
رییس سازمان برنامه و بودجه استان: در استان کرمان اعداد به صورت متوسط ارائه می شوند 
و عدم تعادل در  بین نقاط مختلف جغرافیایی استان به شکل شدیدتری دیده می شود

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان:
۶۰۰ کرمانی آموزش های گردشگری 

را فرا گرفتند

اقتصاد از هم پاشیده 
استان کرمان

امضای تفاهم نامه برای احداث کتابخانه 
در جنوب کرمان

مدیر کل راهداری و حمل نقل جاده ای جنوب:

 تعطیلی ۵ شرکت حمل و نقل کاال
در رودبار جنوب 
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سرعت گیرهای غیر استاندارد 
درجیرفت

 سرعت گیرهای غیر استاندارد در جیرفت باعث تصادف
و خسارت مالی به رانندگان است

رییس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت:

روزانه سه هزار نفر در جیرفت 
خدمات سالمت دریافت می کنند
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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برنامه عصر جدید 
و انتظارات پیش رو

غالمرضا فدایی
یادداشت مهمان

برنامه عصر جدید در شـبکه 3 سـیما جالب و دیدنیا 
سـت و من سـعی کردم بخش هایی از آن را مشاهده 
کنـم. وجـود این همه اسـتعداد و از همه نقاط کشـور 

قابـل تقدیر و برنامه سـرگرم کننـده خوبی بود. 
مجریـان هـم بـه موقـع طبـق معمـول جوایـز خـود 
را از صداوسـیما دریافـت می کننـد. مـن بـه داوران 
کاری نـدارم کـه آیا درسـت قضـاوت می کردنـد و یا 
نـه و آیـا آنهـا خـود جـزو بـه اصطـالح سـلبریتی ها 
بودنـد، یـا نه و آیـا نحوه برخوردشـان چیـزی را القا 
می کـرد یـا نـه. امـا نکاتـی بـه نظـرم رسـید کـه بـه 

شـرح زیر اسـت:
نکتـه اول در نام گـذاری اسـت. چـرا نام عصـر جدید؟ 
آیـا عصـر جدیـد فقـط بـرای اسـتعدادهای فـردی و 
کشـف اسـتعدادهای نـو و یـا ناشـناخته اسـت؟ آیـا 
عصـر جدیـد با وسـعت معنایـی آن در همین خالصه 

می  شـود؟
نکتـه دوم این کـه آیـا این برنامه فقط برای سـرگرمی 
بـود؟ البتـه ممکن اسـت بگوینـد تنها سـرگرمی نبود 
ولـی بـه نظر می رسـد وجه غالب آن سـرگرمی اسـت 
آن هـم در ایـام تعطیالت نوروز. به نظر من سـرگرمی 

در ۲ مورد اسـت:
1- بـرای کسـانی کـه سـخت کار مفیـد می کننـد و 
فعال انـد و بـرای ادامـه فعالیت بیشـتر نیاز بـه برنامه 
تفریحـی دارنـد تا با ترمیم قـوا دوباره مشـغول به کار 

شوند.
۲- بـرای مصیبـت دیـدگان و محرومـان، چـه بـرای 
از دسـت دادن بسـتگان و یـا نداشـتن شـغل و کار و 
تحمـل محرومیت هایـی از ایـن قبیـل. ایـن دومـی 
خیلـی حسـاس  اسـت و شـاید نیـاز بـه نقد داشـته 
باشـد. مـن چندین سـال قبل در هنـد در دهلی قدیم 
کـه همـه در هم می لولنـد و در بدترین شـرائط زندگی 
می کننـد سـیرکی رفتـم که خـوب جالب بـود ولی آن 
بـرای مردمـی بـود که بـا تفکـر سـیکی و طبقاتی هر 
کـس بایـد در جایـگاه خودش باشـد. دهلی شـهری 
اسـت که از دو قسـمت کامالً متمایز تشکیل می شود. 
قسـمتی صددرصد مدرن و پیشـرفته و قسـمت مهم 
و بزرگ تـر کامـالً عقب افتـاده و دارای محرومیت های 
مزمـن و انباشـته شـده. و این سـیرک در این منطقه 
محـروم برگـزار شـد. امـا در کشـور مـا بـا ایـن همـه 
اسـتعداد و هـوش سرشـار و اعتقـادات، انتظـارات و 
توقعـات و در شـرائطی کـه مسـائل و گرفتاری ها بی -
داد می کنـد آیـا سـرگرمی از مـورد دوم توجیـه دارد؟

نکتـه سـوم بـرای دیـده شـدن بود. شـعار عمـده این 
هنرمنـدان دیـده شـدن بـود کـه حـق هـر هنرمنـد و 
صاحـب مهارتی اسـت. معنای آن این بـود که تاکنون 
کسـی بـه آنهـا توجـه نکـرده و یا خـوب توجـه نکرده 
اسـت. اما سـؤال این اسـت کـه این اسـتعدادها باید 
از طریـق چنیـن برنامه هایـی و از طریـق صداوسـیما 
شـناخته شـوند. آیا مسـئوالنی در حوزه هـای گوناگون 
به طور مرتب مسـئولیت کشـف و ایجاد زمینه رشـد را 
ندارنـد و نباید امکان آن را فراهم کند؟ قطعًا بسـیاری 

دیگـر هـم از برنامـه جـا مانده اند.
اما محتوای برنامه

بـه نظـر مـن برنامـه بیشـتر فـردی بـود اگـر چـه در 
بعضـی مـوارد رگه هایـی از همـکاری چنـد نفـره هـم 
در آن مشـاهده می شـد. بیشـتر حـول مهارت هـای 
ورزشـی و هنـری و کشـف خالقیت هایـی از قبیـل 
تردسـتی بـود. نشـان از پراکندگی اسـتعداد در اقصی 
نقـاط کشـور داشـت که هم نکتـه مثبت آن بـود و هم 
این کـه ایـن اسـتعداد هـا بـدون اطـالع از یکدیگـر با 
محرومیـت بـه کار مشـغول اند. این برنامه هشـداری 
بود به مسـئوالن که قدری به کل کشـور توجه و زمینه 

رشـد ایـن اسـتعدادها را فراهـم کنند.
ایـن نـوع برنامه هـا بـا همـه ویژگی هـای مثبـت آن 
قبیـل  ایـن  بـه سـوی  و تشـویق  نوعـی خط دهـی 
برنامه هاسـت. یعنـی نبـض جامعـه را اگـر بگیـری 
خندوانه هـا،  شـعبده بازی ها،  سـمت  بـه  بیشـتر 
جشـنواره های از ایـن قبیـل اسـت و پیـام آن این کـه 
اگـر بخواهـی گلیـم خـود را از آب بیـرون بکشـی باید 
دنبـال ایـن چنین برنامه ها بـروی و اسـتعدادت را در 

ایـن راه هـا صـرف کنـی!
همچنیـن کشـف ایـن خالقیـت ایجـاد توقـع بـرای 
دارندگان آن خواهد بودکه حق آن هاسـت، ولی سـؤال 
ایـن اسـت که: آیـا نتیجه آن کـوچ از شـهر و دیار خود 
و احیانـا قرارگرفتـن در شـمار سـلبریتی ها و بریدن از 

جامعه نخواهـد بود؟
کشف این همه استعداد و...
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دبیر جدید نظام صنفی رایانه ای استان معرفی شد

