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مديردفترمهندسیونظارتشركتتوزيعبرقجنوباستان:

عملياتیشدنGISدرشركت
توزيعبرقجنوباستانكرمان
مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستان:

4 اثر تاریخی کرمان مجهز به سامانه 
فروش بلیت الكترونیک شد

 تابستان کرمان
متفاوت از هر سال

قاچاقچیان دست روی گندم گذاشتند
فرماندارقلعهگنج:شاهدقاچاقنوظهورگندمهستیممردممراقبدالالنباشند

رییس کل دادگستری استان:

۲۰ ایده تحولی از استان 
به قوه قضاییه ارسال شد 

3

4

2

2

پسته کرمان تحریم پذیر نیست
رییسسابقاتاقبازرگانی:تحریمهیچگاهدرتاریخایرانبعد
ازانقالبنتوانستهجلویصادراتپستهاستانکرمانرابگیرد

هر
 م

س:
عک

ن
الی

 آن
س

قد
س: 

عک

4

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 تیــر   3 دوشــنبه         515 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

عشق هست، انگیزه 
هست، هدف هست

رضا پورعالی
یادداشت مهمان

اگـر چـه زنـگ زده باشـد یـا کهنـه، یـا حتـی کمـی 
تـاب خـورده و لنـگ، امـا مهـم این اسـت کـه چرخ 
وزنه بـرداری بچرخـد. ایـن همـان چیـزی اسـت که 
افـرادی چـون ادهـم کـرد زابلـی، مدیـرکل ورزش و 
جوانـان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان یـا محمـد 
اسـحاق ناروئـی پیشکسـوت وزنه بـرداری و رئیـس 
هیـات اسـتان در دور افتـاده ترین نقطه کشـور به آن 

دارند. بـاور 
رقابتی که پنجشـنبه گذشته تحت عنوان »مسابقات 
بـزرگ وزنـه بـرداری قهرمانـی شـرق کشـور« برگزار 
شـد، شـاید به لحاظ کیفی و کمی مسـابقات بزرگی 
نبـود، امـا کار، کار بـزرگ و ارزشـمندی بـود. رقابـت 
هـای وزنـه بـرداری قهرمانی شـرق کشـور، با حضور 
شـصت و نـه وزنـه بـردار در مجموعه هفده شـهریور 
زاهـدان برگـزار شـد؛ آنهـم در حالیکـه حتـی برخـی 
اسـتان های همجوار مثل خراسـان رضوی، سـمنان 
و یـزد، هـر یـک بـه دالیلـی، از حضـور در مسـابقات 
سـر بـاز زدنـد. بـا این حـال وقتی هدف گسـترش و 
ار تقـا یـک رشـته ورزشـی باشـد و نیـت، انجام یک 
کار فرهنگـی، هیـچ مانعی نمی تواند سـد راه شـود.

شـرایط اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان را در نظـر 
و  افغانسـتان  دو کشـور  بـا  اسـتانی کـه  بگیریـد؛ 
پاکسـتان مـرز مشـترک دارد و هـر روز بـا معظـالت 
بزرگـی  چـون قاچـاق سـوخت یـا تهاجـم فرهنگی 
روبـرو اسـت. اسـتانی کم برخـوردار که حتـی هفتاد 
درصـد مردمانش از بیمه بازنشسـتگی هم بهره نمی 

برند!
بـا ایـن حال وقتـی پـای کار فرهنگی وسـط باشـد، 
مردمـان این دیـار از جان مایه می گذارند. زاهدانی ها 
همین مسـابقات وزنه برداری قهرمانی شـرق کشور 
را بـا هزینـه ای بالـغ بـر 20 میلیـون تومـان برگـزار 
کردنـد، بـدون آنکه چشـم انتظـار کمک فدراسـیون 
وزنـه بـرداری باشـند یـا از آنها طلب تجهیـزات کنند. 
بـا اسـحاق نارویـی که صحبـت می کـردم می گفت: 
»بسـیاری از اسـتان ها از میزبانی دور هسـتند اما ما 
تعامل خوبی که با مدیرکل اسـتان داریم و همیشـه 
دنبال این هسـتیم شـرایطی پیش بیاید تا با گرفتن 
میزبانی مسـابقات مختلف، فضایی بوجـود بیاوریم 
کـه جـوان هـا و نوجـوان هـا دیـده شـوند. مـا حتی 
درخواسـت میزبانـی ر قابـت هـای جام فجـر را هم 
داشـتیم و مـی خواسـتیم از ظرفیـت هـای چابهـار 
بـرای ایـن برگـزاری این تورنمنـت اسـتفاده کنیم.« 
)همـان رقابـت هایـی کـه میزبانـی اش بـه اهـواز 
رسـید، امـا با انصـراف ناگهانـی آن ها، مسـابقات در 

تهـران برگزار شـد(
اینجـا، عشـق هسـت، انگیـزه هسـت، هـدف هـم 
هسـت. فقـط بایـد کمـی بیشـتر بـه آنهـا بهـا داد. 
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رییسهیئتکونگفواستانکرمانخبرداد:
کرمان میزبان بانوان کونگ فو کار سراسر کشور

ــی  ــان از میزبان ــتان کرم ــو اس ــات کونگ ف ــس هی رئی
قهرمانــی کشــور  هــای  رقابــت  در  اســتان  ایــن 
ــر داد. ــاه 98 خب ــرداد م ــی م ــوان ط ــوی بان کونگ ف

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان کرمــان، علــی 
ــان  ــتان کرم ــو اس ــگ ف ــت کون ــس هیئ ــی، رئی همت
گفــت: مســابقات قهرمانــی کشــور کونــگ فــوی 
ــزار  ــان برگ ــی کرم ــه میزبان ــاه 98 ب ــرداد م ــوان م بان

ــود. ــی ش م
وی بــه مســابقات کونــگ فــو قهرمانــی بانــوان اســتان 
کرمــان ـ انتخابــی تیــم بــرای حضــور در رقابــت هــای 

ــای  ــت ه ــزود: رقاب ــرد و اف ــاره ک ــور اش ــی کش قهرمان
انتخابــی تیــم بانــوان اســتان کرمــان بــا عنــوان یــادواره 
ســردار شــهید حــاج یونــس زنگــی آبــادی در چهــار رده 

ســنی بــه میزبانــی شــهرزنگی آبــاد برگــزار شــد.
ــت هــا کــه  ــان ایــن رقاب همتــی تصریــح کــرد: در پای
ــتان  ــوکار از شهرس ــگ ف ــوی کون ــرکت 1۴۶ بان ــا ش ب
ــد، کرمــان، رفســنجان، ســیرجان، جیرفــت  هــای زرن
و عنبرآبــاد و برگــزار شــد، تیــم هــای ســیرجان، 
ــوم  ــا س ــای اول ت ــام ه ــه مق ــان ب ــنجان و کرم رفس

ــد. ــت یافتن ــا دس ــت ه رقاب
وی بــا اعــالم اینکــه نفــرات برتــر ایــن رقابــت هــا بــه 
منظــور انتخــاب تیــم منتخــب بانوان اســتان بــه اردوی 
تیــم اســتان دعوت شــدند، یــادآور شــد: اولیــن اردوی 
ــر  ــرات برت ــی نف ــتان ـ انتخاب ــو اس ــگ ف ــت کون هیئ
تیــم منتخــب اســتان بــه منظــور حضــوری مقتدرانــه 

در رقابــت هــای قهرمانــی کشــور برگــزار شــد.
رئیــس هیئــت کونــگ فــوی اســتان کرمــان در 
بخــش دیگــری از ســخنانش بــه مســابقات قهرمانــی 
ــرد و  ــاره ک ــان اش ــی کرم ــه میزبان ــان ب ــتان آقای اس
ــم  ــی تی ــم انتخاب ــه حک ــابقات ک ــن مس ــزود: ای اف
اســتان کرمــان را خواهــد داشــت، 1۴ تیــر جــاری بــا 
حضــور کونــگ فوکارانــی از سراســر اســتان در کرمــان 

ــزار مــی شــود. برگ
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شرایطمتقاضیان

آگهی اجاره امالک
جمعیـتهـاللاحمراسـتانکرمـاندرنظرداردیـکبابمغازهویکواحدسـاختمانخـودواقعدر

شهرسـتانزرنـدرابهصـورتاجارهبهافـرادمتقاضیواگـذارنماید.

شرایطمتقاضیان:
-دارای شخصیت حقوقی و حقیقی

-مهلـتدریافتاسـنادمزایـده:98/0۴/02 لغایت 
98/0۴/11

-محلملک:شهرستان زرند
-مهلـتقبولپیشـنهادات:پایان وقـت اداری روز 

سـه شـنبه مورخ 98/0۴/11
مدارکموردنیاز:

1.تصویـر کارت شناسـایی ملـی و سـایر مـدارک 
خواسـته شـده در اسـناد مزایـده

مـدارک:  تحویـل و اسـناد دریافـت محـل

زرنـد بلـوار آزادی دبیرخانـه جمعیـت هـالل 
احمـر شهرسـتان زرنـد

-بـه درخواسـت مراجعـه کننـدگان قبـل و بعـد از 
تاریخ هـای تعییـن شـده ترتیـب اثـر داده نمی شـود.

-شـمارهتمـاس 33۴28۶02 )واحـد امـور مالی( 
جهتپاسـخگوییبهسـواالتازساعت 7:30 صبح 

الـی 1۴ فعال می باشـد.
-جمعیـت هـالل احمـر در رد یـا قبول یـک یا کلیه 

پیشـنهادات مختار است.
-تعـداد حداقل3شـرکتکننده جهت بازگشـایی 

پاکات الزامی اسـت.

آگهی تجدید مناقصه 
شهرداری عنبرآباد 

شــهرداریعنبرآبــاددرنظــرداردبــهاســتنادموافقــتمجوزشــماره24مــورخ98/03/8شــورای
محتــرماســالمیشــهرعنبرآبــادانجــامخدمــاتعمومــی،تنظیــفوجمــعآوریزبالــه،فضــایســبزو
باغبانــیو...رابــهصــورتحجمــیبــهپاییــنتریــنقیمــتپیشــنهادیوبــهمــدتیــکســالکامل
شمســیازطریــقمناقصــهبــهیکــیازشــرکتهــایخدماتــیواجــدالشــرایطواگــذارنمایــد.لــذااز
شــرکتهــایذیصــالحظــرفمــدتدهروزپــسازدرجآگهــینوبــتدوم،پیشــنهاداتخــودرادر

پاکــتهــایالکومهــرشــدهبــهدبیرخانــهحراســتشــهرداریتحویــلنماینــد:

1-موضـوعمناقصـه:واگـذاریانجـامخدمـاتعمومـی،تنظیفوجمـعآوریزبالـه،فضایسـبزوباغبانیبهشـرکتهای
واجدالشـرایط

2-مجوزادارهکاروطرحطبقهبندیمشاغل
3–شهرداریدرردیاقبولپیشنهاداتمختاراست.

4-هزینهدرجآگهیدردونوبتوهزینهتجدیدآگهیمناقصهطبقروالمقررقانونیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
5-مهلتدریافتاسناد:ازتاریخ98/04/3لغایت98/04/6پایانوقتاداریاست.

6-مهلتتحویلاسناد)پیشنهادات(:ازتاریخ98/04/6لغایتپایانوقتاداری98/04/16)ساعت14(میباشد.
7-تحویلاسـنادبهدبیرخانهحراسـتشـهرداریصورتمیگیردوتاریخبازگشـاییپاکات،پیشـنهاداتبعدازمهلتتحویلاسـناد

درتاریخ98/04/17سـاعت13درمحلدفترشـهردارمیباشـد.
بدیهیاستپاکاتپیشنهاداتمشتملبرسهپاکتجداگانه:

الف(تضمینشرکتدرمناقصه
ب(رزومه،سوابق،رتبهومدارکمربوطبهشرکتواجدالشرایط

ج(پیشنهادقیمتازطرفشرکتواجدالشرایططیبرگپیشنهادقیمتاسنادمناقصهبایستیصورتگیرد.
8-محلدریافتاسنادوارایهپیشنهاداتدبیرخانهشهرداریمیباشد.

9-تضمیـنشـرکتدرمناقصـهبـهمبلـغ5%قیمـتپایهبهصـورتضمانتنامهبانکـیویاواریزوجهبهشـمارهحسـاببانکملی
3100003605008بـهنـامشـهرداریعنبرآبـادمعـادل418.232.220ریـالمـیباشـد.قیمـتپابهبـرآوردضمناسـنادمناقصهبه

مناقصهگـرتحویلمـیگردد.
10-چنانچـهبرنـدگاناول،دوموسـوممناقصـهحاضـربـهانعقـادقراردادنشـوندسـپردهآنهابـهترتیببهنفعشـهرداریضبط

خواهدشـد.
11-سایراطالعاتوجزئیاتمربوطبهمناقصهدراسنادمناقصهدرجگردیدهاست.

ضمنادرصورتنیازبهاطالعاتبیشترشمارهتلفن03443292113آمادهپاسخگوئیمیباشد.
12-مدتاعتبارپیشنهادهایکماهازتاریخافتتاحپیشنهادمیباشد.

13-شـرکتدرمناقصـهودادنپیشـنهادبـهمنزلـهقبولشـروطوتکالیفشـهرداریموضوعمـاده10آییننامهمعامالتشـهرداری
میباشـد.

14-درصورتیکـهنفـراولبرنـدهمناقصـه،ظـرفمدتیکهفتهنسـبتبهعقدقـرارداداقدامننمایدبانفردوموسـومقـراردادمنعقد
مـیشـود.وضمانـتنامـهآنهابهنفعشـهرداریضبطمـیگردد.

15-بهپیشنهاداتمخدوشوفاقدمدارکالزمترتیباثردادهنخواهدشد.

نوبتاول

مراددینا–شهردارعنبرآباد
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ــت:  ــان گف ــتان کرم ــالمی اس ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
ــم و  ــان داری ــتان کرم ــتقر در اس ــی مس 185 روحان
پنــج نفــر روحانــی نیــز در جنــوب مســتقر کــرده ایــم.

