهم در 
این زمینه ورود کنند چون اگر قرار بود مشکل کمبود 
سیمان رفع شود طی ۵ ماه گذشته انجام می شد، 
دستگاه قضائی باید به سیستم توزیع سیمان ورود 
کنند و به گونه ای برنامه ریزی شود که افرادی که پروژه 
ساختمانی دارند سیمان را دریافت و کارها را پیش ببرند 

و واسطه ها نتوانند بازار را مختل کنند.
زهرا قوامی یکی دیگر از شهروندان کرمانی است که 
می گوید در حال بنایی بودیم که با کمبود سیمان 
مواجه شدیم حاال مجبوریم صبح ساعت ۳ به مراکز 
فروش سیمان مراجعه و نام نویسی کنیم تا چند پاکت 

سیمان دریافت کنیم.
تولید افزایش یافته است

یکی از مدیران کارخانه های سیمان در کرمان می گوید: 
سال گذشته ۵ تا 10 درصد افزایش تولید سیمان فقط 
در کارخانه ما انجام شد و مصرف سرانه ۷00 کیلوگرم 
است که در حال حاضر تولید بیشتر از این میزان است 
و از نظر ما کمبودی وجود ندارد و تولید انجام می شود 

و اگر مشکلی باشد در زمینه توزیع است.
ارسالن میری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
کرمان نیز می گوید: از تولید کنندگان خواسته ایم 
که لیست توزیع روزانه را به ما اعالم کنند. وی گفت: 
در صورت عدم ارائه لیست با تولید کنندگان برخورد 

می شود.
در حالی که کارخانه های تولید سیمان می گویند تولید 
افزایش یافته و مدیران صمت و سازمان های نظارتی 
هم می گویند بر فروش سیمان نظارت دارند باید سوال 
کرد در این میان سیمان های تولید شده در کرمان کجا 
می روند و چرا هنوز مشکل توزیع سیمان و کمبود در 

استان پار برجاست!

ابهام در زنجیره توزیع سیمان

مهر
 گزارش
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کتاب »جنس ضعیف«
اثر اوریانا فاالچی، گزارشی است از زنان مختلف 
در کشورهای گوناگون جهان. فاالچی به پیشنهاد 
به کشورهای شرقی  راهی سفر  مدیر روزنامه ای 
در  زنان  زندگی  از  گزارشی  ثبت  به  تا  می شود 
آغاز  پاکستان  از  او  سفر  بپردازد.  کشورها  این 
اندونزی،  هند،  کشورهای  سمت  به  و  می شود 
 هنگ کنگ، ژاپن، هاوایی و آمریکا ادامه می یابد.

این  کتاب به بررسی زندگی زنان در کشورهایی 
جنس  عنوان  به  آن ها  در  زنان  که  می پردازد 
در  او  می شوند.  شناخته  دوم  جنس  یا  ضعیف 
کتاب جنس ضعیف باورها و سنت های غلطی که 
کشورهای  در  زنان  اذیت  و  آزار  باعث  سال ها 
است کرده  بررسی  را  است  شده  دنیا   مختلف 
برشی از کتاب : »بعد چرخیدن دور دنیا باز به همون 
جای اول برگشته بودم. تو این مسافرت جز چرخیدن 
یه نواخت تمام زنا دور یه محور بدبختی احمقانه چیزی 
به چشمم نخورده بود و به این نتیجه تلخ رسیده بودم 
که هیچ کدوم از زنا نتونسته بودن اون جوری که باید راه 

خوشبخی واقعی رو از بی راهه ها تشخیص بدن.

پنج قطعه ی آســان/۱۹۷۰   -اگر یه نفر عاشق خودش نباشــه، به خودش و 
دوســتاش احترام نزاره، خانواده اش، شــغلش و چیزهای دیگه رو هم دوست 

نداشته باشه، چطور می تونه از دیگران انتظار عشق داشته باشه؟

دیالوگ
پادکست مبل قرمز / پادکستی برای بهبود روابط زوجین، آرامش روان و فراگیری 
مهارت ارتباط موثر است. در این پادکست ، طرحواره ها و خطاهای شناختی، تعریف 

و بررسی می شوند.

پادکست
فیلم »خشم و هیاهو«/  به کارگردانی هومن سیدی، در مورد خواننده ای است که پس 
از آشنایی با زنی جوان از طرفدارنش زندگیش درگیر مسائل پیچیده ای می شود.بهناز 

جعفری، نوید محمدزاده، طناز طباطبایی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

فیلم

باز باران توی جنگل های گیالن
 ظاهراً دارد...

باز باران بر کویر من نمی بارد...
باز دلتنگی...