و  پیشـین  دبیـر  علـی صداقت نیـا  تودیـع  مراسـم 
معارفـه محمـود میرزایی دبیـر جدید سـازمان نظام 
صنفـی رایانه ای اسـتان کرمـان، صبح پنجشـنبه )5 

اردیبهشـت( برگزار شـد.
قدردانـی  و  تودیـع  مراسـم  بـه گـزارش کرمان نـو، 
از بیـش از یـک دهـه زحمـات و تالش هـای علـی 
صداقت نیـا دبیر پیشـین و همچنیـن معارفه محمود 
میرزایـی به عنـوان دبیر جدید سـازمان نظام صنفی 

رایانـه ای اسـتان کرمـان ) نصـر(  برگزار شـد.
نظـام  سـازمان  رئیـس  مـداح،  منصـور  مهنـدس 
صنفـی رایانـه ای اسـتان کرمـان ) نصـر( در ابتـدای 
ایـن جلسـه بـا ارائـه گزارشـی دربـاره تاریخچـه این 
سـازمان، اظهـار کـرد: سـازمان نظـام صنفـی رایانـه 
ای کشـور در سـال 1384 تاسـیس شـد که همزمان 
کرمـان نیـز جـزو اولیـن اسـتان هایی بـود کـه ایـن 

سـازمان را بنـا کـرد.
صداقت نیـا کـه  آقـای  ماننـد  بزرگانـی  وی گفـت: 
باتجربـه بودنـد بـه ایـن فکـر افتادنـد که اگـر در این 
راه پیشـقدم نشـویم و سـازمان را در اسـتان کرمـان 
تاسـیس نکنیـم، همـکاران مـا حتـی بـرای حداقـل 
کارهـای جزئی شـان مجبـور مـی شـوند بـه دیگـر 

اسـتان هـا مراجعـه کننـد.
ایـن  دوره  پنجمیـن  ریاسـت  مـداح کـه  مهنـدس 
سـازمان را بـر عهـده دارد بـه اقدامات انجام شـده در 
ایـن دوره اشـاره کـرد و افـزود: در ایـن دوره هیـات 
در  را  بلندمـدت  و  هـدف کوتاه مـدت  چنـد  مدیـره 
پیـش داشـت اولیـن هـدف ایـن بـود کـه بتوانیـم 
نمایشـگاه الکامـپ را برگـزار کنیـم، چرا کـه برگزاری 
نمایشـگاه الکامـپ نیـاز بـه وجـود نـگاه تخصصـی 
داشـت تا از شـرایط فروشـگاهی خارج و به جایگاه 

اصلـی خـود یعنـی نمایشـگاه تبدیـل شـود.ر
رییـس سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ادامـه داد: بـه 
شـخصه خیلـی راغـب بـودم کـه نمایشـگاه الکامپ 
را برگـزار کنیـم در ایـن راسـتا تـالش های بسـیاری 
انجـام دادیـم نهایتا بـا انجـام نظرسـنجی در تلگرام 
تعـداد  اعضـا  بـا  هم اندیشـی  نشسـت  برگـزاری  و 
مخالفان از موافقان بیشـتر بود و برگزاری از دسـتور 

کار هیـات مدیـره خارج شـد.
هیـات  تمکیـن  بـا  داد:  توضیـح  مـداح  مهنـدس 
مدیـره بـه نظـر اعضـا باید اعـالم کنم که جای بسـی 
خوشـحالی اسـت که هزینه ای را بر دوش اعضایمان 
نگذاشـتیم چراکـه در آن زمان نـرخ ارز افزایش پیدا 
کـرده بـود و حتـی ورود بـه نمایشـگاه بـه تنهایـی 
هزینه هـای میلیونـی سـنگینی می طلبیـد. در سـال 
98 نیـز پـس از بررسـی جوانـب در بـاره نمایشـگاه 
نمایشـگاههای  شـرکت  هماهنگـی  بـا  الکامـپ 

جنوبشـرق تصمیـم خواهیـم گرفـت.
رییـس سـازمان نظـام صنفـی رایانـه بـا بیـان اینکه 
اسـت  بـوده  گیـری  عضـو  سـازمان  دوم  هـدف 
اضافـه کـرد: عـدم مشـارکت اعضـا در تصمیمـات 
صنفـی همـواره یکـی از نقـاط ضعـف مـا در کارهای 
تیمـی بـوده اسـت. بـا وجـود ایـن ایـراد تاریخـی 
تصمیـم گرفتیـم عضـو گیـری از میـان همـکاران را 
در برنامه هـای سـازمان قـرار دهیـم. واقعیـت ایـن 
اسـت کـه تعـداد اعضـا پشـتوانه ای برای هر تشـکل 
اسـت و بـا وجـود اعضـای بیشـتر و حضـور فعاالنـه 
اعضـا قـدرت چانه زنی بیشـتری در اسـتان خواهیم 

داشـت.
مـداح بـا بیـان اینکـه یکـی از دغدغه های سـازمان 
در دوره هـای قبـل ایـن بـود کـه بـه اجبـار متحمـل 
بدهکاری هایی شـده بود، تشـریح کـرد: در آن زمان 

تیـم آقـای صداقت نیـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه 
مقـداری از هزینـه هـا را بایـد کـم کنیـم تـا بتوانیـم 
بدهـکاری هـای سـازمان را پرداخـت کنیـم ایـن در 
حالـی بـود که هنوز سـازمان نظام صنفی سـاختمان 
مسـتقلی از خـود نداشـت و در دل صنـف فعالیـت 

مـی کرد.
اسـتان  ای  رایانـه  صنفـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
کرمـان توضیـح داد: یکـی از اقداماتـی کـه هیـات 
انجـام داده، تجهیـز  ایـن دوره  مدیـره سـازمان در 
و راه انـدازی دفتـر سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای 
بـود تـا بتوانیـم برنامـه هایی را کـه داریم بـه صورت 
شـکل  اعضـا  بـا  ارتبـاط  و  دنبـال کنیـم  مدون تـر 

بگیـرد. بـه خـود  نظام منـدی 
وی افـزود: خوشـبختانه بـا وجود آنکـه بدهی هایی 
از سـنوات قبـل مانده بود توانسـتیم جای مسـتقلی 

را بـرای سـازمان فراهم کنیم.
مـداح با اشـاره بـه اینکه اعضـای بیشـتری به طرف 
نظـام صنفـی رایانه ای جذب شـده اند بـه مذاکراتی 
کـه ایـن سـازمان بـا شـهرداری انجـام داده اسـت 
اشـاره کـرد و افـزود: یکـی از کارهایی که بایـد دنبال 
کنیـم ایـن اسـت کـه اسـتعالم انجـام پـروژه هـا و 
خریـد تجهیـزات تا حـد امکان از اسـتان بیرون نرود 
کـه در ایـن راسـتا بـا مسـووالن شـهرداری )فـاوا (

جلسـه ای گذاشـتیم و بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم که 
اسـتعالم ها از طریـق نظام صنفی بـه اعضایش ارائه 

شـود تـا اولویـت بـا تامین کننـدگان بومی باشـد.
در ادامـه این مراسـم علـی صداقت نیا دبیر پیشـین 
سـازمان ضمن تشـکر و قدردانی از اعضای سـازمان 
نظـام صنفـی اظهـار کـرد: توفیقاتـی کـه بـه دسـت 
آمـده همـه به لطـف، همـکاری و مسـاعدت رئیس 
و اعضـای سـازمان نظـام صنفـی و رایانه ای اسـتان 

صـورت گرفته اسـت.
وی تصریـح کـرد: یکـی از ارزشـمندترین اقدامـات 
ایـن مجموعـه همیـن فعالیت های صنفـی اش بوده 

اسـت چراکـه فعالیـت ایـن سـازمان هـم در حـوزه 
مهندسـی و هـم در زمینـه صنفـی اسـت.