االســالم  حجــت  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــت  ــن نشس ــب در یازدهمی ــنبه ش ــی ش ــی جالل عل
ــه  ــی فقی ــده ول ــا نماین روحانیــت و ائمــه جماعــت ب
در اســتان و امــام جمعــه کرمــان بــا اشــاره بــه 
ــاه ســال 13۶0 رســمًا ســازمان  ــر م ــه در اول تی اینک
ــود را  ــی )ره( کار خ ــام خمین ــم ام ــا حک ــات ب تبلیغ
ــز شــکل  ــن ســازمان نی ــرد و در اســتان ها ای ــاز ک آغ
گرفــت، اظهــار کــرد: از 23 شهرســتان اســتان کرمــان 
19 شهرســتان دارای ســازمان تبلیغــات هســتند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مظلومیت هــای 
ــار  ســازمان تبلیغــات محدودیــت نیــرو هســت، اظه
در ســازمان  تعریــف شــده  پســت های  داشــت: 
ــاًل ۶1  ــا فع ــت ام ــر اس ــتان 11۴ نف ــات در اس تبلیغ
ــتند  ــه کار هس ــغول ب ــتان مش ــه اس ــر در مجموع نف
ــز بازنشســت  ــکاران نی ــده ای از هم ــان ع ــن می در ای
ــم. ــا مجــوز جــذب دریافــت نکــرده ای ــد ام شــده ان

مدیــرکل تبلیغــات اســالمی اســتان کرمــان بــا بیــان 
ایــن مطلــب کــه دو معاونــت فرهنگــی- اداری و 
مالــی در اداره تبلیغــات اســالمی موجــود اســت 
کــه معاونــت فرهنگــی هشــت کارشــناس را در 
خــود جــای داده اســت، اظهــار داشــت: از اهــم 
ــه اعــزام  ــوان ب فعالیت هــای ســازمان تبلیغــات می ت
و اســتقرار روحانیــون اشــاره کــرد کــه در ایــن راســتا 
ــم و  ــان داری ــتان کرم ــتقر در اس ــی مس 185 روحان
پنــج نفــر روحانــی نیــز در جنــوب مســتقر کــرده ایــم 
همچنیــن 30 نفــر از روحانیــون خود اســتقرار هســتند 
امــا اعتبــار آن از طــرف اهالــی تقبــل می شــود.

ــه از  ــه اینک ــا اشــاره ب ــات اســالمی ب ــرکل تبلیغ مدی
جملــه کارهایــی کــه انجــام می شــود ارتبــاط بــا حــوزه 
ــه  ــی ب ــه اســت، افــزود: در بحــث گفتمــان دین علمی
صــورت جــدی ورود پیــدا کــرده ایــم در ســال گذشــته 
در ایــن زمینــه زحمــت زیــادی بــه نماینــده ولــی فقیه 
در دانشــگاه دادیــم و ایــن ورود موجــب شــد کار نویی 
انجــام شــود همچنیــن در آمــوزش و پــرورش ایــن 
گفتمان هــا در ایــام ۴0 ســالگی انقــالب انجــام شــد.

وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه حــدود 15 گــروه 
تبلیغــی را مدیریــت می کنیــم کــه بــا توقعــات 
ــح  ــتند، تصری ــت هس ــال فعالی ــی در ح ــیار کم بس
ــد در مــاه رمضــان ورود  کــرد: یکــی از کارهــای جدی
بــه کتابخانــه هــا اســت کــه ایــن حضــور کارکردهــای 
مثبتــی داشــت از طــرف دیگــر در عرصــه اجتماعــی از 
ظرفیــت هیئت هــای مذهبــی اســتفاده شــده اســت.

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  االســالم جاللــی  حجــت 
بیــش از 10 زندانــی را آزاد کــرده و 51 ســرویس 
جهیزیــه را تــدارک دیــده ایــم کــه در تاریــخ 29 
بــه  تیــر ســال جــاری طــی مراســمی خــاص 
نیازمنــدان شناســایی شــده و جهیزیــه بــه آنهــا 
اهــدا می شــود، بیــان داشــت: در بحــث ســیل 
اخیــر کارهــای خوبــی انجــام گرفــت از جملــه اینکــه 
در بحــث موکب هــای اربعیــن ورود پیــدا کردیــم 
همچنیــن یــک کامیــون اقــالم فرهنگــی بــا همــکاری 
کتابخانــه هــا بــه مناطــق ســیل زده ارســال کردیــم.

ــث  ــوص بح ــه در خص ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــن  ــازی مبی ــای مج ــرارگاه فض ــازی ق ــای مج فض
را تشــکیل داده ایــم کــه ســازمان های فرهنگــی 
ــان  ــد، بی ــت می کنن ــرارگاه فعالی ــن ق ــه در ای مربوط
ــر از  ــرای 120 نف ــه ای ب ــک هفت ــک دوره ی داشــت: ی
ــه لطــف  ــم کــه ایــن افــراد ب طــالب برگــزار کــرده ای
ــه  ــن زمین ــد در ای ــد و می توانن خــدا تربیــت شــده ان
فعالیت هــای خوبــی در ســطح جامعه داشــته باشــند.

مدیــرکل تبلیغــات اســالمی اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه در حــوزه بانــوان از ســال گذشــته 32 نفــر 
از مبلغــات دوره هــای مقدمــات و تکمیلــی را گذرانــده 
داد: گــروه  ادامــه  و در حــال فعالیــت هســتند، 
ــوان فرهیختــه هســتند  ــوان جمعیــت بان دیگــر از بان
کــه در موضوعــات مختلــف ورود پیــدا می کننــد.

ــا بیــان ایــن مطلــب کــه در ســازمان تبلیغــات  وی ب
را  قرآنــی  امــور  ریــزی  برنامــه  اداره  اســالمی 
برگــزار  را  معلــم  تربیــت  دوره هــای  داریــم کــه 
در  گذشــته  ســال  در  داشــت:  اظهــار  می کنــد، 
داشــتیم  خوبــی  برنامه هــای  فجــر  دهــه  ایــام 
 200 از  بیــش  اخیــر  ســال های  در  همچنیــن 
می کننــد. فعالیــت  تشــکیل  نیــز  قــرآن  خانــه 

ــه 11۴  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــالم جالل ــت االس حج
ــی در ســال گذشــته  ــم خانگ جلســات قــرآن کری
ــت  ــز خدم ــه می ــن رابط ــت و در ای ــده اس ــزار ش برگ
را در مســاجد راه انــدازی کردیــم، تصریــح کــرد: 
ــد  ــه بای ــذا هم ــات کار بســیار ســختی اســت ل تبلیغ
بــه همدیگــر در زمینه هــای مختلــف کمــک کنیــم و از 
ــای  ــه بحث ه ــوان ب ــاعدت ها می ت ــن مس ــه ای جمل
پژوهشــی اشــاره کــرد لــذا مــا در حــال حاضــر دارای 
200 مدرســه علمیــه هســتیم کــه می تــوان از ظرفیــت 
ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــائل پژوهش ــال در مس ــراد فع اف

وی گفــت: خیلــی جاهــا مــردم نیــاز بــه یــک 
روحانــی دارنــد و حداقــل انتظــار مــردم ایــن اســت 
ــًا  ــند و قطع ــته باش ــه داش ــه در هفت ــک برنام ــه ی ک
ــود. ــا می ش ــن برنامه ه ــم از ای ــی ه ــتقبال خوب اس

مدیرعامـل بـرق جنوب اسـتان کرمان با بیـان اینکه 
میانگیـن خاموشـی بـرق در اسـتان کرمـان بـه 180 
دقیقـه رسـیده کـه یک سـوم میانگین کشـور اسـت 
گفـت: مصـرف بـرق در اسـتان بسـیار بـاال اسـت و 
هـر نفـر بـه انـدازه چهـار نفـر در دنیـا بـرق مصـرف 
می کنـد. بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از کرمـان، 
عبدالوحیـد مهدوی نیـا در دیدار مدیـران زیرمجموعه 
وزارت نیـرو در اسـتان کرمـان بـا نماینـده ولی فقیـه 
در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه 
1۶ شهرسـتان تحت پوشـش شـرکت توزیـع نیروی 
بـرق جنوب اسـتان اسـت اظهـار داشـت: حدود 3۴ 
ایـن  بـرق در  انتقـال  هـزار کیلومتـر طـول خطـوط 

اسـت. منطقه 
وی بـا بیـان اینکـه بـرق زیرسـاخت سـایر خدمـات 
زیربنایـی اسـت و بـا قطعی بـرق نظم عمومی شـهر 
بـه هـم می ریـزد گفـت: میانگیـن خاموشـی برق در 
اسـتان کرمـان بـه 180 دقیقـه رسـیده که یک سـوم 
میانگین کشـور اسـت.مدیرعامل برق جنوب اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه شـدت مصـرف بـرق در 
اسـتان بسـیار بـاال اسـت افـزود: هـر نفر در اسـتان 
کرمـان بـه انـدازه چهـار نفـر در دنیـا بـرق مصـرف 
می کنـد.وی بـا بیـان اینکـه بـه واسـطه یارانـه ای که 
زیـاد  بـرق  پرداخـت می شـود مصـرف  بـرق  بابـت 
نمی شـود  بهینـه مصـرف  اسـتان  در  بـرق  و  اسـت 
گفـت: بـه عبـارت دیگر بـد مصرفـی در اسـتان زیاد 
اسـت.مهدوی نیا بـا اشـاره بـه اینکـه تغییـر سـاعات 
کاری ادارات کمـک خوبـی بـه مصـرف بهینـه بـرق 
کرده اسـت بیـان کرد: در تمـام ادارات اسـتان کنتور 

هوشـمند نصب شـده اسـت.

لیســت مســیرهای مجــاز شــامل تهــران- کرمــان و 
بالعکــس، تهــران – ســیرجان و بالعکــس، تهــران – 
جیرفــت و بالعکــس، تهــران- رفســنجان و بالعکــس و 
کرمــان – مشــهد و بالعکــس بــوده، بــه گونــه ای کــه بــه 
ــن مســیر،  ــک طــرف ای ــد ی ــا بای ــی رســد حتم نظــر م

ــان باشــد. اســتان کرم
ــع  ــون جام ــاده ۴1 قان ــق م ــه، طب ــزارش صبحان ــه گ ب
خدمات رســانی بــه ایثارگــران، جانبــازان 25 درصــد 
ــواده  ــاهد و خان ــای ش ــواده  ه ــر، آزادگان و خان و باالت
جانبــازان 70 درصــد در صــورت مســافرت داخلــی از 
ــی  ــا خصوص ــی ی ــرکتهای دولت ــک از ش ــر ی ــق ه طری
ارائــه کارت  بــا  و کشــتیرانی  راه  آهــن  هواپیمایــی، 
ایثارگــری و یــا معرفــی  نامــه بنیــاد از پرداخــت 50 
ــند. ــی  باش ــاف م ــافرت مع ــط مس ــه بلی ــد هزین درص

در ســال 139۴ نیــز اعــالم شــد کــه ســازمان هواپیمایــی 
ــنامه  ــی بخش ــاده، ط ــن م ــاس همی ــر اس ــوری ب کش
ــه  ــه ارائ ــزم ب ــی را مل ــای هواپیمای ــرکت ه ــه ش ای هم
بلیــت بــا تخفیــف 50 درصــد بــه خانــواده هــای شــهدا 
ــور،  ــتور مذک ــرای دس ــد اج ــا در رون ــران کرد.ام و ایثارگ
ــن آن  ــه جدیدتری ــده ک ــده ش ــی دی ــکالت مختلف مش
ــق  ــت. طب ــان اس ــهور ماه ــی مش ــه هواپیمای ــوط ب مرب
ایــن بخشــنامه ایرالیــن مذکــور کــه روز اول تیرمــاه 
ــر مســافرتی صــادر و نســخه ای از آن  ــه دفات خطــاب ب
ــه صــدور  ــد شــده ک ــه رســیده، تاکی ــه دســت صبحان ب
بلیــت تخفیــف دار در دفاتــر فــروش ایــن شــرکت بــرای 
ــاص  ــیر خ ــد مس ــط در چن ــور، فق ــای مذک ــواده ه خان

ــت. ــر اس امکانپذی
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بـه گـزارش پايـگاه خبـری توانيـر 
بـه نقـل از روابـط عمومی شـركت 
توزيـع برق جنـوب اسـتان كرمان، 
حسـين كرامتـی پـور مديـر دفتـر 
مهندسـي و نظارت اين شـركت با بيـان اهميت 
توسـعه  در    GIS مكانـی  اطالعـات  نقـش  و 
فرآيندهـا و خدمـات قابـل ارائـه، بيـان كـرد: در  
ايـن راسـتا و بـا هـدف كاربردی سـازی GIS در 
واحدهـای طراحـی كارگـروه ويژه ايـن منظور در 
دفتر مهندسـی و نظارت تشكيل شد.كرامتی پور 
از عملياتی شـدن طراحـی در محيط QGIS خبر 
داد و گفـت: بـا توجه بـه بهره گيـری از تجربيات 
و پتانسـيل فنـی و برنامه نويسـي كارشناسـان  
در  ايـن شـركت  طراحـی   واحدهـاي  و   GIS
ايـن  عملياتی كـردن  و  پياده سـازی  راسـتای 
فرآيند، آمادگی های الزم ايجاد شـده و اسـتفاده 
از ظرفيـت بـاال و خالقيـت هـا و نوآوری هـای 

همـكاران موجـب توسـعه روز افـزون فعاليت ها 
نظـارت  و  مهندسـی  دفتـر  شـد.مدير  خواهـد 
انجـام شـده در خصـوص عملياتـي  اقدامـات 
كـردن QGIS را برشـمرد و گفـت:  بارگـذاری و 
نقشـه  نمادهـای  و  طراحـی كامـل سـيمبل ها 
اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  طراحـی  جهـت 
موجـود  شـبكه  اطالعـات  فراخوانـي  موجـود, 
منطقـه مـورد نظـر در محيـط نرم افـزار, طراحـی 
اوليـه بـر اسـاس نقشـه و تصاويـر ماهـواره ای و 
اطالعـات موجـود GIS, تهيه نقشـه و همچنين 
براسـاس  مصالـح  و  تجهيـزات  ليسـت  تهيـه 
ديتيل هـای اجرايـی كـه در بانـك اطالعاتـی نرم 
افـزار قـرارداده شـده و امـكان خروجـي گرفتـن 
بـه فرمـت اكسـل و برقـراري تعامـل و ارتبـاط 
از طريـق وب سـرويس را از ديگـر قابليت هـای 
ايجـاد شـده در جهت عملياتی كردن اسـتفاده از 

GIS  در تهيـه طرح هـا اعـالم كـرد.