عکس : مهرداد افسری پیش بینی افزایش تعداد فوتی های 
کرونایی در روزهای آینده

شرکت مس برای احداث محور 
رابر-کرمان متعهد شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به تعداد زیاد مبتالیان به کرونا پیش بینی 
کرد تعداد فوتی های کرونایی در روزهای پیش رو افزایش داشته باشد.

دکتر حسین صافی زاده درباره وضعیت کرونا در استان کرمان گفت: متاسفانه روز به روز موارد 
سرپایی ما بیشتر می شود و روند بستری ها نیز افزایشی است.

او میزان مثبت شدن تست تشخیصی کرونا در استان را افزایشی اعالم کرد و افزود: اگر این روند 
ادامه پیدا کند، وضعیت ما در آینده خیلی خوب نخواهد بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با پیش بینی اینکه با توجه به تعداد زیاد مبتالیان، 
پیش بینی ما این است که تعداد فوتی های کرونایی در روزهای پیش رو افزایش یابد، بیان کرد: 
متاسفانه روز گذشته ۷ نفر در کرمان به دلیل ابتال به کرونا فوت کردند باید مد نظر داشت طی چند 

ماه اخیر تعداد مرگ های روزانه کرمان بیشتر از 5 مورد نبوده است.
او در پاسخ به این سوال که تا کنون چند درصد مردم استان کرمان به کرونا مبتال شده اند؟ اظهار 
کرد: برای دستیابی به این موضوع باید مطالعاتی انجام شود و براساس یافته ها می توان تخمین زد 
که چند درصد مردم استان کرمان به کرونا مبتال شده اند باید مدنظر داشت تعدادی از مبتالیان 
بدون عالمت بوده و برخی ها به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کرده اند بنابراین نمی توان جواب 
این سوال را داد.صافی زاده درباره وضعیت تخت های بیمارستانی استان کرمان گفت: ظرفیت 
تخت های بیمارستانی اختصاص یافته به بیماران کرونایی ما محدود است و اگر تعداد بیماران 
بستری رو به افزایش باشد و ظرفیت همه بیمارستان ها تکمیل شود، مجبوریم به سمت نقاهتگاه 
ها یا برپایی بیمارستان صحرایی و انجام اقدامات دیگر سوق پیدا کنیم اما خوشبختانه تا این لحظه 

ظرفیت بیمارستان های کرمان هنوز تکمیل نشده است.
او در ادامه سخنانش در مورد واکسیناسیون نیز اظهار کرد: اگر طبق برنامه زمان بندی شده 
واکسیناسیون را انجام دهیم تا پایان سال کل استان واکسن دریافت می کنند منتهی این منوط 

به تامین واکسن است و حتما براساس اولویت بندی واکسیناسیون صورت خواهد گرفت.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد:تاکنون در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان حدود ۸ هزار واکسن نوبت اول و هزار و ۷۰۰ نفر واکسن نوبت دوم را دریافت کرده اند.
او بیان کرد:قبال سنین پایین کمتر درگیر بیماری کرونا می شدند اما در پیک جدید متاسفانه افراد 
کم سن و سال و کودکان نیز به کووید 1۹ مبتال می شوند.صافی زاده با تاکید بر آنکه اکنون بخش 
عمده ای از استان در شرایط قرمز کرونایی قرار دارد، عنوان کرد: با توجه به تعداد زیاد مبتالیان به 
کووید 1۹ و کنترل این بیماری باید تغییری در جامعه رخ دهد و این تغییر همان اعمال محدودیت 

هاست و هدف ما از این اقدام این است که جلوی انتشار ویروس را در جامعه بگیریم.
او عادی انگاری را از علل اوج گیری کرونا و آغاز پیک چهارم دانست و بیان کرد: با توجه به شرایط 
قرمز باید همه متفاوت عمل کنیم لذا باید برخی از کسب و کارهای غیر ضرور تا فروکش کردن 
بیماری تعطیل و منع تردد اعمال شود و ما با این کار می توانیم سرعت افزایشی پیک را کاهش 
دهیم.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ضمن درخواست از مردم برای همکاری در 
اجرای پروتکل های بهداشتی افزود: متاسفانه اکنون شیب ابتال در استان زیاد است و اگر این روند 

افزایشی کنترل نشود با مرگ و میرهای فراوانی در جامعه روبرو خواهیم بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با اشاره به تعیین مسیر پیشنهادی محور جدید رابر-کرمان 
توسط کارشناسان مجری،از متعهد شدن مجمع عمومی شرکت ملی مس ایران در زمینه پرداخت 