دبیـر پیشـین سـازمان نصر – نظـام صنفـی رایانه – 
کرمـان ابـراز امیـدواری کـرد آنچـه که ایـن مجموعه 
دنبـال کـرده و می کنـد با وجـود گذراندن سـختی ها 
و زحمـت های بسـیاری که کشـیده شـده، اسـتمرار 

داشـته و حفظ شـود.
در ادامـه محمـود میرزایـی دبیـر جدیـد سـازمان بـا 
بیـان اینکـه بـرای من جای خوشـبختی اسـت که با 
حسـن نظـر رئیـس سـازمان، هیـات مدیـره و آقای 
صداقت نیـا و سـایر اعضـا انتخـاب شـده ام، افـزود: 
اینکـه ظرفیـت هـای ما هـم در حـوزه صنفی اسـت 
و هـم در حـوزه مهندسـی تردیدی نیسـت بلکه فقط 
بایـد یـک مقـداری از ایـن ظرفیت ها اسـتفاده کنیم 

که تـا بارور شـوند.
میرزایـی بـا اشـاره بـه اینکـه برنامـه هایـم را جهـت 
بررسـی بـه هیـات مدیـره سـازمان ارائـه کـرده ام، 
افـزود: ایـن برنامـه هـا بـر اسـاس همـان اهـداف 
اولیه سـازمان که ارتقای سـطح علمی اسـت تدوین 

شـده اند.
وی افـزود: معتقـدم سـازمان بیشـتر بایـد در جهت 
ارتقـای سـطح کیفی و علمی این صنعـت گام بردارد 
کـه البتـه در کنار ایـن راهبرد از ظرفیـت های صنفی 
نیـز اسـتفاده مـی شـود کـه این هـم کمک شـایانی 

بـه اهـداف اولیه سـازمان مـی کند.
دبیـر جدید سـازمان نصر در ادامـه صحبت هایش از 
هیـات مدیره سـازمان نظام صنفی رایانه ای اسـتان 
کرمـان درخواسـت کـرد بـرای رسـیدن بـه اهـداف 
تعییـن شـده همه پای کار باشـند و همـکاری کنند و 

با دیـد مثبـت گام بردارند.
در پایـان ایـن جلسـه از بیـش از یـک دهـه تـالش 
علـی صداقت نیـا دبیر پیشـین سـازمان نصـر کرمان 
محمـود  معارفـه  مراسـم  همچنیـن  و  قدردانـی 

میرزایـی بـه عنـوان دبیـر جدیـد برگـزار شـد.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان:
۶۰۰ کرمانی آموزش های گردشگری را فرا گرفتند

مدیـرکل میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان با بیان اینکـه از ابتدای سـالجاری تاکنون 
6 دوره آموزشـی ویـژه دسـت اندرکاران حـوزه گردشـگری 

برگـزار شـده کـه 600 نفـر در ایـن دوره هـا آموزش هـای 
گردشـگری را فـرا گرفته انـد.

غالمرضـا فرخی در این باره افزود: کارگاه آموزشـی مبانی 

مدیریـت کیفیـت در صنعـت گردشـگری بـا همـکاری 
اداره آمـوزش معاونـت گردشـگری ایـن اداره کل در محل 
موسسـه آمـوزش گردشـگری کریمـان کویر برگزار شـد.

بـه گزارش ایرنا، وی اظهار داشـت: کارگاه آموزشـی مبانی 
مدیریـت کیفیـت در صنعـت گردشـگری ویـژه فعـاالن 
صنعـت گردشـگری، مدیـران مهمانپذیرهـا، هتـل هـا، 
اقامتـگاه های بوم گـردی، راهنمایان گردشـگری و دفاتر 
خدمات مسـافرتی بوده اسـت که به شـرکت کنندگان در 

ایـن دوره هـا گواهینامـه اعطا می شـود.
حـوزه  فعـاالن  آمـوزش  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فرخـی 
گردشـگری اسـتان کرمـان در اولویـت کار ایـن اداره کل 
قـرار دارد بیان کرد: خوشـبختانه از ابتدای سـالجاری این 
کارگاه های آموزشـی به صورت مسـتمر در حال برگزاری 

است.
وی خاطرنشـان کـرد: تمـام افـرادی کـه از لحظـه ورود 
مسـافر و یا گردشـگر با وی در ارتباط هسـتند تا کسـانی 
کـه در اسـکان و پذیرایی گردشـگران نقش دارنـد، باید از 

ایـن آمـوزش ها بهـره مند شـوند.

19 تا 1935 تا 32

جناب آقای یوسف فرخی
بدینوســیله انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه 

ســمت رییــس اداره روابــط عمومــی و اطــاع رســانی 
ــک و  ــان تبری ــوب کرم ــازی جن اداره کل راه و شهرس
ــه  ــت ب ــا عنای ــت ب ــد اس ــوده، امی ــرض نم ــت ع تهنی
توانمنــدی وتجــارب جنابعالــی در پنــاه ایــزد منــان در 

ــید. ــق و مویدباش ــازمانی موف ــداف س ــبرد اه پیش
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به
و  پــدر  اطــالع  بــدون  کــه  نوجــوان  پســر   
ــه خــارج  ــدا کــردن کار از خان ــرای پی ــادرش ب م
شــده بــود، پــس از دو مــاه ســرگردانی تحویــل 
خبرنــگار  گــزارش  بــه  شــد.  خانــواده اش 
حــوادث »ایــران«، ایــن پســر 1۲ ســاله کــه 
ــت اســتان  ــواده اش در شهرســتان جیرف ــا خان ب
ــد  ــه بتوان ــرای اینک ــرد، ب ــی می ک ــان زندگ کرم
ــفند  ــط اس ــد، اواس ــته باش ــدی داش کار و درآم
خانــواده اش  اطــالع  بــدون  گذشــته  ســال 
از خانــه خــارج شــد. پــدر و مــادرش کــه از 
ناپدیــد شــدن وی نگــران شــده بودنــد موضــوع 
ــس وی را در  ــد و عک ــر دادن ــس خب ــه پلی را ب
ــر کســی  ــا ه ــد ت فضــای مجــازی منتشــر کردن
از سرنوشــت پسرشــان اطــالع دارد خبــر دهــد. 
شهرشــان  می دانســت  کــه  نوجــوان  پســر 
کوچــک اســت و همــه او را می شناســند بــا 
خــودش  می توانســت  کــه  وســیله ای  هــر 
را بــه خــارج از شــهر و یکــی از روســتاهای 
ایــن  طــول  در  رســاند.  اطــراف  کوهســتانی 
خانــواده ای  پیــش  نوجــوان  پســر  ماه هــا 
ــه مــرد  روســتایی زندگــی و در چــرای دام هــا ب
خانــه کمــک می کــرد و درآمــدی داشــت. او 
ــرایط او  ــه ش ــواده متوج ــن خان ــه ای ــرای اینک ب
ــود  ــرده ب ــود ک ــا داســتان پردازی، وانم نشــوند ب
ــدارد.  ــواده ای ن ــد و خان ــا زندگــی می کن ــه تنه ک
امــا یــک بــار کــه مــرد روســتایی بــه شــهر آمــده 
ــن  ــدن ای ــد ش ــتان ناپدی ــنیدن داس ــا ش ــود ب ب
پســر جیرفتــی و مشــاهده عکــس وی واقعیــت 
ــه  ــت ب ــس از بازگش ــد و پ ــه ش ــرا را متوج ماج
ــهر آورد  ــه ش ــود ب ــراه خ ــرک را هم ــتا پس روس
ــر 1۲  ــا پس ــد. ام ــل ده ــش تحوی ــه والدین ــا ب ت
ســاله حاضــر بــه رفتــن پیــش خانــواده اش 
نشــد. بــه همیــن خاطــر ســرگردان در شــهر 
پیــدا کــرد. را  او  پلیــس  مــی زد کــه  پرســه 