رییـس اداره تبلیغات اسـالمی 
شهرسـتان جیرفت بـا تأکید بر 
فرهنـگ  احیـای  امـروز  اینکـه 
الهام بخـش  شـهادت  و  ایثـار 
جوانـان و هدایتگـر آن هـا در شـرایط فعلـی 
اسـت تصریـح کرد: شـهدا الگوهـای واقعی 
جهـاد، مقاومت و شـهادت بـرای اثرپذیری 
اسـت  جـوان  نسـل  پذیـری  فرهنـگ  و 
یـادواره  واحـد کرمـان،  ایثـار  .بـه گـزارش 
شهرسـتان  طلبـه  و  روحانـی  شـهدای 
 98 تیرمـاه  یکـم  امـروز  صبـح  جیرفـت 
بـا  شهرسـتان  شـهدای  گلـزار  محـل  در 
برگـزار  و عمـوم مـردم   حضـور مسـئولین 
اداره  رئیـس  محمـدی  شد.حجت االسـالم 
بـا  جیرفـت  شهرسـتان  اسـالمی  تبلیغـات 
تأکیـد بـر اینکه امـروز احیای فرهنـگ ایثار 

و شـهادت الهام بخـش جوانـان و هدایتگـر 
آن هـا در شـرایط فعلی اسـت تصریـح کرد: 
شـهدا الگوهـای واقعـی جهـاد، مقاومـت و 
شـهادت بـرای اثرپذیـری و فرهنگ پذیری 
نسـل جـوان اسـت کـه بـا انـواع و اقسـام 
و  تهدیـد  معـرض  در  دشـمن  حربه هـای 
هسـتند.وی  رفتـار  و  عقایـد  در  گمراهـی 
در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: شـهدا ناظـران 
زنـده و همیشـه جاویـد تاریـخ هسـتند کـه 
ایـران اسـالمی اسـتقالل، عـزت، آرامـش و 
سـرفرازی خـود را مدیـون ایثارگری شـهدا، 
آن هـا  خانواده هـای  و  آزادگان  جانبـازان، 
آثـار مثبـت  بـه  اشـاره  بـا  اسـت.محمدی  
روحانـی  شـهدای  یادواره هـای  برگـزاری 
افـزود:  آمار بیانگـر حضور فعـال روحانیون 

در دو حـوزه جنـگ سـخت و نـرم اسـت.

میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
چهـار  تجهیـز  از  اسـتان کرمـان 
بـه  اسـتان  ایـن  تاریخـی  اثـر 
سـامانه فـروش بلیـت الكترونیـک خبـر داد.

اداره کل میـراث  بـه گـزارش روابـط عمومـی 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری کرمان، 
غالمرضـا فرخـی اظهـار کـرد: »در ایـن طـرح 
آثـار تاریخـی چون بـاغ شـاهزاده ماهـان، ارگ 
تاریخـی بم، حمـام زنانـه و مردانه گنجعلیخان 
مجهـز به زیرسـاخت فروش بلیـت الكترونیك 
شـدند.«او بـا بیـان اینکـه ایـن آثـار تاریخی در 
تاریخـی  هـای  جاذبـه  پربازدیدتریـن  ردیـف 
اسـتان کرمـان قـرار دارنـد، افـزود: »بـزودی 
سـامانه فروش بلیت الکترونیکی در روسـتای 
تاریخـی میمند نیز راه اندازی می شـود.«فرخی 

بـا اشـاره بـه اینکـه افزایش سـطح خدمات به 
لحـاظ كمـی و كیفی برای گردشـگران داخلی و 
خارجـی در دسـتور كار ایـن اداره کل قـرار دارد، 
تصریح کـرد: »الكترونیكی كـردن بلیت اماکن 
اقدامـی  نیـز  ایـن اسـتان  تاریخـی پربازدیـد 
در ایـن راسـتا بـوده اسـت.«او بـا بیـان اینکـه 
پیـش از ایـن فـروش بلیـط به صورت دسـتی 
انجـام می شـد كه عـالوه بر اسـتفاده از نیروی 
انسـانی، رضایـت مندی كافی برای گردشـگران 
نیـز ایجـاد نمی کـرد، گفـت: »راه انـدازی ایـن 
سـامانه صحـت و سـالمت كار را ارتقـاء مـی 
دهـد و باعـث افزایش سـطح ارائـه خدمات به 
گردشـگران می شـود.راه اندازی سامانه فروش 
بلیـت الكترونیـك اقـدام بسـیار خوبـی اسـت 
و امیدواریـم ایـن سـامانه بـه زودی در تمامـی 
بناهـای تاریخـی اسـتان نیـز راه انـدازی شـود.«

پژوهش هــای  طبــق   - ایرنــا   - جیرفــت 
جنــوب  در  تپــه کنارصنــدل  انجــام شــده، 
ــادگاری  ــک ی ــوان ی ــی ت ــان را م ــتان کرم اس
ارزشــمند از دوران هــزاره ســوم قبــل از میــالد 
برشــمرد کــه آثــار بــه دســت آمــده از آن، 
همانگونــه کــه کاوشــگران و باســتان شناســان 
ــًا  ــرده، قطع ــرو ب ــرت ف ــت و حی ــا را در ُبه دنی
ــرد.  ــد ک ــگفت زده خواه ــده ای را ش ــر بینن ه

خالقیتدرنقطهصفرتکنولوژی
وقتــی از مــوزه باســتان شناســی جیرفــت 
دیــدن کنیــد بــا تماشــای آثــار بــه دســت آمــده 
ــد،  ــد ش ــر خواهی ــیار متحی ــدل بس از کنارصن
ــه  اشــیا و زیــور آالتــی را می بینیــد کــه در زمان
ــی  ــان و مردان ــا دســتان زن ــوژی ب صفــر تکنول
شــده اند،  ســاخته  ســختکوش  و  باهــوش 
ــرای انجــام  ــی ب ــا و ابزارهای مجســمه های زیب
ــس  ــا از جن ــتر آنه ــه بیش ــاورزی ک ــور کش ام

ســنگ های صابونــی هســتند.
ــه  ــک کتیب ــگفتی ها ی ــن ش ــه ای ــان هم در می
ِگلــی، گُل ســر ســبد اســت، کتیبــه ای کــه همــه 
پژوهشــگران و خــط شناســان از ترجمــه و رمــز 

ــد. ــز مانده ان ــته هایش عاج ــایی نوش گش
ــری از اشــکال  ــه، تصوی ــن کتیب نوشــته های ای
هندســی بــوده و بســیاری از باســتان شناســان 
ــک  ــادل ی ــر آن مع ــر تصوی ــد ه ــاد دارن اعتق

کلمــه اســت.

ــدزاده کاوشــگر  ــف مجی ــه یوس ــه گفت بنــا ب
اگــر  ایــران،  معــروف  باســتان شــناس  و 
در  پیــدا شــده  در خصــوص وجــود خــط 
ــد  ــیم، بای ــته باش ــر داش ــاق نظ ــت اتف جیرف
ــا  ــل رود ب ــوزه هلی ــروز در ح ــه ام ــم ک بپذیری
روبــرو  ایالمــی  خــط  از  نســخه کهن تــری 
شــده ایم کــه 300 تــا ۴00 ســال قدیمــی تــر از 
ــه دســت آمــده در ایــالم اســت. کتیبه هــای ب

خــط ایالمــی خطــی تصویــری بــوده کــه در آن 
ــر  ــت و ب ــه اس ــک کلم ــادل ی ــر مع ــر تصوی ه
روی الــواح بــه دســت آمــده ایالمــی می تــوان 
ــر  ــیای دیگ ــا و اش ــا، گلدان ه ــوران، کوزه ه جان

را هــم مشــاهده کــرد.
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ــی شــک جیرفــت و جاذبه هــای متعــددش  ب
ظرفیــت جهانــی شــدن را دارد و اهالــی ایــن 
دیــار همچنــان در انتظــار ثبــت کنارصنــدل 
ــن  ــا از ای ــی هســتند ت ــار جهان در فهرســت آث
ــتری  ــی بیش ــگران خارج ــای گردش ــذر پ رهگ
بــه ایــن خطــه بــاز و صنعــت گردشــگری 

ــود. ــول ش ــان متح ــوب کرم جن
ــزی  ــه چی ــراث ب ــود، می ــف موج ــق تعری طب
ــده و  ــی مان ــتگان باق ــه از گذش ــد ک می گوین
دارای ارزش باشــد، ایــن میــراث می توانــد 
بناهــای  همچــون  آثــاری  دربرگیرنــدٔه 

ــه  ــک منطق ــوم ی ــا آداب و رس ــتانی و ی باس
ــر دوره ای  ــردم ه ــق م ــل و منط ــد و عق باش
حکــم می کنــد در حفــظ و نگهــداری آنهــا، 

ــود. ــالش ش ت
دوران  مــردم  از  میــراث گرانبهایــی  امــروز 
هــزاره ســوم قبــل از میــالد در جنــوب کرمــان 
و میــان دو شــهر جیرفــت و عنبرآبــاد بــه 
تــا  تنهــا خــدا می دانــد  و  یــادگار مانــده 
کنــون بــرای نگهــداری ایــن میــراث چــه 

اســت. شــده  تالش هایــی 
ــزون  ــت اف ــی جیرف ــتان شناس ــوزه باس در م
ــر 500 اثــر تاریخــی همچــون مجســمه هایی  ب
منقــوش  ســفال های  مفــرغ،  جنــس  از 
بــه  زیبایــی  بســیار  زیــورآالت  و  و ســاده 
نمایــش درآمــده اســت. روســتای کنارصنــدل 
در فاصلــه  حــدود پنــج کیلومتــری غــرب 
شــهر عنبرآبــاد و 30 کیلومتــری جنــوب شــهر 
ــع شــده اســت کــه کاوش هــای  جیرفــت واق
باســتان شــناختی در محوطــه ی باســتانی 
"یوســف  سرپرســتی  بــه  صنــدل  کنــار 

مجیــدزاده" در تپه هــای جنوبــی و شــمالی 
ــاد در 800  ــوط آب ــتان محط ــدل، گورس کنارصن
متــری شــرق تپــه  جنوبــی و گورســتان قلعــه 
ــرب  ــمال غ ــری ش ــار کیلومت ــک در چه کوچ
روســتای کنــار صنــدل در روســتای قلعــه 

ــد. ــام ش ــک انج کوچ
باســتان شــناختی،  پایــه کاوش هــای  بــر 
حــوزه  فرهنگــی هلیــل رود بــه طــور کلــی در 
ــق  ــکوفایی و رون ــوم از ش ــزاره ی س ــول ه ط
ــان  ــوده اســت چن ــادی برخــوردار ب بســیار زی
ــای  ــتان بقای ــن شهرس ــدوده ی ای ــه در مح ک
یکــی از نخســتین شــهرهای ســاخته شــده بــه 
دســت بشــر بــا تمــام ویژگی هــای یــک شــهر 
آن چنــان کــه در ادبیــات باستان شناســی 
مطــرح اســت، شناســایی شــده اســت و 
ــق  ــه طــور دقیــق مطاب محــدوده ایــن شــهر ب
ــه  ــروزی ک ــدل ام ــا روســتای کنارصن اســت ب
ــرب  ــری غ ــج کیلومت ــدود پن ــه ی ح در فاصل
شــهر عنبرآبــاد و 30 کیلومتــری جنــوب شــهر 

ــت. ــع اس ــت واق جیرف
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در انتظار تحول

رنا
 ای

س:
عک

از  گوشـت  گسـترده  قاچـاق  ماجـرای  مـردم  هنـوز 
داسـتان  ایـن  گویـا  امـا  دارنـد  یـاد  بـه  را  مرزهـا 
دسـت  بـار  ایـن  قاچاقچیـان  و  نـدارد  تمامـی 
گذاشـته اند. گنـدم  اسـتراتژیک  کاالی  روی 

مهـر – کرمـان بـه خصـوص در جنـوب و غـرب اسـتان 
و کشـاورزان  دارد  غلـه شـرق کشـور شـهرت  انبـار  بـه 
سـال های  طـی  را  اسـتان  نیـاز  حداقـل  توانسـته اند 
اخیـر تأمیـن و در ایـن خصـوص خودکفـا شـود. اما در 
قاچـاق  آغـاز  اخیـر زمزمه هایـی در خصـوص  روزهـای 
گنـدم از اسـتان کرمـان توسـط اتبـاع خارجـی و دسـت 
می رسـد. گـوش  بـه  بیگانـه  عوامـل  نشـانده های 

ایـن افـراد بـا فـرا رسـیدن فصـل برداشـت محصـول بـا 
مراجعـه بـه کشـاورزان گنـدم را خریـداری و در انبارهای 
مخصـوص نگهـداری و درنهایـت ایـن گنـدم از مبـادی 
قاچـاق  نـوع  ایـن  می کننـد.  خـارج  کشـور  از  مختلـف 
محصـول دقیقـًا تکـرار الگـوی قاچـاق دام هـای اسـتان 
فـارس  خلیـج  حاشـیه  عربـی  بـه کشـورهای  کرمـان 
طـی ماه هـای گذشـته اسـت، در آن زمـان نیـز عـده ای 
دالل بـا همـکاری برخـی عوامـل محلـی کـه بـه صـورت 
می کردنـد  همدسـتی  آنهـا  بـا  ناآگاهانـه  یـا  آگاهانـه 
کشـور  از  را  داخلـی  دام هـای  از  توجهـی  قابـل  تعـداد 
نیـاز  تأمیـن  بـرای  دولـت  نهایـت  در  و  خـارج کردنـد 
شـد. زنـده  دام  واردات گسـترده  بـه  مجبـور  گوشـت 

در اسـتان کرمـان رونـد تولیـد گنـدم طـی سـال هـای 
اخیـر سـیر صعـودی طـی کـرده اسـت، در ایـن اسـتان 

سـاالنه 300 تـن گنـدم تولیـد می شـود که در سـیلوهای 
تأمیـن می شـود. نیـاز مـردم  و  اسـتان ذخیـره  داخـل 

از  نوظهـور  قاچـاق  نـوع  ایـن  از  خبـر  نخسـتین 
ایـن  فرمانـدار  و  شـد  منتشـر  گنـج  قلعـه  شـهر 
داد. هشـدار  گنـدم  قاچـاق  بـه  نسـبت  شـهر 

عطـا ناوکـی در ایـن خصـوص گفـت: ایـن نـوع قاچـاق 
سـال  در  امـا  اسـت  نداشـته  سـابقه  شهرسـتان  در 
از شهرسـتان  قاچـاق گنـدم  از  مـواردی  شـاهد  جـاری 
هسـتیم کـه در ایـن راسـتا بایـد جلـوی فعالیـت دالالن 
شـود. کشـاورزان گرفتـه  از  خریـد گنـدم  و  مـزارع  در 

وی بـا ممنـوع اعـالم کـردن خـروج گنـدم از اسـتان هر 
گونـه اقـدام در این زمینه را غیر قانونی دانسـت و افزود: 
دسـتگاه های مربـوط با عواملی که اقـدام به قاچاق گندم 
کننـد برخورد و آنهـا را تحویل مقامـات قضائی می دهند.