هزینه های احداث این محور خبر داد.
علی حاجی زاده در جمع بندی نشست تعیین مسیریابی محور جدید رابر-کرمان افزود: این 
نشست با توجه به مطالعات انجام شده با حضور معاون ساخت توسعه، نماینده شهرستان های 
بافت رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسالمی، فرماندار رابر، مدیر مجتمع مس سرچشمه، مدیر 
معدن درآلوییه، مجری طرح های عمرانی مجتمع مس سرچشمه به عنوان نماینده شرکت ملی 

مس و جمعی از کارشناسان و مشاوران راه سازی تشکیل شد.
او اظهار داشت:در این نشست بنا بر اعالم مدیر مجتمع مس سرچشمه که شرکت ملی مس ایران 
در راستای تعهدات اجتماعی خود مکلف به همکاری و مشارکت با راه و شهرسازی استان کرمان 
برای احداث راه اصلی رابر-کرمان می داند مقرر شد بر اساس مصوبات مجمع عمومی شرکت ملی 

مس ایران نسبت به پرداخت هزینه های احداث جاده یاد شده متعهد و اقدام کند.
حاجی زاده گفت:در ادامه این نشست و بنا به پیشنهاد نماینده مردم بافت،رابر و ارزوئیه در مجلس 
شورای اسالمی و اجماع افراد حاضر مقرر شد مسیر پیشنهادی که توسط کارشناسان مجری و 
با صرفه اقتصادی باشد،تعیین شود و این مسیر پیشنهادی بعد از تایید کارگروه متشکل از راه و 
شهرسازی و شرکت ملی مس برای اجرا به مناقصه گذاشته شود.مقرر شد تبعات اجتماعی و 

آزادسازی مسیر در تعهدات مدیران شهرستان و فرمانداری رابر باشد.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

خنامان
روستایی از توابع رفسنجان است. قلعه دختر، دریاچه 
خنامان و معبد آناهیتا و آثار باستانی کشف شده ی 
بسیاری که مربوط به هزاره ی چهارم قبل از میالد 

هستند، اما متاسفانه در اثر فراموشی، رو به نابودی رفته 
اند، خود گویای اهمیت این جاذبه ی تاریخیست.

جاذبه

 کتــاب »صــد ســال نویســندگی در تهــران«
 با پژوهش و تالیف میالد حسینی، با صد تک نگاری در 
باب صد نویسنده شهر تهران که در شاخه های مختلف 

ادبیات تاثیرگذار بوده اند، منتشر شد.

رئیس فرهنگســتان هنر طی احکامی، دکتر حســن 
بلخاری، استاد دانشگاه تهران و دکتر سید محمدحسین 
نواب، رئیس مؤسســه آمــوزش عالی هنر و اندیشــه 
 اســالمی را به ســمت مشــاوران خود منصوب کرد.

مدیرکل بهزیســتی اســتان کرمــان از افزایش طیف 
اختالالت اوتیســم در کرمــان خبر داد و افــزود: این 
موضوع باعث می شــود کــه تالش خود را بــرای آگاه 
 ســازی جامعه در ایــن مورد بیــش از پیــش کنیم.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
مناقصه واگذاری امورخرید خدمت پزشکان عمومی بیمارستان خاتم االنبیا)ص( شهرستان بافتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: 6/12/2/1400دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

مناقصه واگذاری امورخرید خدمت پزشکان عمومی موضوع مناقصه
دریافت اسناد : بیمارستان خاتم االنبیا)ص( شهرستان بافت

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

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

)صرفًا جهت مشاهده(

5/148/000/000 ریالبرآورد یکساله )ریال(

257/400/000 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز سه شنبه دریافت اسناد
مورخ 1400/01/31

تا ساعت 14:30 روز شنبه  مورخ 1400/02/11آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1400/02/12بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/6 در محل بیمارستان خاتم االنبیا)ص( شهرستان بافت برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

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

م الف 2۸۴۵

آوای محلی           

همه ی ِکشت و ِکشاری سرد بُرده
َجر و َکرک و ُکناری سرد بُرده

بِِلن به، سی بَکن جون هر که داری 
ُسُرون نیمه کاری سرد بُرده
تماِم ُکت پِِلنگونُم مو ِگفَتر 
ولی آخر خیاری سرد برده

کمر صحبت نبن وختی نسیتان 
گوچگ ای تو دواری سرد برده
یکی  ای چاحسن واش مونی گو
وری گود چیل ُکناری سر برده

دلم ُسوه، َچشُمونُم وختی اَدیستی
هما ُکردی بِجاری سرد بُرده

اگفتی دوش مشو اخبار کرمون 
خیاری بختیاری سرد بُرده

خبر پیچید ور احشوم گودی
ُگلو وی گاو سگاری سرد بُرده

شاعر : جهان فیروزی

         در توییتر چه می گویند؟

آب جارو 
نیست