ســرهنگ رضــا محمدرضایــی، فرمانــده انتظامــی 
جیرفــت گفــت: مأمــوران پلیــس بــا دیــدن ایــن 
ــا ظاهــری پریشــان و آشــفته  ــه ب پســر بچــه ک
ــه او مشــکوک شــدند  در شــهر ســرگردان بــود ب
پاســخ های  امــا  پرســیدند.  ســؤاالتی  او  از  و 
ضــد و نقیــض او ســبب شــد مأمــوران پســرک 
را بــه مرکــز پلیــس منتقــل کننــد. بــا توجــه بــه 
ــواده ایــن پســر بچــه ســه روز پــس  اینکــه خان
از ناپدیــد شــدن او اســم و مشــخصات و عکــس 
بودنــد  داده  قــرار  پلیــس  اختیــار  در  را  وی 
خانــواده اش  پســرک،  چهــره  شناســایی  بــا 
دادنــد. تحویــل  را  او  و  کــرده  شناســایی  را 

ــوب  ــداری جن ــل راه ــل و نق ــاون اداره کل حم مع
ــایی  ــی و بازگش ــغ زن ــات تی ــت: عملی ــان گف کرم
397 کیلومتــر از راه هــای روســتایی خســارت 
ــد.مرتضی  ــام ش ــت انج ــیل در جیرف ــده از س دی
رهبــر در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: بــا 
ــاران و جــاری شــدن ســیالب  ــارش ب ــه ب توجــه ب
در ســه هفتــه گذشــته 450 کیلومتــر راه روســتایی 
بیــن  ارتبــاط  و  تخریــب  جیرفــت  شهرســتان 
ــالش  ــا ت ــی ب ــد ول ــع ش ــتاها قط ــی از روس برخ
ایــن  راهــداری،  هــای شــبانه روزی مجموعــه 
مســیرها بازگشــایی شــد.وی تصریــح کــرد: قبــل 
ــدار  ــی فرمان ــا هماهنگ ــا ب ــی ه ــروع بارندگ از ش
جیرفــت تعــداد هفــت دســتگاه بلــدوزر و لــودر بــا 
ــان  ــوب کرم ــکاری حــوزه راه و شهرســازی جن هم
ــازی و  ــداث، بهس ــت اح ــی جه ــش خصوص و بخ
مقــاوم ســازی ســیل بندهــا در حاشــیه رودخانــه 
هلیــل، قلعــه نــو و حاشــیه رودخانــه شــور اعــزام 
ــردن  ــش ک ــس از فروک ــه داد: پ ــدند.رهبر ادام ش
ســیالب، ایــن تعــداد دســتگاه لــودر و بلــدوزر بــه 
ــزام  ــی اع ــغ زن ــایی و تی ــت بازگش ــتاها جه روس
شــدند.معاون اداره کل حمــل و نقــل راهــداری 
ــتگاه  ــه 70 دس ــیالب ب ــت: س ــان گف ــوب کرم جن
پــل و آبنمــا و همچنیــن بیــن 30 تــا 70 درصــد بــه 
ــار خســارت  ــن دی ــی ای ــای آســفالته و خاک راه ه

ــرد. وارد ک
بــرآورد کارشناســان  اظهــار داشــت: طبــق  وی 
راهــداری، ســیالب 80 میلیــارد ریــال خســارت 
بــه زیرســاخت های بخــش راه در جیرفــت وارد 

ــت. ــرده اس ک

مدیـر کل راهداری و حمل نقل جـاده ای جنوب کرمان 
گفت: 5 شـرکت حمل و نقل کاال در شهرسـتان رودبار 
جنـوب بـه علـت رعایـت نکـردن قوانین حمـل و نقل 
تعطیل شـدند. مسـعود جمیلـی مدیر کل راهـداری و 
حمـل و نقل جـاده ای جنوب اسـتان گفـت: در اجرای 
طـرح تشـدید نظـارت بر شـرکت های حمـل و نقل در 
جنـوب اسـتان پنج شـرکت حمـل ونقـل کاال به علت 
رعایـت نکـردن ضوابـط و قوانین حمل و نقـل به قطع 
خدمـات محکـوم شـدند.وی افزود: در حـال حاضر در 
اوج حمـل و نقـل محصـوالت کشـاورزی بـا اسـتفاده 
از نـاوگان جـاده ای بـه مقاصـد هـدف هسـتیم، حجم 
زیـادی از محصـوالت کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان 
سـاالنه از طریـق جـاده، حمـل می شـود به طـوری که 
در زمـان پیـک بار روزانه بیـش از ۲ هـزار بارنامه حمل 
محصوالت کشـاورزی توسط شـرکت های حمل و نقل 
صـادر می شـود.جمیلی تصریـح کـرد: جنـوب کرمـان 
رتبه نخسـت بار خروجی از مبدا را در سـطح کشور دارد 
و برنامـه ریـزی بـرای جذب ایـن تعداد کامیـون که با 
دشـواری های زیـادی همـراه اسـت از 8 مـاه قبل آغاز 
شـده تـا بتوانیم حاصل دسـترنج کشـاورزان منطقه را 
بموقـع بـه بازار مصـرف در داخل و خارج کشـور منتقل 
کنیم.مسـعود جمیلـی بـا بیـان اینکـه شـرکت های 
حمل و نقل بایسـتی ضوابط مشـخص شـده و قیمت 
مصـوب انجمـن صنفـی حمـل و نقـل را رعایـت کنند 
گفـت: بـا شـرکت های متخلفـی کـه بخواهنـد حقوق 
کشـاورزان و رانندگان را رعایت نکنند با شـدت و بدون 

مماشـات برخـورد می کنیم.