تالشدالالنبرایخریدگندم
وی از تولید سـاالنه ۴5 هزار تن گندم در این شهرسـتان 
خبـر داد و بیـان کـرد: دالالن در زمـان برداشـت محصول 
اقـدام به خرید گندم بـا قیمت های باالتر از بازار می کنند 
و در نهایـت گنـدم بـه آن سـوی مرزهـا منتقل می شـود.

کشـاورزان  از  گنـدم  خریـد  طـرح  اجـرای  بـه  وی 
توسـط دولـت اشـاره کـرد و از کشـاورزان خواسـت بـه 
هیـچ عنـوان بـا دالالن در ایـن زمینـه همـکاری نکننـد.

امـا مـردم بـه عنـوان مهمتریـن رکـن در بـازار مصـرف 
روزهـای  در  کرمـان  در  وضعیـت گوشـت  یـادآوری  بـا 
انتهایـی سـال گذشـته از مسـئوالن می خواهنـد بـا دالالن 
مفسـدان  و  مخـالن  عنـوان  بـه  گنـدم  قاچاقچیـان  و 
در  اخـالل  بـه  اقـدام  قبلـی  قصـد  بـا  کـه  اقتصـادی 
بـازار می کننـد برخـورد بسـیار شـدیدی داشـته باشـند.

دسـتگاهقضاییدالالنرابهدلیلفساد
اقتصادیمجازاتکند

از شـهروندان کرمانـی اسـت کـه  محمـد احمـدی یکـی 
نـان  تأمیـن  آینـده در زمینـه  می گویـد: نمی خواهیـم در 
بـا مشـکل مواجـه شـویم، کوتاهـی در برخـورد بـا دالالن 
از  و قاچاقچیـان گنـدم بـرای مـردم پذیرفتـه نیسـت و 
مسـئوالن می خواهیـم ایـن افـراد را دسـتگیر و در مقابـل 
برخـورد کننـد. آنهـا  بـا  قانـون  بـا  چشـم مـردم مطابـق 

وی اخـالل در آرامـش و ثبـات اقتصـادی بـه خصـوص 
کـردن  پـر  بـرای  اسـتراتژیک  کاالهـای  بـا  بـازی 
را  مـردم  زندگـی  در  اخـالل  یـا  جویـان  سـود  جیـب 
دانسـت. قضائـی  برخوردهـای  شـدیدترین  شایسـته 

از شـهروندان کرمانـی  نیـز یکـی دیگـر  زهـرا محمدیـان 
و  جهـاد کشـاورزی  اول  درجـه  در  می گویـد:  اسـت کـه 
مسـووالن اجرایـی باید بـه کشـاورزان هشـدارهای الزم را 
بدهنـد و زمینـه خریـد تضمینـی محصـول و پرداخـت بـه 
موقـع پـول را بـه آنهـا فراهـم کننـد در درجـه دوم نیـروی 
انتظامـی بایـد مبـادی و راه هـای اسـتان را بـا دقت رصد 
و عوامـل اصلـی قاچاق گندم را شناسـایی و دسـتگیر کند 
و از قـوه قضائیـه هـم می خواهیـم بـا این افراد بـه عنوان 
مفسـد اقتصـادی نهایـت برخورد قانونی را داشـته باشـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه مسـئوالن شـرکت غلـه اسـتان 
کرمـان تاکیـد می کننـد کـه هیـچ جـای نگرانی نیسـت و 
اقدامـات الزم بـرای خریـد گنـدم انجـام شـده اسـت و با 

مخـالل خرید فـروش گندم نیـز برخورد قانونی می شـود. 
مدیـرکل غلـه اسـتان کرمـان می گویـد: روال کار مطابـق 
روند عادی در حال طی شـدن اسـت و ذخیره استراتژیک 
اسـتان نیـز مطلـوب اسـت و هیـچ جـای نگرانی نیسـت.

جلسـات  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  بیگلـری  نـژاد  مجیـد 
گفـت:  اسـت  شـده  برگـزار  کشـاورزان  بـا  توجیهـی 
گنـدم  خریـد  تسـهیل  راسـتای  در  الزم  اقدامـات 
تـا  و  اسـت  شـده  انجـام  کشـاورزان  برنیـاز  مـازاد 

فرماندارقلعهگنج:شاهدقاچاقنوظهورگندمهستیممردممراقبدالالنباشند

قاچاقچیان دست روی گندم گذاشتند

هنـوزمـردمماجـرایقاچـاقگسـتردهگوشـتازمرزهـارابهیـاددارنـداماگویـااینداسـتانتمامینـداردو
قاچاقچیاناینباردسـترویکاالیاسـتراتژیکگندمگذاشـتهاند.کرمانبهخصوصدرجنوبوغرباسـتان
بهانبارغلهشـرقکشـورشـهرتداردوکشـاورزانتوانسـتهاندحداقلنیازاستانراطیسـالهایاخیرتأمینو
درایـنخصـوصخودکفاشـود.امـادرروزهایاخیرزمزمههایـیدرخصوصآغازقاچاقگندمازاسـتانکرمان
توسـطاتبـاعخارجـیودسـتنشـاندههایعوامـلبیگانـهبهگـوشمیرسـد.اینافرادبـافرارسـیدنفصل
برداشـتمحصـولبامراجعهبهکشـاورزانگندمراخریـداریودرانبارهایمخصوصنگهـداریودرنهایتاین

گنـدمازمبادیمختلفازکشـورخـارجمیکنند.

ــت: ــوصگفـ ــنخصـ ــیدرایـ ــاناوکـ عطـ
ایـــننـــوعقاچـــاقدرشهرســـتانســـابقه
نداشـــتهاســـتامـــادرســـالجـــاری
از گنـــدم قاچـــاق از مـــواردی شـــاهد
ــتا ــنراسـ ــهدرایـ ــتیمکـ ــتانهسـ شهرسـ
بایـــدجلـــویفعالیـــتدالالندرمـــزارعو
خریـــدگنـــدمازکشـــاورزانگرفتـــهشـــود.
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۲۰ ایده تحولی از استان 
به قوه قضاییه ارسال شد 

کرمـان – ایرنـا- رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه تدویـن سـند تحـول دسـتگاه قضایـی، 
گفـت: 20 ایـده تحولـی از ایـن اسـتان بـه قـوه قضائیه 
ارائـه شـده کـه مـی توانـد دسـتگاه قضایـی را چابـک 
کنـد. بـه گـزارش ایرنـا، یـدهللا موحـد در گفـت و گـو با 
خبرنـگار ایرنـا بـا اشـاره بـه اینکـه قـوه قضائیـه آینـده 
و افـق روشـن تری در زمینـه تحـول و آینـده پیـش رو 
دارد، افـزود: در دیـدار مسـووالن قـوه قضائیـه در سـال 
97 بـا مقـام معظم رهبـری یکی از انتظـاارت رهبری از 
مدیـران قضایـی، تحـوالت بنیادین در سیسـتم قضایی 
بـود کـه ایـن موضـوع به صـورت ویژه مـورد توجـه قرار 
را در  برنامـه هـای خـود  آیـت هللا رئیسـی  گرفـت و 
قالب سـند تحـول دسـتگاه قضائـی مطـرح کردند.وی 
تاکیـد کـرد: اگـر برنامـه هـای تحولـی در قـوه قضائیـه 
رخ دهـد، افـق و چشـم انداز بسـیار مناسـبی در کشـور 
خواهـد داشـت و در اثنـای چهلمیـن سـالگرد پیـروزی 
انقـالب اسـالمی منشـور گام دوم انقالب صادر شـد که 
ایـن دو هـم پوشـانی دارنـد و در یـک راسـتا هسـتند.

موحد خاطرنشـان کرد: در صورت عملیاتی شـدن سـند 
تحـول دسـتگاه قضائـی کـه زمینـه هـای آن نیـز وجود 
دارد، بدنـه دسـتگاه قضائـی آمـاده اسـت کـه در ایـن 
زمینـه گام هـای بلنـدی بردارد.رئیـس کل دادگسـتری 
سـند  مطلـب کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  اسـتان کرمـان 
تحـول دسـتگاه قضائـی محورهـای تحولـی دارد و بنـا 
اسـت بـرای اجـرای آنهـا برنامـه هـای میـان مـدت، 
کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت تدویـن شـود، تاکیـد کـرد: 
اراده جمعـی و ملـی بـرای عملیاتی شـدن سـند تحول 
دسـتگاه قضائـی یـک ضـرورت اسـت.موحد اصـالح 
سـاختار، چابـک سـازی، تحـول در مبانـی سـاختاری 
نیازهـای  بـا  قوانیـن  متناسب سـازی  و  قضائیـه  قـوه 
تحـول  سـند  اجـرای  نیازهـای  پیـش  از  را  جامعـه 
دسـتگاه قضائـی برشـمرد و ادامـه داد: بـرای آنکه قوه 
قضائیـه بـا سـرعت و کیفیـت بهتـر رو بـه جلـو حرکـت 
کنـد، سـاختار سـتاد ایـن قـوه دچـار تغییـر و تحوالتی 
شـده و تصـور بـر ایـن اسـت کـه پـس از هفتـه قـوه 
قضائیـه ایـن سـاختار اجرایـی و نهادهـای متناسـب با 
اهـداف تحولـی ایجـاد می شـود.وی بـا تاکید بـر اینکه 
سـاختار ناکارآمـد و متناسـب نبـودن قوانیـن سـرعت 
قـوه قضائیـه در اجـرای سـند تحـول دسـتگاه قضائـی 
را کاهـش مـی دهـد، تاکیـد کـرد: کاهـش مراجعـات 
بـه سیسـتم قضایـی و کاهـش ورودی پرونـده هـا بـه 
دسـتگاه قضایـی از اهـداف و برنامه هـای ریاسـت قوه 

دادگسـتری  رود.رئیـس کل  مـی  شـمار  بـه  قضائیـه 
اصلـی  از مشـکالت  یکـی  داد:  ادامـه  اسـتان کرمـان 
دسـتگاه قضایـی حجم بـاالی ورودی پرونده ها اسـت 
کـه روی کیفیـت کار قضـات و کارکنـان تاثیـر منفی می 
گـذارد و میـزان رضایـت منـدی مراجعـان بـه دسـتگاه 
قضایـی را کاهـش مـی دهد.موحـد، ایجـاد نهادهـای 
داوری و اسـتفاده از ظرفیـت هـای مدنـی را موردتاکید 
قـرار داد و گفـت: با ایجـاد نهادهای شـبه قضایی دیگر 
مـی تـوان زمینـه ای را ایجـاد کـرد کـه مـردم بـرای حل 
نکننـد و  بـه دسـتگاه قضایـی مراجعـه  هـر مشـکلی 
نمونـه ایـن کار ایجاد شـوراهای حل اختالف اسـت.وی 
بـا اشـاره بـه اینکه در اسـتان کرمان طی سـال گذشـته 
در مجمـوع در مقاطع مختلـف 7۶5 هزارپرونده منتهی 
بـه صـدور احـکام قضایـی شـده اسـت، گفـت: بـه طور 
متوسـط2 هـزار و 150 پرونـده بـه هر قاضـی ارجاع می 
شـود.رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان با تاکید بر 
اینکـه یکـی از راهبردهـای تحولـی قـوه قضائیـه مبتنی 
بـر کاهـش ورودی بـه مراجـع قضائـی اسـت، گفـت: 
اسـتان کرمـان متناسـب بـا رهنمودهـای رهبـر معظـم 
انقـالب اسـالمی و سیاسـت هـای قـوه قضائیـه، سـند 
تحول دسـتگاه قضائی را در دسـتور کار قـرار دارد و این 
اسـتان همـگام بـا سیاسـت های قـوه قضاییـه در حوزه 
سـاختار، برنامه ریـزی و اقدام، عمل خواهـد کرد.موحد 
بـا بیـان ایـن مطلـب کـه اتقـان آراء و دادرسـی هـای 
از دیگـر محورهـای موضـوع تحـول دسـتگاه  عادالنـه 
قضایـی اسـت، تاکیـد کـرد: بـرای ایـن منظـور دادگاه 
هـا بایـد تخصصـی شـوند تـا قضـات بهتـر و چابک تر 
بتواننـد بـه درخواسـت هـای مـردم رسـیدگی کنند.وی 
دسترسـی کمـی و کیفـی مـردم بـه عدالـت را از دیگـر 
محورهـای تحولـی در دسـتگاه قضایی برشـمرد و ادامه 
داد: عدالـت مولفـه اصلـی، مهم، حسـاس و حیاتی در 
هـر جامعـه اسـت کـه جامعـه را پابرجـا، پویـا و تعالـی 
بـا  مـی سـازد.رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان 
تاکیـد بـر ایـن مطلـب که مـردم نجیـب اسـتان کرمان 
مسـتحق خدمـت هسـتند، گفـت: در راسـتای توسـعه 
دسترسـی مـردم به عدالـت واحدهای قضایـی از جمله 
در جازموریـان و فاریـاب ایجـاد شـده اسـت.موحد بـا 
بیـان ایـن مطلـب کـه تعـداد پرونـده هـای موجـودی 
دسـتگاه قضایـی اسـتان کرمـان از 132 هـزار پرونـده 
درصـد   30 و  رسـیده  پرونـده  هـزار   91 بـه  موجـودی 
کاهش داشـته اسـت، تاکید کـرد: همـکاران قضائی در 