پسر گمشده جیرفتی 
به خانه برگشت

379 کیلومتر راه سیل زده 
در جیرفت تیغ زنی شد

تعطیلی 5 شرکت 
حمل و نقل کاال 
در رودبار جنوب 

خبر

خبرخبر

همدلی جیرفتی ها 
با سیل زده های حمیدیه

برگزاری کرسی آزاداندیشی 
در دانشگاه جیرفت

روزانه سه هزار نفر در جیرفت 
خدمات سامت دریافت می کنند

سـازندگی  بسـیج  مسـوول 
شهرسـتان جیرفـت از ارسـال و 
اعـزام اقـالم و گروه های جهادی 
ایـن شهرسـتان در مناطق سـیل 
غالمعلـی  ،سـرهنگ  داد.  خبـر  کشـور  زده 
سـاالری مسـئول بسیج سـازندگی شهرستان 
شهرسـتان  مـردم  تاکنـون  گفـت:  جیرفـت 
جیرفـت 75 میلیـون تومان پـول نقد و بیش 
از 1۲0 میلیـون تومـان، اقـالم غیـر نقدی برای 
هموطنـان خـود در اسـتان های حادثـه دیـده 
از سـیل؛ خصوصـا، خوزسـتان ارسـال کـرده 
انـد کـه ایـن اقـالم شـامل: برنـج، پوشـاک، 
کفـش، پوشـک بچه، وسـایل بهداشـتی ویژه 
بانـوان، قنـد، روغـن، اقـالم بهداشـتی و مواد 
گوجـه،  رب  کنسـروجات،  چـای،  شـوینده، 
موکـت،  قالـی،  پالسـتیک،  گونـی،  موکـت، 

فالکـس چـای و لیـوان بوده انـد.وی افـزود: 
امـروز نیـز 3 کامیـون شـامل: آرد، خرمـا، آب 
معدنـی، ماکارانـی، حبوبـات و لـوازم خانگـی 
بارگیری و آماده ارسـال به اسـتان خوزسـتان 
می شوند.سـرهنگ غالمعلـی سـاالری با بیان 
اینکـه 3 گـروه جهـادی شهرسـتان جیرفـت، 
بـه  رسـانی  خدمـت  حـال  در  اکنـون  هـم 
سـیل زدگان در شهرسـتان حمیدیه هسـتند، 
ادامـه داد: موکـب دارالوالیـه و فاطمـه الزهـرا 
نیـز در حـال آمـاده سـازی 100 نفـر جهادگر و 
بسـیجی بـرای اعـزام بـه شهرسـتان حمیدیه 
و ارائـه خدماتـی چـون: پخـت نـان و غـذای 
گرم برای صبحانه، نهار و شـام هسـتند که در 
روز هـای آینـده اعـزام می شـوند.وی از اهدای 
کمک هـای مـردم این شهرسـتان در روز نیمه 

شـعبان بـرای سـیل زدگان سـخن گفـت.

اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رییـس 
بحـث  گفـت:  جیرفـت 
کرسـی های آزاداندیشی و تولید 
علـم را در دانشـگاه بـا جدیـت 
دنبـال می کنیـم. ه گزارش خبرگـزاری فارس 
نظریه پـردازی  کرسـی  جلسـه  جیرفـت،  از 
ترویجـی بـا موضـوع اقتصـاد مبنـی بـر تفکر 
غرب در دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد جیرفت 
جیرفـت،  آزاد  دانشـگاه  رییـس  حضـور  بـا 
عبـاس پـرور عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه 
آزاد جیرفـت و احمـد بیدشـکی عضـو هیأت 

برگـزار شـد. علمـی دانشـکده چمـران 
عبـاس پـرور عضو هیأت علمی دانشـگاه آزاد 
جیرفـت بـا بیـان اینکـه نگاهـی کـه در غرب 
وجـود دارد یـک نـگاه لیبرالـی اسـت، بیـان 
کـرد: اگـر بخواهیـم غـرب را بشناسـیم بایـد 

یـک نـگاه همه جانبـه نسـبت بـه آن داشـته 
شیم. با

یـک  غـرب  فرهنـگ  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
داشـت:  بیـان  اسـت،  سـلطه  فرهنـگ 
کشـورهای اسـتعماری بـا زور و... خیلـی از 
درآوردنـد. خـود  سـلطه  تحـت  را  مناطـق 

آزاد  دانشـگاه  رئیـس  اسـالمی  اسـماعیل 
اسـالمی واحـد جیرفـت نیـز در حاشـیه ایـن 
آزاداندیشـی  کرسـی های  گفـت:  نشسـت 
شـخصیت های  و  میهمانـان  حضـور  بـا 
جیرفـت  آزاد  دانشـگاه  در  علمـی  و  دینـی 
برگـزار می شـود.وی تصریـح کـرد: از جملـه 
فرهنـگ  حـوزه  در  مـا  سیاسـت های کاری 
و معاونـت فرهنگـی دانشـگاه دنبـال کـردن 
بحث هـا و کرسـی های آزاداندیشـی اسـت که 

می کنیـم. دنبـال  بـا جدیـت  را  آن 

بهداشـت  مرکـز  رییـس   
گفـت:  جیرفـت  شهرسـتان 
روزانـه سـه هـزار نفـر از مراکـز 
سـالمت  جامـع  خدمـات 
شـهری  پایگاه هـا  روسـتایی،  و  شـهری 
شهرسـتان  ایـن  بهداشـت  هـای  خانـه  و 
خدمـات دریافـت می کنند.رضـا محمـودی 
افـزود:  ایرنـا  خبرنـگار  بـا  و گـو  گفـت  در 
در ایـن مراکـز انجـام آزمایشـات معمولـی 
براسـاس  بهداشـتی  خدمـات  روز،  بـه  و 
نیـاز گـروه هـای سـنی مختلـف، مشـاوره، 
مکمـل  دریافـت  آمـوزش،  و  بیماریابـی 
 ،D ویتامیـن  آهـن،  قـرص  ماننـد  هایـی 
همچنیـن  و  ویتامیـن  مولتـی  و  کلسـیم 
رایـگان  بـه صـورت  دندانپزشـکی  خدمـات 
بـه متقاضیـان ارائـه مـی شـود. وی بیـان 

کرد: سـامانه یکپارچه بهداشـت )سیب( در 
راسـتای ارائه خدمات بهداشـتی درمانی در 
قالـب برنامـه ها و طـرح های تحـول نظام 
اسـت.محمودی  شـده  راه انـدازی  سـالمت 
اطالعـات  تمـام  سـامانه  ایـن  در  افـزود: 
خدمـات  نـوع  خانوارهـا،  بـه  مربـوط 
و  مراکـز  در  موردنیـاز  درمانـی  بهداشـتی 
پایـگاه های سـالمت، وارد و ثبت می شـود. 
رییـس مرکـز بهداشـت جیرفـت ادامه داد: 
در ایـن سـامانه بـه صـورت لحظـه ای مـی 
برنامـه  مشـاهده،  را  هـا  شـاخص  تـوان 
ریـزی و آمـوزش هـای الزم را ارائـه کـرد.

محمـودی گفـت: همشـهریان بـا مراجعه به 
مراکـز خدمـات جامـع سـالمت و تشـکیل 
خدمـات  از  سـالمت،  الکترونیـک  پرونـده 

شـوند. بهره منـد  بخـش  ایـن  رایـگان 

ــه  ــا( ب ــران )ایبن ــاب ای ــزاری کت ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــگاه  ــن نمایش ــی  و  دومی ــری س ــتاد خب ــل از س نق
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــران، جن ــاب ته ــی کت بین الملل
اولیــن میزبــان برنامه  هــای فرهنگــی و هنــری 
 5( پنجشــنبه  عصــر  بــود کــه  اســتان  ها  ویــژه 
ســی  حاشــیه  در  آن  برنامه هــای  اردیبهشــت( 
تهــران  و دومیــن نمایشــگاه بین المللــی کتــاب 
حضــور  بــا  مراســم کــه  ایــن  شــد.در  برگــزار 
و  فرهیختــگان  هنرمنــدان،  اســتانی،  مســووالن 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــد وزارت فرهن ــران ارش مدی
ــد،  ــا ش ــاب برپ ــگاه کت ــتان  های نمایش ــاالر اس در ت
امــور  هماهنگــی  مدیــرکل  غیاثی ندوشــن  علــی 
اســالمی،  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  اســتان  های 
ــور  ــرای ام ــی ب ــی و هم اندیش ــن دورهم ــت: ای گف
زمینــه  می  توانــد  اســتان  ها  هنــری  و  فرهنگــی 
شــود.وی  اندیشــه  ها  تبــادل  بــرای  مناســبی 
ــمند  ــب و ارزش ــی مناس ــاب را فرصت ــگاه کت نمایش
و  فرهنگــی  ظرفیــت  معرفــی  و  تبــادل  بــرای 
ــدف از  ــزود: ه ــرد و اف ــوان ک ــتان  ها عن ــری اس هن
ــن  ــیه بزرگتری ــه ای در حاش ــن برنام ــزاری چنی برگ
ــالوه  ــه ع ــت ک ــن اس ــور ای ــی کش ــداد فرهنگ روی
عرضــه ی کتــاب،  و  نشــر  قابلیــت  معرفــی  بــر 
ــود. ــه ش ــز ارائ ــری نی ــی و هن ــای فرهنگ ظرفیت  ه

غیاثــی ندوشــن تصریــح کــرد: بازنشــر برنامــه روز 
ــای  ــکاس زیبایی  ه ــتان  ها، انع ــر اس ــگ و هن فرهن
ــوع فرهنگــی  ــا تن ــی ب ــه فــرد رنگین کمان منحصــر ب
ــگ  ــت.مدیرکل فرهن ــران اس ــام ای ــه ن ــری ب و هن

ــز در  ــان نی ــتان کرم ــوب اس ــالمی جن ــاد اس و ارش
ــا گام  هــای  ــم ت ــالش کرده ای ــن مراســم گفــت: ت ای
ــی  ــج کتابخوان ــر و تروی ــا نش ــاط ب ــری در ارتب موث
برداشــته شود.حســین اســحاقی مدیــرکل فرهنــگ 
ــان  ــا بی ــز ب ــان نی ــوب کرم ــالمی جن ــاد اس و ارش
ــتانی  ــگاه اس ــزاری نمایش ــه دوره برگ ــه در س اینک
تومــان  میلیــارد  یــک  بــاالی  فــروش  کتــاب، 
ــگاه اول  ــم در ن ــن رق ــاید ای ــت: ش ــته ایم، گف داش
چشــمگیر نباشــد ولــی بــا توجــه بــه بضاعــت 
ــتان  ــش از اس ــن بخ ــودن ای ــروم ب ــن و مح پایی
نمایشــگاه  از  اســتقبال  میــزان  ایــن  کرمــان، 
تقدیــر  و  توجــه  قابــل  خریــد کتــاب  و  کتــاب 
اســت.وی بــا انتقــاد از تعــداد کــم کتابخانه  هــا 
ــرد: ســیزده  ــد ک ــه تاکی ــت منطق ــه جمعی نســبت ب
ــان  ــوب کرم ــتان جن ــت شهرس ــرای هف ــه ب کتابخان
بســیار کــم اســت و عمــال در مضیقــه هســتیم.

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــوب کرمــان 
ــای  ــاد کتابخانه  ه ــرکل نه ــاعدت دبی ــتار مس خواس
کتابخانه  هــای  تجهیــز  و  احــداث  بــرای  کشــور 
برخــوردار  کمتــر  اســتان  های  در  بیشــتر 
تفاهم نامــه  امضــای  از  همچنیــن  شد.اســحاقی 
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و اســتاندار  بیــن وزی
کرمــان بــا ارزش چهــار میلیــارد تومــان بــرای 
ــر  ــان خب ــوب اســتان کرم ــه در جن احــداث کتابخان
داد.احمــد یوســف زاده از فعــاالن فرهنگــی کرمــان 
نیــز در ایــن نشســت بــا ابــراز خرســندی از برپایــی 
ــان،  ــتان کرم ــر اس ــگ و هن ــوان فرهن ــه عن روزی ب

آن را نشــانه پذیــرش و اعتــراف بــه فرهنــگ و هنــر 
ایــن بخــش از کشــور دانســت و بــا ابــراز تاســف از 
فاصله یموجــود بیــن نســل حاضــر بــا کتــاب گفــت: 
ــن  ــن و مثبت تری ــی از مهمتری ــدن یک ــاب خوان کت
ــالی  ــد اعت ــه می نوان ــت ک ــی اس ــات فرهنگ اقدام
ــد.وی  ــته باش ــی داش ــت را در پ ــک مل ــگ ی فرهن
ــدارس  ــد از م ــی بای ــگ کتابخوان ــرد: فرهن ــد ک تاکی
ــی و  ــد از کودک ــوان بای ــل کتابخ ــود و نس ــاز ش آغ

ــوند. ــت ش ــی تربی نوجوان
ایــن فعــال فرهنگــی اقداماتــی نظیــر باشــگاه  های 
روســتایی  کتابخانه  هــای  تقویــت  یــا  و  کتــاب 
در  اســت  الزم  افــزود:  و  دانســته  تاثیرگــذار  را 
ــگاه  ــاب، جای ــازی کت ــای مج ــای فض ــن وانفس ای
درســت و مناســبی یابد.ســی و دومیــن نمایشــگاه 
بــا شــعار »خوانــدن  بین المللــی کتــاب تهــران 
ــاه در  ــت م ــا 14 اردیبهش ــت« از 4 ت ــتن اس توانس

مصلــی امــام خمینــی )ره( برگــزار می شــود.

امضای تفاهم نامه برای احداث 
کتابخانه در جنوب کرمان

اد
رش

: ا
س

عک

اگرچـه کرمـان اسـتان پهنـاوری اسـت و از نظـر فراوانـی جـز 
رتبه هـای اول کشـور  در بسـیاری از زمینه هـا قـرار دارد امـا بـا این 
حال متوسـط سـرانه درآمد شـهری این اسـتان با کشـور 11درصد 
اختـالف دارد و دلیـل آن هـم تولیـد پایین اسـت.19 فروردین ماه 
در شـورای اقتصـاد مقاومتـی اسـتان که با حضورسـورنا  سـتاری 
معـاون علمـی فنـاوری رییس جمهور تشـکیل شـد، محمدجواد 
فدایـی اسـتاندار کرمان از اختالف فاحش متوسـط سـرانه درآمد 
شـهری اسـتان کرمـان و کشـور خبـر داد کـه از قـرار معلـوم ایـن 
عـدد در اسـتان کرمـان برابـر بـا ۲5میلیـون تومـان و در کشـور 
بـه گفتـه  اسـت کـه  در حالـی  اسـت.این  تومـان  36میلیـون 
اسـتاندار، کرمـان بـه لحـاظ امکانـات و منابـع بالقوه بسـیار غنی 
اسـت و از  نظـر معدنـی ایـن اسـتان را بـه بهشـت معـادن ایران 
می شناسـند.در همیـن راسـتا به سـراغ رییس سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی اسـتان رفتیـم تـا در خصـوص این آمار که توسـط 
ایـن مقـام مسـوول ارائـه شـده بـود، اطالعاتی بـه دسـت آوریم.