اسـتان کرمـان مجاهدانـه تـالش مـی کنند.
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لیســت مســیرهای مجــاز شــامل تهــران- کرمــان و 
بالعکــس، تهــران – ســیرجان و بالعکــس، تهــران – 
جیرفــت و بالعکــس، تهــران- رفســنجان و بالعکــس و 
کرمــان – مشــهد و بالعکــس بــوده، بــه گونــه ای کــه بــه 
ــن مســیر،  ــک طــرف ای ــد ی ــا بای ــی رســد حتم نظــر م

ــان باشــد. اســتان کرم
ــع  ــون جام ــاده ۴1 قان ــق م ــه، طب ــزارش صبحان ــه گ ب
خدمات رســانی بــه ایثارگــران، جانبــازان 25 درصــد 
ــواده  ــاهد و خان ــای ش ــواده  ه ــر، آزادگان و خان و باالت
جانبــازان 70 درصــد در صــورت مســافرت داخلــی از 
ــی  ــا خصوص ــی ی ــرکتهای دولت ــک از ش ــر ی ــق ه طری
ارائــه کارت  بــا  و کشــتیرانی  راه  آهــن  هواپیمایــی، 
ایثارگــری و یــا معرفــی  نامــه بنیــاد از پرداخــت 50 
ــند. ــی  باش ــاف م ــافرت مع ــط مس ــه بلی ــد هزین درص

در ســال 139۴ نیــز اعــالم شــد کــه ســازمان هواپیمایــی 
ــنامه  ــی بخش ــاده، ط ــن م ــاس همی ــر اس ــوری ب کش
ــه  ــه ارائ ــزم ب ــی را مل ــای هواپیمای ــرکت ه ــه ش ای هم
بلیــت بــا تخفیــف 50 درصــد بــه خانــواده هــای شــهدا 
ــور،  ــتور مذک ــرای دس ــد اج ــا در رون ــران کرد.ام و ایثارگ
ــن آن  ــه جدیدتری ــده ک ــده ش ــی دی ــکالت مختلف مش
ــق  ــت. طب ــان اس ــهور ماه ــی مش ــه هواپیمای ــوط ب مرب
ایــن بخشــنامه ایرالیــن مذکــور کــه روز اول تیرمــاه 
ــر مســافرتی صــادر و نســخه ای از آن  ــه دفات خطــاب ب
ــه صــدور  ــد شــده ک ــه رســیده، تاکی ــه دســت صبحان ب
بلیــت تخفیــف دار در دفاتــر فــروش ایــن شــرکت بــرای 
ــاص  ــیر خ ــد مس ــط در چن ــور، فق ــای مذک ــواده ه خان

ــت. ــر اس امکانپذی

دستور»هواپیمایی
ماهان«برایخدمات

بهخانوادهشهدا

4اثرتاریخیکرمانمجهزبهسامانه
فروشبلیتالكترونیکشد

خیراندرحوزهپیشگیری
ازبیماریهاسرمایهگذاریکنند

تعدیلنیرودردفاتر
خدماتمسافرتیاستان

بـا اشـاره بـه اینکـه افزایش سـطح خدمات به 
لحـاظ كمـی و كیفی برای گردشـگران داخلی و 
خارجـی در دسـتور كار ایـن اداره کل قـرار دارد، 
تصریح کـرد: »الكترونیكی كـردن بلیت اماکن 
اقدامـی  نیـز  ایـن اسـتان  تاریخـی پربازدیـد 
در ایـن راسـتا بـوده اسـت.«او بـا بیـان اینکـه 
پیـش از ایـن فـروش بلیـط به صورت دسـتی 
انجـام می شـد كه عـالوه بر اسـتفاده از نیروی 
انسـانی، رضایـت مندی كافی برای گردشـگران 
نیـز ایجـاد نمی کـرد، گفـت: »راه انـدازی ایـن 
سـامانه صحـت و سـالمت كار را ارتقـاء مـی 
دهـد و باعـث افزایش سـطح ارائـه خدمات به 
گردشـگران می شـود.راه اندازی سامانه فروش 
بلیـت الكترونیـك اقـدام بسـیار خوبـی اسـت 
و امیدواریـم ایـن سـامانه بـه زودی در تمامـی 
بناهـای تاریخـی اسـتان نیـز راه انـدازی شـود.«

راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  در 
کـه  کارهایـی  از  یکـی  گفـت: 
خیـران می تواننـد انجـام دهنـد 
کـه  اسـت  فعالیت هایـی  در  سـرمایه گذاری 
منجـر بـه پیشـگیری از بیماری ها می شـود.به 
گزارش خبرگـزاری فارس از کرمان، محمدرضا 
پورابراهیمـی در آییـن آغاز بهره بـرداری از مرکز 
ژنتیک و لیزر چشـم مرکز درمانـی جواداالئمه 
)ع( کرمـان بـا تقدیـر از خدمـات ارائـه شـده 
توسـط این مرکـز و اجرای پروژه هـای عمرانی 
و توسـعه فضـای خدمـت رسـانی به بیمـاران 
اظهـار داشـت: در حـال حاضـر مـا بیشـتر بـه 
مباحـث درمانـی در حوزه سـالمت می پردازیم 
تـا اینکه بـه دنبال ریشـه مسـائل و بیماری ها 
بیـان  ریشـه کن کنیـم.وی  را  آنهـا  و  برویـم 

داشـت: در بعضـی از نارسـایی ها مانند ژنتیک 
بـا برنامه ریـزی صحیـح می تـوان هزینه های 
حـوزه سـالمت را بـه حداقل رسـاند و یکی از 
کارهایـی کـه خیـران می تواننـد انجـام دهند 
اسـت کـه  فعالیت هایـی  در  سـرمایه گذاری 
منجـر بـه پیشـگیری از بیماری هـا می شـود.

پورابراهیمـی با تقدیر از خیران حوزه سـالمت 
بـرای کمـک بـه تجهیـز دسـتگاههای دیالیز 
کرمـان گفـت: کیفیـت  در  ژنتیـک  مرکـز  و 
خدمـات و احسـاس رضایتـی که بیمـاران از 
مناطـق و اسـتان های دور بـه اینجـا می آیند.

پیشـنهاد ما توسـعه فیزیکـی و کیفی و کمی 
حـوزه درمانـی اسـت، پیشـگیری موضوعات 
مربـوط بـه حـوزه ژنتیـک بـه میـزان باالیـی 
تاثیـر  در ذخیـره هزینه هـای جـاری کشـور 

خواهـد داشـت.

اداره کل  عمومـی  روابـط  مدیـر 
و گردشـگری  فرهنگـی  میـراث 
اکنـون  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
دفاتر خدمات مسـافرتی اسـتان 
بـا تعدیـل گسـترده نیـرو مواجه هسـتند .راه 
آرمـان نوشـت؛ در حـال حاضـر طبـق آخرین 
در  مسـافرتی  خدمـات  دفتـر   1۴3 آمارهـا 
تورهـای  اسـتان کرمـان در راسـتای اجـرای 
داخلـی و خارجـی فعالیـت می کنند.محمـد 
مهـدی افضلـی مدیـر روابط عمومـی اداره کل 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـتان کرمان 
در گفتگـو بـا خبرنـگار راه آرمـان؛ در رابطـه بـا 
مشـکالت ایـن دفاتـر خدمـات مسـافرتی در 
اسـتان اظهـار داشـت: اکنـون دفاتـر خدمات 
مسـافرتی اسـتان بـا تعدیـل گسـترده نیـرو 
مواجـه هسـتند .وی گفت: ایـن دفاتر با توجه 

بـه مشـکالت اقتصادی و کاهـش درآمدها به 
دلیـل لغـو تورهـا و کنسـل شـدن پروازهـای 
داخلـی مجبور بـه تعدیل نیرو هسـتند.درآمد 
دفاتـر خدمـات مسـافرتی بـه شـدت کاهش 
پیـدا کـرده اسـت و بسـیاری از آن هـا بـرای 
سـرپا مانـدن مجبـور بـه کاهـش هزینـه هـا 
راههـای کاهـش هزینـه  از  یکـی  و  هسـتند 
تعدیـل نیـرو اسـتافضلی بـا بیـان ایـن که ما 
تمـام تـالش خـود را برای سـرپا نگه داشـتن 
ایـن دفاتـر خدمـات مسـافرتی بـه کار مـی 
بریـم، افـزود: از آن جایـی کـه گردشـگری در 
دنیـا از سیاسـت هـای روابـط خارجـی دولت 
هـا تبعیـت مـی کند مـا با تعـداد کـم تورهای 
خارجـی مواجه هسـتیم و ایـن کاهش درآمد 
سـبب شـده تا بسـیاری از دفاتـر خدماتی ما 

در یـک قدمـی ورشکسـتگی قـرار گیرنـد .

ند
زر

ی 
دا

ص
س: 

عک

جلسـات  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  بیگلـری  نـژاد  مجیـد 
گفـت:  اسـت  شـده  برگـزار  کشـاورزان  بـا  توجیهـی 
گنـدم  خریـد  تسـهیل  راسـتای  در  الزم  اقدامـات 
تـا  و  اسـت  شـده  انجـام  کشـاورزان  برنیـاز  مـازاد 

اسـت. شـده  خریـداری  گنـدم  تـن  هـزار   150 کنـون 
وی همچنیـن گفـت: در زمینـه حمـل و نقـل گنـدم نیـز 
همـکاری الزم بـا کشـاورزان انجـام می شـود و بـاز هـم 
هیـچ  بـه  کرمـان  اسـتان  کشـاورزان  می کنیـم  تاکیـد 

عنـوان بـا دالالن و مخـالن بـازار گنـدم همـکاری نکننـد.
از  گنـدم  خـروج  گونـه  هـر  کـرد:  تاکیـد  وی 
برخـورد  بـا  و  اسـت  قانونـی  غیـر  کرمـان  اسـتان 
شـد. خواهـد  مواجـه  انتظامـی  و  قضائـی 

جلویفعالیتدالالنگرفتهشـد
ابراهیـم شـهریاری، دبیـر کمیسـیون مبـارزه با قاچـاق کاالی 
اسـتانداری کرمان نیـز می گوید: در روزهای ابتدایی برداشـت 
گندم متوجه حضور دالالن برای خرید گندم و خروج از استان 
شـدیم کـه بالفاصلـه بـا همـکاری کشـاورزان و دسـتگاه های 
مربوطـه بـا این پدیده برخورد کردیم و این مشـکل مهار شـد.

خریـداری  شـاهد  محـدودی  مـوارد  در  گفـت:  وی 
شناسـایی  حـال  در  کـه  بودیـم  دالالن  توسـط  گنـدم 
بـاز  و  شـده  خریـداری  هـای  دپـوی گنـدم  هـای  محـل 
هسـتیم. قانونـی  چرخـه  بـه  محصـول  ایـن  گردانـدن 

کـردن  اجیـر  بـا  همسـایه  کشـورهای  در  عـده ای 
دارنـد را  گنـدم  خـروج  و  خریـد  قصـد  دالالن 

کشـاورزان  از  موقـع  بـه  محصـول  کـرد:  تصریـح  وی 
دالالن  هـم  هنـوز  امـا  شـد  انبـار  سـیلوها  در  و  خریـداری 
قیمـت  از  باالتـر  قیمت هـای  پیشـنهاد  بـا  می کننـد  سـعی 
خـروج  وی  کننـد.  خریـداری  را  گنـدم  دولتـی  مصـوب 
گنـدم از اسـتان کرمـان را غیـر قانونـی عنـوان کـرد و بیـان 
از  عضـوی  عنـوان  بـه  اول کشـاورزان  درجـه  در  داشـت: 
را  افـرادی  از فـروش محصـول خـودداری و  بایـد  جامعـه 
کـه سـعی در خریـد محصـول گنـدم دارنـد را معرفـی کنند.

امنیـت  بـه  ضربـه  درصـدد  دالالن  کـرد:  تاکیـد  وی 
در  بایـد  مـا  همـه  و  هسـتند  کشـور  اقتصـادی 
بگیریـم. را  هجمـه  ایـن  مقابـل  یکدیگـر  کنـار 

صـورت  بـه  بازرسـی  هـای  ایسـتگاه  گفـت:  وی 
هسـتند  فعـال  اسـتان  جاده هـای  در  روزی  شـبانه 
اسـت. انجـام  حـال  در  اطالعاتـی  دقیـق  رصـد  و 

حاشـیه  در  نیـز  کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  رئیـس 
دادگسـتری  جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  شـورای  جلسـه 
همـه  بـه  خبرنـگاران  جمـع  در  کرمـان  اسـتان 
بـا  مقابلـه  بـرای  کـه  داد  هشـدار  مربـوط  دسـتگاه های 
دهنـد. انجـام  را  الزم  تدابیـر  و  هماهنگـی  کاال  قاچـاق 

یـدهللا موحـد بیـان کـرد: بـه صـورت موثـق اطالعاتـی وجود 
دارد کـه برخـی افـراد در کشـورهای همسـایه با اجیـر کردن 
دالالن قصـد خریـد و خروج گندم از اسـتان کرمـان را دارند.