تولید در راستای درآمد
جعفر رودری به»کاغذوطن« می گوید: سـهم اسـتان از جمعیت و 
اقتصـاد کشـور به ترتیب حـدود 3/96 درصد و حـدود 3/4 درصد 
اسـت، بنابراین مشـخص اسـت که تولید متوسـط سـرانه استان 
مـا نسـبت بـه متوسـط ملی )همـراه بـا نفـت( حـدود 85درصد 
اسـت. مسـاله اصلـی ایـن اسـت کـه درآمد سـرانه مسـتقیما با 
تولیـد سـرانه درارتباط اسـت، در آماری که در هزینـه درآمد خانوار 
کـه بـه صـورت فصلـی اعـالم می شـود و در آن)هزینـه خانوارهـا 
به لحاظ شـهری و روسـتایی محاسـبه می شـوند( اسـتان کرمان 
وضعیـت خوبـی نـدارد و در رتبه هـای آخـر قـرار دارد.رودری ادامه 
می دهـد: اسـتان مـا ظرفیـت فراوانـی از نظـر معـدن، آب، زمین، 

نیـرو انسـانی زبـده و کار آمـد دارد، امـا این سـوال پیـش می آید 
کـه آیـا ایـن ظرفیت هـا بالفعـل شـده اند یـا خیـر؟ به طـور مثال 
آیـا ارزش افـزوده معادن اسـتان در اقتصاد اسـتان سـهمی باالتر 
از اقتصـاد کشـور دارنـد یا خیـر؟ در واقع حـدود 40 درصـد ارزش 
افـزوده معـادن غیرنفتی کشـور مربوط بـه معادن اسـتان کرمان 
اسـت و علیرغـم همـه برنامه هـای خوبی کـه در سـال های اخیر 
انجـام شـده تـا از خام فروشـی به سـمت فـرآوری و محصوالت 
بـا ارزش افـزوده باالتـر رویـم، امـا هنوز بـا جایگاه ایـده آل فاصله 
داریـم. همـه مـا بـه خصوص شـهروندان بایـد بدانیـم و بپذیریم 
کـه شـرط درآمـد بیشـتر،تالش و در نتیجه تولید بیشـتر اسـت.

تراکم فعالیت در نقاط جغرافیایی خاص 
ایـن مقـام مسـوول تصریح مـی کند: باید دانسـت که در اسـتان 
کرمـان اعـداد بـه صـورت متوسـط ارائـه می شـوند و عـدم تعادل 

در  بیـن نقـاط مختلـف جغرافیایی اسـتان به شـکل شـدیدتری 
دیده می شـود. متاسـفانه تراکم فعالیت ها در یک سـری در نقاط 
خـاص قـرار گرفتـه اند کـه همین مـورد عاملـی موثـر در موضوع 
یادشـده اسـت.رودری در پاسخ به این سـوال که به غیر از معادن 
چـه مـوارد دیگـری در تولید نقـش دارند می گویـد: ارزش افزوده 
سـهم کل معـادن اسـتان حـدود 10 تـا 1۲درصـد اسـت و شـاید 
کشـاورزی بیشـترین نقـش را در اقتصـاد اسـتان داشـته باشـد. 
بخش کشـاورزی درزمینه اشـتغال نسـبت به سـه برابر متوسـط 
کشـوری و بـه لحـاظ تولید بیش از ۲ برابر سـهم ملـی در اقتصاد 
دخیـل اسـت، امـا بخـش غالـب کشـاورزی بـه صـورت سـنتی 
انجـام می شـود، به طـور مثال سـهم پسـته در کل ارزش افزوده 
اسـتان رقـم قابـل توجهـی اسـت، امـا عالرغـم این کـه جمعیت 
زیادی از  افراد شـاغل و کارکنان در بخش کشـاورزی مشـغول به 
کار هسـتند از درآمد قابل قبولی برخوردار نیسـتند. جدا از این دو 
بخـش، صنعـت، خدمـات و ... در اقتصـاد اسـتان موثر هسـتند.

اقتصاد در حال اضمحال استان
 رییـس اتـاق بازرگانـی کرمـان به»کاغذوطـن« می گویـد: به نظر 
مـن اقتصاد اسـتان یک اقتصـاد اضمحالل منابع اسـت واقتصاد 
بهره وری نیسـت زیرا که ما اولین اسـتان از لحاظ معدنی هستیم 
،از نظـر وسـعت 11درصـد سـطح کشـور را داریـم، از نظـر مصـرف 
سـرانه آب رتبـه دوم را داریـم، ۲5 درصـد باغات در اسـتان ما قرار 
گرفته اند، دارای تنوع اقلیم و جاذبه های گردشـگری هسـتیم، در 
حال تبدیل شـدن به قطب فوالد کشـور هسـتیم و انتظار می رود 
اسـتان برتـری داشـته باشـیم اما بـاز هم درآمد شـهری اسـتان 
بسـیار پاییـن اسـت و سـهم مـا از اقتصـاد با همـه ایـن امکانات 
کمتر از چهار درصد است.مشـخص اسـت که یک شـکاف در این 
جا وجود دارد. در واقع اشـکال کار این اسـت که اقتصاد اسـتان از 
نوع  دانش بنیان نیسـت، مثال صادرات منحصر به چند محصول 
خـام اسـت وعـالوه برایـن بـه سـمت ارزش افـزوده نرفته ایـم. 

میانبر اقتصاد دانش بنیان
بـه نظـر مهـدی طبیـب زاده، اقتصـاد اسـتان  بایـد بازنگـری و 
اولویت هـای سـرمایه گـذاری بایـد مشـخص شـوند.او ادامـه می 
دهـد: در حالـی که در قـرن انفجار دانش قرار داریم، سـهم اقتصاد 
دانـش بنیـان در اسـتان کرمـان کمتـر از پنـج درصـد اسـت و این 
مقدار بسـیار پایین اسـت.این در حالی اسـت که می توان از آن به 
عنـوان یک میانبر اسـتفاده کرد. باید به ایجـاد اقتصاد دانش بنیان 
در کرمـان توجـه شـود تا رشـد پیدا کنـد، هرچند در کل کشـور هم 
فقط  60 تا 70 میلیارد تومان از این اقتصاد اسـتفاده می شـود ،اما 

برای اسـتانی مانند کرمان باید وضعیت بهتری داشـته باشـد که از 
طریق بخش خصوصی و مطالعات می تواند مسـتمر الثمر باشـد.

مشکل سرمایه گذاری در کرمان
 طبیـب زاده در ادامـه صحبتـش بـه مشـکل سـرمایه گذاری در 

کرمـان اشـاره مـی کنـد و مـی گویـد: یکـی از شـاخص هایی کـه 
سـرمایه گذاران بـه آن توجـه مـی کنند فضای کسـب و کار اسـت، 
وقتـی کـه وضعیت کشـور در این زمینه خوب نیسـت اسـتان هم 
تکلیفـش مشـخص اسـت. متاسـفانه در اسـتان کرمـان فضای 

رییس سازمان برنامه و بودجه استان: در استان کرمان اعداد به صورت متوسط ارائه می شوند و عدم تعادل در  بین نقاط مختلف جغرافیایی استان به شکل شدیدتری دیده می شود

اقتصاد از هم پاشیده استان کرمان

اگرچـه کرمـان اسـتان پهنـاوری اسـت و از نظـر فراوانـی جـز رتبـه هـای اول کشـور  در بسـیاری از زمینه هـا قـرار دارد 
امـا بـا ایـن حـال متوسـط سـرانه درآمـد شـهری ایـن اسـتان بـا کشـور 11درصـد اختـاف دارد و دلیـل آن هـم تولیـد 
پاییـن اسـت. در اسـتان کرمـان اعـداد بـه صـورت متوسـط ارائـه می شـوند و عـدم تعـادل در  بیـن نقـاط مختلـف 
جغرافیایـی اسـتان بـه شـکل شـدیدتری دیـده می شـود. متاسـفانه تراکـم فعالیت هـا در نقـاط خـاص قـرار گرفتـه انـد 
کـه همیـن مـورد عاملی موثـر در موضـوع یادشـده اسـت.طبیب زاده رییس اتـاق بازرگانـی کرمـان عقیـده دارد: اقتصاد 
اسـتان رو بـه نابـودی و اضمحـال اسـت، محبـان نایـب رییـس اتـاق بازرگانـی جنـوب کرمـان هـم می گوید:فضـای 
کسـب و کار منطقـه می توانـد آینـده خیلـی خوبـی داشـته باشـد البتـه دولـت اگـر کمـک کنـد ایـن طرح هـا می تواننـد 
سـرانجام خوبـی داشـته باشـند البتـه اقتصـادی شـکوفاتر خواهـد شـد کـه بخـش خصوصـی توانمنـدی داشـته باشـد.