تعییـن  وظایـف  بایـد  دسـتگاه ها  همـه  تاکیـد کـرد:  وی 
شـده را بـه دقـت انجـام دهنـد و کشـاورزان نیـز از فـروش 
گنـدم بـه دالالن خـودداری کننـد زیـرا پشـت ایـن قضیـه 
یـک سـازماندهی خصمانـه از آن سـوی مرزهـا قـرار دارد.

ویتاکیدکرد:دالالندرصددضربهبه
امنیتاقتصادیکشورهستندوهمهماباید
درکناریکدیگرمقابلاینهجمهرابگیریم.
ویگفت:ایستگاههایبازرسیبهصورت
شبانهروزیدرجادههایاستانفعال

هستندورصددقیقاطالعاتیدرحالانجام
است.رئیسدادگستریاستانکرماننیزدر
حاشیهجلسهشورایپیشگیریازوقوعجرم
دادگستریاستانکرماندرجمعخبرنگاران
بههمهدستگاههایمربوطهشداردادکه
برایمقابلهباقاچاقکاالهماهنگیوتدابیر
الزمراانجامدهند.یدهللاموحدبیانکرد:
بهصورتموثقاطالعاتیوجودداردکه
برخیافراددرکشورهایهمسایهبااجیر
کردندالالنقصدخریدوخروجگندماز
استانکرمانرادارند.ویتاکیدکرد:همه
دستگاههابایدوظایفتعیینشدهرابه

دقتانجامدهندوکشاورزاننیزازفروش
گندمبهدالالنخودداریکنندزیراپشت
اینقضیهیکسازماندهیخصمانهازآن

سویمرزهاقراردارد.

فرماندارقلعهگنج:شاهدقاچاقنوظهورگندمهستیممردممراقبدالالنباشند

قاچاقچیان دست روی گندم گذاشتند

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهداد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای شـماره 
1398۶031900500003۶ مـورخ 1398/03/21هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهداد 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای علیرضا مایلی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 2۴59 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 3۶3/20مترمربع پـالک 1578 فرعی 
مفـروز و مجـزی از 558 فرعـی از ۴7-اصلی واقع در بخش 2۶ کرمان به آدرس سـیرچ - خیابان 
امـام خمینـی )12( خریـداری از مالک رسـمی سـید هدایت جهرمـی پور محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد 

شـد. تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 98/۴/3- تاریخ انتشـار نوبـت دوم98/۴/17
ابراهیمسیدیرئیسثبتاسنادوامالکم.الف439

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
اداره ثبـت اسـناد و امـالک حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد هیـات موضـوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 10-1398۶03190910003۶1\02\98
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبرآباد تصرفـات مالکانه باالمعـارض متقاضی آقای 
اسـمعیل جبالبارزی فرزند عباس پشـماره شناسـنامه 287 صادره از عنبرآباد در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 85\357 متر مربع پـالک - فرعـی از۴5- اصلى مفروز و مجزی شـده از پالک 
۴5 - اصلـی قطعـه یـک واقـع در عنبرآبـاد اراضی خدا آفرین بخـش ۴5 کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم پرویـن السـادات موسـوی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت  در صورت انقضـای مدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد تاریخ انتشـار نوبـت اول 3\۴\98
تاریخانتشارنوبتدوم:18\4\98مالف-2162

آگهیفقدانسندمالکیت
چـون خانم سـکینه جهـان تاب مالک ششـدانگ  پـالک 395فرعـی از 522- 
اصلـی واقـع در بخش۴5کرمـان بـا ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده 
ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبال ذیـل ثبت 
31907صفحـه ۶31دفتـر17۶- امـالک محلـی جیرفـت بنـام وی صادر وتسـلیم شـده اسـت 
بعلـت جابجـای مفقود گردیـده واز این اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی پـالک فوق را 
نمـوده لذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آیین نامـه – قانون 
ثبـت مراتـب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک مرقوم ویا وجود اصل سـند مالکیـت مورد ادعا نـزد خود می باشـند از تاریخ 
انتشـار آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را با ارائـه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معاملـه کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت اعالم نمایند بدیهی اسـت 
پـس از انقضـای مهلـت مقرر در آگهـی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد 
بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک 

اقـدام خواهـد نمود /.م الـف :1۶7- 
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالکجیرفت

آگهیحصروراثت
احترامـا خواهشـمند اسـت با توجـه به دادخواسـت الهـام بامـری فرزنداکبربه 
شـماره ملـی 53۶99۶۴55۶بـه طرفیـت ورثـه مرحـوم مجیـد کـرد زاده فرزند 
-- به شـماره ملی35908۴1531  به خواسـته حصر وراثت خواهشـمند اسـت 
ورثـه مرحـوم در یـک نوبـت روزنامـه چاپ شـود که چنانچـه ورثـه ای دیگر یا وصیـت نامه ای 
در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهی حصـر وراثت 

صـادر خواهـد شـد .ورثه :
1- سیدا ملک آوری  به ش م  35981918۶  )مادر متوفی (

2-فائزه رستگاربه ش م ----)همسر متوفی (
3-ریحانه کرد زاده به شماره ملی ۶8200۶9057

۴-فاطمه زهرا کرد زاده به شماره ملی---
5-امیر حافظ کرد زاده به شماره ملی---)فرزندان متوفی (

شوراحلاختالف–بخشجازموریان–مالف:618

آگهیحصروراثت
احترامـا بـا توجـه بـه دادخواسـت محمـد حسـین چاه 
شـاهی فرزندیارمحمد به شـماره ملی 2۴70227127به 
خواسـته حصـر وراثت خواهشـمند اسـت  ورثـه مرحوم 
فرزانـه چـاه شـاهی در یـک نوبـت روزنامـه چـاپ شـود کـه چنانچه 
ورثـه ای دیگـر یـا وصیـت نامـه ای در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن 
شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهـی حصر وراثـت صادر 

خواهـد شـد .ورثه :
1-محمد حسین چاه شاهی فرزند یار محمد 
2-در بی بی علی پور چاه شاهی فرزند جمعه 

شوراحلاختالف–بخشجازموریان
مالف:621

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1398۶0319091000528-

98/02/03هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
خانـم پرویـن فرامرز پورفرزند خدامراد بشـماره شناسـنامه ۶۴۴2صادره ازجیرفت درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 1528/۴0متـر مربع پـالک - فرعـی از50- اصلی مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک 50-  اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضـی عنبرآباد بخش۴5کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای مجیـد ابراهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:21۶0- 
تاریخ انتشار نوبت اول:98/0۴/03 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/0۴/18

مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
اداره ثبـت اسـناد و امـالک حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبر آبـاد هیات موضـوع قانون 

تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
اگهـی موضـوع مـاده 3قانون  و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1397۶03190910007۴۴-

23\11\97 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی  حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی خانـم آسـیه شـیروانی فرزنـد حسـین شـماره ش ش 3۴9 صـادره از جیرفـت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 9۶\385مترمربـع پـالک - فرعـی از ۴۶ - اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک ۴۶اصلـی قطعه یـک  واقع در عنبر اباد شـهرک نارنج بخـش ۴5 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی )اسـیه شـیروانی ( محـرز گردیده اسـت لـذا به طور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم  و پـس اخذ  رسـید. ظـرف مدت یک مـاه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض ، داد خواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انفضـای ایـن مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتراض طبـق  مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد
تاریخانتشارنوبتاول3\4\98تاریخانتشارنوبتدوم18\4\98-مالف2164

آگهیحصروراثت-منوجان
آقـای حاجـی عزیـزی منوجـان فرزند عزیـزدارای شناسـنامه 799۴بشـرح دادخواسـت 
شـماره 9809983891200155مـورخ 98/0۴/01 توضیـح داده شـادروان صدیقـه عزیـزی 
منوجان  فرزند حاجی بشناسـنامه۶080105535در تاریخ1398/03/19در شـهرکهنوج فوت 

شـده و وراثـت منحصـر حین الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-حاجـی عزیـزی منوجـان فرزنـد عزیـز ت ت 1332/3/۴- ش ش 799۴-ش م 31۶0080110)پـدر 

) متوفی 
2-شمسی رهی فرزند نور اله  ت ت 1339/9/۴-ش ش 1590-ش م ۶089727997)مادر متوفی (

3-بهنام حسن ابدی فرزند محمد  ت ت 1375/2/1- ش م 310027799۶)همسر متوفی (
لـذا مراتـب 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 یک 
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:1۴- 
دفترشورایحلاختالفشمارهمرکزیدومشهرستانمنوجان

حصروراثت–رودبارجنوب
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان عشـرت اکبـری بیـژن ابـاد فرزنـد 
--        بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان تیمـور سـالمی فرزند امید علی 
بـه شـماره  ملـی53۶9780۴۴7 در تاریخ1398/02/13دراثر بیماریهـای قلبی فوت نموده 

ووارث حیـن فوق عبارتنـد از :
1- یاسین سالمی فرزند تیموربه ش م  53۶0۴89022    

2- آیدین  سالمی فرزند تیموربه ش م  53۶07۴۴529                 
3-ستایش سالمی فرزند تیموربه ش م  53۶0583991              

۴- عشرت  اکبری بیژن اباد فرزند علی به ش م  31۶1115۶8۶)همسر متوفی (                 
5-کلثوم سالمی فرزند چرم به شماره ملی 53۶977۴۶09)مادر متوفی (       

لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت 
نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد.
رئیسشوراحلاختالف–حسینکوهستانی–مالف:620

آگهیحصروراثت-منوجان
خانـم معصومـه بیـت الهـی فرزنـد کریم  دارای شناسـنامه 228۶بشـرح دادخواسـت شـماره 

980998389120015۶مـورخ 98/0۴/01 توضیـح داده شـادروان ابراهیم بیت الهـی  فرزند دران  

بشناسـنامه2289در تاریـخ1398/01/21در شـهربندرعباس فـوت شـده و وراثـت منحصر حین 

الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 

1-معصومـه بیـت الهـی فرزنـد کریـم ت ت 1310/3/۴- ش ش 228۶-ش م ۶0895930520 )مـادر 

متوفـی (

2-ملیحه بیت الهی فرزند ابراهیم  ت ت 1372/۶/31 –ش م ۶0800۶9271

3-اصغر بیت الهی فرزند ابراهیم  ت ت 13۶9/11/01- ش م ۶080010۴02

۴-آمنه بیت الهی فرزند ابراهیم  ت ت 135۴/03/01- ش م 31۶013۴059- ش ش 13۴29

5-زهرا بیت الهی فرزند ابراهیم  ت ت 1358/11/01- ش م 31۶013۴075 ش ش 13۴31

۶-رضا بیت الهی فرزند ابراهیم  ت ت13۶0/03/01- ش م 31۶0933۶۶0 –ش ش ۴31

7-حلیمه بیت الهی فرزند ابراهیم  ت ت 13۶۶/02/01- ش م ۶089971103- ش ش 31۶۶

8-عبدهللا بیت الهی فرزند ابراهیم  ت ت 13۶3/0۶/01- ش م 3189950971- ش ش 1159

ش  ش   31۶013۴0۶7 م  ش   -1355/05/01 ت  ت  ابراهیـم   فرزنـد  الهـی  بیـت  زینـب 

م  ش   -1330/03/03 ت  ت  حسـن  فرزنـد  الهـی  کنیزبیـت   -10) متوفـی  -13۴30)فرزنـدان 

۶08958۶۶92 –ش ش 1۶55- لـذا مراتـب 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 به شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی صـادر خواهد 

شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط 

اسـت. م الـف:13

دفترشورایحلاختالفشمارهمرکزیدومشهرستانمنوجان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان )جیرفت(

نوبت اول مناقصه عمومی یک مرحله ای
شـرکتخدمـاتحمایتیکشـاورزیجنوباسـتانکرمانوابسـتهبـهوزارتجهادکشـاورزيدرنظرداردامورحفاظتفیزیکـیخودراازطریـقبرگزاريمناقصه

عمومـییـکمرحلهایبهپیمانکارانواجدشـرایطازطریقسـامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)سـتاد(واگـذارنماید.کلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز"دریافتاسـناد
مناقصهتاارائهپیشـنهاد"ازطریقدرگاهسـامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)سـتاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشـدوالزماسـتمناقصهگراندر

صـورتعـدمعضويـتقبلی،مراحـلثبتنامدرسـایتمذکورودریافتگواهـيامضایالکترونیکی)توکن(راجهتشـرکتدرمناقصهمحققسـازند.

1 - شـماره فراخوان و تاریخ انتشـار آگهی مناقصه در سـامانه :98001۶1۴000001 20 روز 
دوشنبه مورخ 98/0۴/03

 ٢- نـام و نشـانی مذاقصـه گزار : شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی جنوب اسـتان 
کرمـان بـه آدرس  جیرفـت : خیابان موسـی صـدر - واليت دوم 

٣- هزینـه خریـد اسـناد مناقصـه : مبلـغ 500000 ریـال مـی باشـد کـه از درگاه بانکی 
موجـود در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت انجام مـی گیرد.

 ۴- مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـامانه:  از روز سه شنبه مورخ 98/0۴/0۴  
لغایت ساعت 17 روز دوشنبه مورخ  10/ ۴ / 98 

 :pdf 5 -  آخریـن مهلـت ارائه پاکت های پیشـنهاد - بارگزاری در سـامانه بـه صورت
تا سـاعت 17 روز پنجشـنبه مورخ 98/0۴/20

" الزم بـه ذکـر اسـت پیشـنهادات ارسـالی بایـد حداقـل ۴5 روز از تاریـخ آخریـن روز 
تسـلیم پیشـنهادها اعتبار داشـته باشـند. "

 ۶ - تاریخ گشایش پیشنهادها : روز شنبه مورخ 98/0۴/22  ساعت 10 صبح 
7 - میـزان و نـوع تضميـن فرآينـد اجـرای کار مبلـغ : 000 , 000 ,353 ریـال کـه بـه 
دو صـورت ضمانتنامـه بانکـی و یـا  پرداخـت نقـدی )فیـش واریـزی ( بـه حسـاب 

شـبای شـماره IR 25010000۴00103970۴005791 نزد بانک مرکزی جمهوری اسـالمی 
ایـران بنـام خرانـه داری کل از طريـق دسـتور پرداخـت  سـانتا یـا پایا با شناسـه واریز 

1000000000۶ 3۶۶0397592۶3500۶50 قابـل ارائـه مـی باشـد.
 8- آدرس و زمـان تحويـل اصـل تضمیـن شـرکت در فرايند ارجـاع کار: اصل تضمین 
شـرکت در فرآینـد ارجـاع )الـف ( عالوه بر بارگزاری در سـامانه ، می بایسـتی بصورت 
فیزیکـی و در پاکـت در بسـته و ممهـور به حداکثر تـا پایان وقت اداری روز پنجشـنبه 
مـورخ 98/0۴/20 بـه  دبیرخانه کمیسـیون معامالت مناقصه گـزار در آدرس فوق الذکر 

تحویل و رسـید دریافت شـود.
ضمنـا جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر مـی توانيـد ضمـن تمـاس بـا شـماره تلفـن 
۴3317881 – 03۴ به آدرس اینترنتی شـرکت www.assc.ir  و آدرس پایگاه ملی 

http : / / iets . mporg . ir اطـالع رسـانی مناقصـات
نیز مراجعه فرمائید. 

شـماره تماس پشـتیبانی سـامانه : ۴193۴-021 و دفتر ثبت نام در سامانه : ) تماس 
با دفتر ثبت نام در سـامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت اسـتان کرمان به شـماره 

 03۴-333252۶1



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131۴88۶8۴     ۴3213۶8۴-85- 03۴
تلفنخانه کرمان: 03۴-32۴87۴77

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: الهام پی َپر
گرافیک: فاطمه خواجویی

صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شیوا کرمی
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

515 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 تیــر   3 دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

کمبودبیشاز1100لیترآب
برثانیهدرشهرکرمان

آبفا

آوای محلی           

َسرتابهکََدمَیکَسَرهَهمَرنِگَشراِبن
ُتمِتهِکگَپونیَهَمهآَهنِگَشراِبن
َشهماِتَسرِِاحشومباالییُوگودی
ِامروگَموُنمَمحَلهِیماَجنِگَشراِبن

شاعر:مهدیجاللی

چشومتاکُوبهپیچوکُبَلندی
لویپرخندهکوورموَخندی
َدمیکهزیرُنکیدادیَسالمی
دلآالُتمهمهایجاُچَلندی

شاعر:سعیدهفیروزی

َتموِمواَیهووُنمآُسپاِسن
َبسیخوناَوهَورسینَهمُتراِسن
َاَرمَورَجنِگُدنیادستخالی
َنداُرمُتهکُوَسرَبخِتُمگاِسن

شاعر:مهدیجاللی

گیراِکَبسیُموِجزِهرفاِلِنگاهی
گَوِدنَسرَِچرخَِفَلکایحاِلنگاهی
الالیِیِچشموِنُخماریخاواگیزه
َصدِچشکهَدخیِلنَبَسرِگاِلنگاهی

شاعر:مهدیجاللی

ِسِکتگَپبودهکاریاخمُونیشه
گَپیورسرموَمثلگُرگُومیشه
َبسیکهواَزَرندیکُهنهَدرُدن
خدادوِنهِدلآالِتُمریشه

شاعر:سعیدهفیروزی

ی
شت

 خ
انه

 خ
س:

عک

تابستان کرمان
متفاوت از هر سال
از20تیرماهجاریتا20مردادجشنواره
تابستانیدرشهرکرمانبرگزارمیشود

زندگیدوبارهبهجوان
26سالهدرپایچوبهدار
مدیـــر زنـــدان مرکـــزی کرمـــان 
ـــت،  ـــا گذش ـــای دم ب ـــت: اولی گف
ـــی  ـــه زندان ـــاره ب ـــی دوب ـــان و زندگ ـــه دار ج ـــای چوب پ

ـــیدند.  ـــاص بخش ـــوم، قص ـــاله محک 2۶ س
بـــه گـــزارش خبرنـــگار گـــروه اســـتان های باشـــگاه 
ـــدان  ـــر زن ـــان مدی ـــان، روش ـــوان از کرم ـــگاران ج خبرن
مرکـــزی کرمـــان گفـــت: بـــا پیگیـــری کارگـــروه 
ـــوم  ـــو محک ـــزی، مددج ـــدان مرک ـــازش زن ـــح و س صل
ــی  ــه زندگـ ــاکیان بـ ــت شـ ــا گذشـ ــاص بـ ــه قصـ بـ

دوبـــاره بازگشـــت.
ــرم  ــه جـ ــاله بـ ــوی ع-ا 2۶ سـ ــزود: مددجـ وی افـ
قتـــل عمـــد از ســـال 1390 در زنـــدان مرکـــزی 
ـــاص  ـــم قص ـــرای حک ـــتانه اج ـــوده و در آس ـــان ب کرم
ـــول از  ـــواده مقت ـــت خان ـــا رضای ـــه دار ب ـــای چوب در پ

مـــرگ نجـــات یافـــت.

کرمانمیزبانداوران
والیبالکشور

بـا  والیبـال  دو  درجـه  داوری  کالس 
از کرمـان،  حضـور شـرکت کنندگانـی 
بـه  شـیراز  و  رضـوی  خراسـان  یـزد، 

می شـود.  برگـزار  کرمـان  میزبانـی 
علـی اکبـر ثابتی پـور، رئیـس هیـات والیبال اسـتان کرمان 
باشـگاه  اسـتان های  گـروه  خبرنـگار  بـا  گـو  و  گفـت  در 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، گفـت: کالس داوری درجـه دو 
والیبـال  بـا حضـور شـرکت کنندگانـی از اسـتان های کرمان، 
یـزد، خراسـان رضـوی و شـیراز با تدریـس خانم قویـدل )از 

تهـران( در کرمـان برگـزار می شـود.
وی افـزود: ایـن کالس از روز یکشـنبه دوم تیـر جـاری آغـاز 
می شـود و تـا روز پنـج شـنبه ششـم تیر جـاری ادامـه دارد.

ثابتـی پـور در بخـش دیگـری از سـخنانش بـه برگـزاری 
کالس مربیگـری والیبـال بانـوان بـه میزبانـی بردسـیر نیز 
اشـاره و تصریـح کـرد: 25 مربی از سراسـر اسـتان در این 

دوره حضـور دارنـد.

زندگی ورزش

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای اسـالمی 
از دانشـگاه علوم پزشـکی خواسـت تا راه انـدازی کارخانه 
پالسـمای خـون را که پروژه آن متوقـف مانده، دنبال کند.

بـه گـزارش مهـر، محمدرضـا پورابراهیمـی پیـش از ظهر 
یکشـنبه در آئیـن آغـاز بهـره بـرداری از مرکـز ژنتیـک و 
لیـزر چشـم مرکـز درمانـی جواداالئمـه )ع( کرمـان بـا 
تقدیـر از خدمـات ارائه شـده توسـط این مرکـز و اجرای 
پروژه هـای عمرانـی و توسـعه فضـای خدمـت رسـانی 
بـه بیمـاران عنـوان کـرد: در حـال حاضـر مـا بیشـتر بـه 
مباحـث درمانـی در حـوزه سـالمت می پردازیم تـا اینکه 
بـه دنبـال ریشـه مسـائل و بیماری هـا برویـم و آنهـا را 

ریشـه کن کنیـم.
ماننـد  نارسـایی ها  از  بعضـی  در  داشـت:  بیـان  وی 
ژنتیـک بـا برنامـه ریـزی صحیـح می تـوان هزینه هـای 
حـوزه سـالمت را بـه حداقـل رسـاند و یکـی از کارهایـی 

سـرمایه گـذاری  دهنـد  انجـام  می تواننـد  خیـران  کـه 
از  پیشـگیری  بـه  منجـر  اسـت کـه  فعالیت هایـی  در 

می شـود. بیماری هـا 
پورابراهیمـی بـا تقدیـر از خیـران حـوزه سـالمت بـرای 
کمـک به تجهیـز دسـتگاه های دیالیز و مرکـز ژنتیک در 
کرمـان گفـت: کیفیـت خدمـات و احسـاس رضایتی که 
بیمـاران از مناطـق و اسـتان های دور بـه اینجـا می آیند.

نماینـده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـالمی، 
ارائـه خدمـات در سـطح بـاال و بـه صـورت رایـگان را 
افتخـاری بـرای دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان و اقدام 
خیـران در تجهیـز ایـن مراکـز را بـا توجـه بـه شـرایط 

اقتصـادی قابـل تقدیـر دانسـت.
پورابراهیمـی اظهار داشـت: پیشـنهاد ما توسـعه فیزیکی 
پیشـگیری  اسـت،  درمانـی  حـوزه  کمـی  و  کیفـی  و 
موضوعـات مربـوط به حـوزه ژنتیک به میـزان باالیی در 

ذخیـره هزینه هـای جـاری کشـور تأثیـر خواهد داشـت.
وی ورود خیران سـالمت به حوزه پیشـگیری را خواستار 
شـد و ادامـه داد: نیـاز داریـم در حـوزه ژنتیـک بیـش از 

ایـن سـرمایه بگذاریـم که جوابگـوی نیاز جامعه باشـد.
ژنتیـک  آزمایشـات  هزینه هـای  افـزود:  پورابراهیمـی 
باالسـت و بسـیاری از افـراد بـه همیـن دلیـل مراجعـه 
بـه مراکـز ندارنـد، امـا بچـه ای بـه دنیـا خواهنـد اورد که 
هزینه هـای درمانـی بـه مراتب بیشـتری دارد، لذا هر چه 
می توانیـم مبنـای پیشـگیری در حوزه سـالمت باشـد و 

خیـران ایـن امـر را اولویـت قـرار دهند.
نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـالمی 
همچنیـن بـه افتتاح سـاختمان جدید بیمارسـتان باهنر 
کرمان پرداخت و از دانشـگاه علوم پزشـکی خواسـت تا 
کارخانـه پالسـمای خـون را که پـروژه آن متوقـف مانده 

دنبـال کند.

امسال، شـهر کرمان تابسـتان متفاوتی 
دارد، بـه طوری کـه از 20 تیر تا 20 مرداد 
بـرای  رایـگان  صـورت  بـه  فسـتیوالی 
و گردشـگران  شـهری کرمـان  جامعـه 

برگـزار خواهد شـد.
بـه  ایـن خصـوص  شـهردار کرمـان در 
مـا می گویـد: جشـن 20 20 بـه مـدت 
بـه  تـا 20 مـرداد  تیـر  از 20  یـک مـاه 
صورت فسـتیوال در شـهر کرمـان برگزار 
می شـود. بـا توجـه بـه این کـه در افکار 
عمومـی کشـور جا افتـاده که شـهرهای 
کویـری ماننـد کرمان در تابسـتان جای 
نیسـتند،  مسـافرت  بـرای  مناسـبی 
تـالش بـر ایـن شـد تـا از قابلیت هـای 
مختلف شـهر مانند شـب های پرسـتاره 
و بلنـد تابسـتانی کرمـان بـرای جـذب 
گردشـگر اسـتفاده کنیم. اگرچـه کرمان 
روزهـای گرمـی دارد، امـا اختالف دمای 
شـب های آن نسـبت به دیگر شـهرهای 

کشـور متفـاوت نیسـت. 
می دهـد:  ادامـه  زاده  عالـم  مهـران 

تابسـتان فصـل کـم گردشـگری بـرای 
کرمـان اسـت، مناطقـی ماننـد کیش و 
قشـم هـم در گذشـته همیـن مشـکل 
یکسـری  ایجـاد  بـا  کـه  داشـتند  را 
بـه  را  زیـادی  گردشـگران  تخفیفـات، 
حـال  در  جـذب کردنـد.   خـود  شـهر 
حاضـر بـا رایزنـی  هـای انجـام شـده با 
و  جهانگـردی  ایرانگـردی،  هتل هـای 
هتـل پـارس مقـرر شـده کـه ایـن سـه 
مجموعـه تخفیفاتـی را بـرای مسـافران 
طـی  باشـند،  داشـته  مـاه  یـک  ایـن 
هواپیمایـی  شـده  انجـام  رایزنی هـای 
ماهـان و هواپیمایـی ترکیـش ایرالیـن 
و  داخلـی  مسـافران  بـه  را  تخفیفاتـی 
خارجـی کـه مقصدشـان کرمـان اسـت 

می دهنـد. ارائـه 
شـهردار کرمـان در ادامـه بـه مـا گفـت: 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  معاونـت  حـوزه 
شـهرداری برنامه هایی هماننـد آنچه در 
نوبهار کرمان اتفاق افتاد را در دسـتورکار 
خـود دارد و قـرار اسـت جشـن، ُجنگ، 
کنسـرت و فسـتیوال های شـاد عمومی 
در اماکـن عمومـی ماننـد سـالن پـارک 
شـهید مطهـری، پـارک مـادر، پردیـس 

قائـم و ابنیـه تاریخـی برگزار شـوند.

طاهـری در رابطـه بـا وضعیـت تامین آب 
شـهر کرمـان گفـت: حداکثـر تـوان تولید 
آب با تالش شـبانه روزی همـکاران ما از 
100 حلقـه چـاه ،1850 لیتـر در ثانیـه اسـت در حالی کـه نیاز آب 
در زمـان پیـک مصـرف 3000 لیتـر در ثانیـه می باشـد کـه 1150 
لیتـر کمبـود آب داریـم یعنـی یـک سـوم نیـاز مـردم در پیـک 

مصـرف آب نداریم.
محمـد طاهـری رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نخسـتین روز از هفتـه صرفـه 
جویـی در مصـرف آب بـا اشـاره بـه آغـاز فصـل تابسـتان گفت: 
پیـک مصـرف آب در فصـل تابسـتان اسـت کـه گرمـا بـه اوج 
می رسـد و تمامی وسـایل سرمایشـی روشـن اسـت و در شهر 
کرمـان بـاالی حـدود ۴000 کولر مورد اسـتفاده قرار مـی گیرد که 

مصـرف هـر کولـر ۶00 لیتـر آب در شـبانه روز اسـت.
طاهـری در ادامـه در رابطـه بـا وضعیـت تامین آب شـهر کرمان 
گفـت: حداکثـر تـوان تولید آب با تـالش شـبانه روزی همکاران 

مـا از 100 حلقـه چـاه ،1850 لیتـر  در ثانیـه اسـت در حالـی 
کـه نیـاز آب در زمـان پیـک مصـرف 3000 لیتـر در ثانیـه اسـت 
کـه 1150 لیتـر کمبـود آب داریـم یعنـی یـک سـوم نیـاز مـردم 
در پیـک مصـرف آب نداریـم. در شـهر زرنـد نیـز نیـاز آبـی 300 
لیتـر در ثانیـه مـی باشـد در حالیکه ظرفیـت تولیـد 180 لیتر در 

اسـت. ثانیه 
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان در ادامـه بیان داشـت: 
بـا ایـن وضعیـت، بـا تـالش شـبانه روزی پرسـنل شـرکت آبفا 
در تامیـن آب از منابـع موجـود، تنهـا راه حـل مصـرف بهینه آب 
توسـط شـهروندان و خـودداری از مصـارف غیـر ضـروری و غیر 
بهداشـتی اسـت و امیدواریـم بـه همـکاری تمامـی شـهروندان 

ایـن فصـل بـا کمترین بحـران طی شـود.
طاهـری با اشـاره به ایـن مطلب که جیره بنـدی آب مصرف آب 
را 20 تـا 30 درصـد افزایـش مـی دهـد گفـت: تمـام جیره بندی 
آب باعـث بوجـود آمـدن جـوی التهابـی در جامعـه می شـود و 
شـهروندان در سـاعات قبـل از آغـاز قطـع آب اقـدام بـه ذخیره 
آب بیـش از حـد نیـاز مـی کننـد کـه ممکـن اسـت ایـن آب 
مورداسـتفاده بـوده نیـز قـرار نگیـرد. تمـام تالش ما این اسـت 
کـه جریـان آب در شـبکه بـه صورت مداوم وجود داشـته باشـد 
و بـا تعدیـل و کم کردن فشـار بتوانیم مصـرف را مدیریت کنیم.

راه اندازی کارخانه پالسمای خون در کرمان ضروری است

پسته کرمان تحریم پذیر نیست
رئیسسابقاتاقبازرگانی:تحریمهیچگاهدرتاریخایرانبعدازانقالبنتوانستهجلویصادراتپستهاستانکرمانرابگیرد

ایــن روزهــا هــزاران هکتــار بــاغ پســته اســتان کرمــان 
تکاپــوی کشــاورزان  شــاهد  همیشــه  از  سرســبزتر 
ــن  ــد مهمتری ــری تولی ــه 10 براب ــب ب ــش قری و افزای

ــت. ــور اس ــاورزی کش ــش کش ــول ارزآور بخ محص
اســتان کرمــان در ســال جــاری شــاهد تحــول عظیمــی 
در حــوزه کشــاورزی اســت، هــر چنــد در ســال گذشــته 
ــوالت  ــد محص ــابقه تولی ــی س ــت ب ــاهد اف ــان ش کرم
ــا  ــاری ب ــال ج ــاره در س ــه یکب ــا ب ــود ام ــف ب مختل
ــردم  ــد در دل م ــا امی ــش 90 درصــدی بارندگی ه افزای
زنــده شــده اســت و در ایــن میــان مهمتریــن بخــش 
ارزآورتریــن حــوزه  اتفاقــًا  کشــاورزی کرمــان کــه 
ــش از  ــود بی ــوب می ش ــز محس ــتان نی ــادی اس اقتص

ــد. ــی می کن ــودی را ط ــد صع ــر رون ــای دیگ حوزه ه

پســتهساالنه1.7میلیارددالر
عایدکشورمیکند

بــه گــزارش مهــر ســال گذشــته تولیــد پســته در کرمــان 
ــد در  ــد کشــور می کن ــارد دالر عای ــه ســالی 1.7 میلی ک
ــای آرزاور  ــت و بازاره ــش یاف ــد کاه ــان 90 درص کرم
پســته از چنــگ صــادر کننــدگان اســتان کرمــان خــارج 
ــد  ــان می ده ــا نش ــاری آماره ــال ج ــا در س ــد ام ش
وضعیــت بــه صــورت فزاینــده ای بهبــود یافتــه اســت 
ــر  ــل 10 براب ــان حداق ــتان کرم ــته در اس ــد پس و تولی

ســال گذشــته خواهــد شــد.
در ایــران ۴00 هــزار هکتــار بــاغ پســته وجــود دارد 
ــار کــه شــامل 90 درصــد باغ هــای  کــه 300 هــزار هکت

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــتان کرم ــود در اس می ش
رفســنجان بــا تولیــد 80 درصــد پســته اســتان کرمــان 
ــش  ــان را دارد و پی ــتان کرم ــد اس ــت تولی ــه نخس رتب
ــه صــورت متوســط در ســال جــاری  ــی می شــود ب بین
1.2 میلیــارد دالر تــا 1.7 میلیــارد دالر ارز از طریــق 
ــه  ــد شــد ک ــد کشــور خواه ــران عای ــروش پســته ای ف
رفســنجان نقــش تعییــن کننــده ای در ایــن زمینــه 

دارد.
حــاال بــه ســادگی می تــوان هــدف گــذاری تولیــد 
حداقــل 1۴0 هــزار تــن انــواع ارقــام پســته را در 

دانســت. دســترس 

پســتهایرانقابلیتتحریمندارد
ــران هیــچ زمــان  ــب توجــه اینکــه پســته ای ــه جال نکت
ــازار بیــن  قابــل تحریــم نبــوده اســت چــون کشــش ب
ــوده  ــاال ب ــران همیشــه ب ــه پســته ای ــی نســبت ب الملل
ــون  ــم اکن ــان از ه ــران جه ــیاری از تاج ــت و بس اس
ــاری  ــال ج ــته س ــد پس ــرای خری ــره ب ــال مذاک در ح

ــتند. ــران هس ای
رئیــس ســابق اتــاق بازرگانــی ایــران و یکــی از تولیــد 
ــا  ــو ب ــان در گفتگ ــده پســته اســتان کرم ــدگان عم کنن

مهــر می گویــد: تحریــم هیــچ گاه در تاریــخ ایــران 
بعــد از انقــالب نتوانســته جلــوی صــادرات پســته 
ــرد چــون اصــواًل پســته اســتان  ــان را بگی اســتان کرم
کرمــان دارای قابلیت هــای خاصــی اســت کــه آن 
ــق  ــابه در مناط ــدی مش ــوالت تولی ــز از محص را متمای

دیگــر دنیــا می کنــد.
محســن جــالل پــور می افزایــد: طعــم، میــزان چربــی، 
ــان موجــب شــده اســت  ــاالی پســته کرم ــت ب و کیفی
داشــته  بــازار جهانــی  در  ای  بالقــوه  مشــتری های 

باشــد.
وی افــزود: پســته محصولــی صادراتــی اســت کــه در 
شــرایط کنونــی اقتصــادی ایــران می توانــد نقــش 
بــه  باشــد  داشــته  ارزآوری  در  تأثیرگــذاری  بســیار 
ــی  ــت باالی ــت از کشــاورزان اهمی ــل حمای ــن دلی همی

دارد.
مدیرجهــاد کشــاورزی  اســت کــه  در حالــی  ایــن 
ــد:  ــر می گوی ــا مه ــو ب ــنجان در گفتگ ــتان رفس شهرس
در ســال جــاری وضعیــت تولیــد پســته در رفســنجان 
شــاهد افزایــش قابــل توجــه اســت و امیدواریــم 
ــه ســال  ــر نســبت ب ــش از 10 براب ــدی بی ــم تولی بتوانی

ــیم. ــته باش ــته داش گذش
حســین رضایــی افــزود: حــدود 30 هــزار تــن محصــول 
ــه  ــود ک ــد ب ــنجان خواه ــاری در رفس ــال ج ــته س پس
بــه صــورت ســنتی بخــش اعظــم ایــن تولیــدات 
ــیای دور،  ــی آس ــورهای اروپای ــود و کش ــادر می ش ص
کشــورهای عربــی، آســیای میانــه و بــه خصــوص 

ــود. ــد ب ــنجان خواه ــته رفس ــد پس ــن مقص چی

آفتپسیلکنترلشدهاست
ــپری  ــی س ــرات دمای ــه مخاط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــاهد برداش ــتان ش ــر تابس ــت و در اواخ ــده اس ش
محصــول و صــادرات گســترده بــه بــازار خواهیــم بــود.

وی در خصــوص آفت هــای پســته نیــز گفــت: در ســال 
ــز مشــکلی نداشــتیم و  ــا نی ــت ه ــه آف ــاری در زمین ج

شــرایط تولیــد مســاعد بــود.
ــی  ــه خوب ــته ب ــیل پس ــت پس ــه داد: آف ــی ادام رضای
ــرای  ــان ب ــی درخت ــه زن ــت و جوان ــده اس ــرل ش کنت

ــت. ــی اس ــیار عال ــز بس ــده نی ــال آین س
ــه  ــی ک ــن اقدام ــی مهمتری ــرایط کنون ــت: در ش وی گف
ــب  ــه مناس ــد تغدی ــام دهن ــد انج ــاورزان می توانن کش
ــد تولیــد و اقدامــات پیــش  درختــان اســت و اگــر رون

تولیــد بــه خوبــی انجــام شــود پیــش بینــی می کنیــم 
ــاری  ــال ج ــر س ــد دو براب ــزان تولی ــده می ــال آین در س

ــود. خواهــد ب
مدیــر کل جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان نیــز در 
ــزان  ــر اظهارداشــت: در ســال جــاری می ــا مه ــو ب گفتگ
تولیــد پســته در همــه شهرســتانهای کرمــان بهبــود 
ــد  ــزان تولی ــر می ــز نتوانســته ب ــه اســت و آفــت نی یافت

ــد. بکاه

ملخهایصحراییهیچاثری
برباغهایپستهندارند

ــچ  ــی هی ــای صحرای ــزود: ملخ ه ــعیدی اف ــاس س عب
راهــی بــه باغ هــای پســته نداشــته اند و هیــچ گزارشــی 
ــرات  ــبختانه تغیی ــته ایم، خوش ــوص نداش ــن خص در ای
ــته  ــدگان پس ــد کنن ــتانهای تولی ــز در شهرس ــی نی اقلیم
ــیرجان،  ــان، س ــد، کرم ــار، زرن ــنجان، ان ــه رفس از جمل

ــزارش نشــده اســت. شــهربابک، راور گ
وی بــا اشــاره بــه وجــود یــک چهــارم باغ هــای کشــور 
ــد  ــت تولی ــته اف ــال گذش ــرد: س ــح ک ــان تصری در کرم
در اکثــر محصــوالت داشــتیم امــا در ســال جــاری 
ــوب  ــز مطل ــردو نی ــا، گ ــت خرم ــته وضعی ــار پس در کن
اســت، کرمــان رتبــه نخســت ســطح زیــر کشــت، 
خرمــا، پســته و گــردو را دارد و همــه ایــن محصــوالت 

ــم. ــی داری ــت مطلوب ــتند و وضعی ــی هس صادرات
وی گفــت: ســال گذشــته فقــط در زمینــه پســته شــاهد 
ــبختانه  ــه خوش ــم ک ــد بودی ــدی تولی ــش 90 درص کاه

ایــن روزهــا ایــن مشــکل رفــع شــده اســت.
محصــوالت  ســایر  تولیــد  خصــوص  در  وی گفــت: 
کشــاورزی نیــز وضعیــت مشــابهی داشــته ایم و تاکیــد 
می کنــم آفــت ملــخ بــه تولیــد هیچیــک از محصــوالت 

ــزده اســت. صدمــه ن
کرمــان در ســال جــاری شــاهد تحولــی قابــل توجــه در 
ــه  ــواع محصــوالت کشــاورزی اســت ک ــد ان ــه تولی زمین
ــتان  ــاد اس ــد اقتص ــوالت می توان ــن محص ــادرات ای ص

را متحــول کنــد.

گزارش
مهر

هر
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س:
عک

ــادکشــاورزیشهرســتانرفســنجان ــرجه مدی
ــد:درســالجــاری ــرمیگوی ــامه ــوب درگفتگ
ــاهد ــنجانش ــتهدررفس ــدپس ــتتولی وضعی
افزایــشقابــلتوجــهاســتوامیدواریــم
بتوانیــمتولیــدیبیــشاز10برابــرنســبتبــه

ــیم. ــتهباش ــتهداش ــالگذش س
حســینرضایــیافــزود:حــدود30هــزارتــن
ــنجان ــاریدررفس ــالج ــتهس ــولپس محص
ــش ــنتیبخ ــورتس ــهص ــهب ــودک ــدب خواه
و میشــود صــادر تولیــدات ایــن اعظــم
ــورهای ــیایدور،کش ــیآس ــورهایاروپای کش
ــن ــهخصــوصچی ــهوب ــیایمیان ــی،آس عرب

ــود. ــدب ــنجانخواه ــتهرفس ــدپس مقص