سـهم  می گویـد:  به»کاغذوطـن«  رودری  جعفـر 
اسـتان از جمعیت و اقتصاد کشـور بـه ترتیب حدود 
3/9۶ درصـد و حـدود 3/4 درصـد اسـت، بنابراین 
مشـخص اسـت که تولید متوسـط سـرانه استان ما 
نسـبت بـه متوسـط ملی )همـراه بـا نفـت( حدود 
85درصد اسـت. مسـاله اصلی این اسـت که درآمد 

سـرانه مسـتقیما با تولید سـرانه درارتباط اسـت.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

 خالقیت، چه مسـائلی از جامعه را حل می کند؟ مثال برنامه 
شمشـیرزنهای مشـه دی که با آن تردسـتی و با چشـم بسته 
خیارهـا را بـر روی بـدن افـراد بریدنـد و کسـی آسـیب ندید، 
ضمن توجه به اهمیت کارشـان و فـارغ از بدآموزی احتمالی، 
چـه مشـکلی را حل می کند؟ و یا موتورسـواری کـه با مهارت 
موتـور را در هـوا می چرخانـد و بقیـه که هر کـدام در نوع خود 
بی نظیـر و یـا کم نظیـر بـود. اگـر چـه بعضی هـا می گفتند که 

نظایـر بعضـی از آن هـا را در خارج از کشـور دیده اند.
آیـا ظهـور و بـروز ایـن اسـتعدادها بـرای ایـن اسـت کـه در 
جهـات دیگـر امـکان عـرض انـدام نیسـت و یا کم اسـت که 
بناگزیـر افراد اسـتعداد خودشـان را در زمینه های فـردی و از 
نـوع کارهـای خارق العـاده مانند شـعبده بـازی و غیـره  بروز 

می دهنـد؟
مسـائل  سـوی  بـه  را  اسـتعدادها  ایـن  می شـود  چگونـه 
اجتماعی، علمی و فناوری و فرهنگی توسـعه داد و یا مشـابه 
آن در ایامـی کـه پـر بیننـده  اسـت برنامه ریـزی و اجـرا کرد؟

در کشـوری که اقتصادش مشـکل دارد و فرهنگش مشـکل 
دارد و همه چیز سیاسـی اسـت، امور اداری اش مشـکل دارد، 
کـه هـر روز بزرگ تر می شـود و میزان بهـره  وری اش حداقلی 
اسـت و در سـنگ اندازی در کارها توسط مسـئوالن و مأموران 
اداری ممتـاز و ماهـر، آیـا نبایـد به فکر مسـائل دیگـر بود؟ و 
یـا بایـد گفت ایـن هم نشـان از هماهنگی این کارهـا با دیگر 

امور کشـور دارد.
در سـالی کـه رونـق اقتصـادی نـام گرفتـه، بـی کاری بـی داد 
مـی کنـد، سـیل مـردم را بی خانمـان کـرده، آیـا نمی شـد و 
نمی شـود در حـوزه تولیـد و اشـتغال، در حـوزه هـم کاری و 

هم فکـری،
در کوچک سـازی دولت، در چابک سـازی ادارات برای سرعت 
در کار و حـذف واسـطه ها، درخدمت به مـردم، در جهش های 
علمـی و اجتماعـی، در سـوق به سـمت علـم مفید کـه آن را 

مـردم در زندگـی خود لمس کنند، برنامه سـاخت؟
آیـا نمی تـوان مـردم و میزان مطالبه گری هایشـان را تشـویق 
کرد؟ البته مجریان شـاید این ها را نخواهند و بیشـتر دوست 
داشـته باشـند سـکوت باشـد. ولی مطالبه به حق نسـبت به 
جلوگیـری از رانت خـواری، اسـراف، دورویـی، گران فروشـی، 
مقررات زدایـی، بانـک داری و مشـکالت آن و بـه ویـژه کـه 
سـازمان حمایت کننده بـه پرداخت شـرکت به پرداخت ملت 

بـود، برنامه هایـی ایـن چنین اجـرا کرد؟
آیـا به پرداخـت ملـت بـه عنـوان حامـی برنامـه و بانک های 
می کننـد  ارتـزاق  بـرای خدمـت  مـردم  پـول  از  کـه  دیگـر 
نمی تواننـد جهت بهبود شـرایط بهینه بانـک داری و اقتصادی 
هزینـه کننـد؟ آیـا نمی تـوان بـه کارهـای علمـی، فرهنگـی و 

اقتصـادی هـم توجـه داشـت؟
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شنبه  7 اردیبهشت 1398  کاغذ جنوب

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی 
موضـوع  اول  شـماره139760319091000616-97/11/06هیات 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم کنیز 
هوشـنگ زاده فرزند غالمحسین بشماره شناسـنامه 3۲6با کد 
ملـی 606957565۲صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۲74/34متر مربـع پالک - فرعـی از47- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 47 اصلـی قطعـه یک 
واقـع دراراضی احمـد ابادعنبراباد بخش45کرمـان خریداری از 
مالک رسـمی خانـم فخرخنده امیـری محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظور اطـالع عموم مراتب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الف:۲054-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19 
تاریخ انتشارنوبت دوم :98/0۲/07

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره1397114419091000660-97/1۲/08هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای حسـن مشـایخی اسـفیجارفرزند عبـاس 
بشـماره شناسـنامه 56 صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 387/81متـر مربع پـالک - فرعی 
از46- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 46 - اصلـی 
قطعـه یـک واقـع دراراضـی عنبراباد شـهرک نارنـج خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای عیسـی در جهانگیـری محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۲060-تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/01/19 -تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۲/07
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139760319091000574-97/11/04هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـا ی محمـود بالیـده فرزنـد لشـکری بشـماره 
شناسـنامه ۲صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت 440مترمربـع پـالک - فرعـی از45- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 45 - اصلـی قطعـه یـک بخـش 
45کرمـان واقـع درعنبراباد شـهرک خـدا آفرین خریـداری از 
مالک رسـمی آقای عبـاس امیری محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲056-  تاریـخ انتشـار 
نوبـت اول:98/01/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۲/07

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره1397603190910006۲7-97/11/07هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقـا ی آرزو )عبـاس (دامـی فرزند مراد  بشـماره شناسـنامه 
593صادره از---- درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
544مترمربـع پـالک - فرعی از49- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 49 - اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمـان 
واقـع درعنبرابـاد محمـد ابـاد بـی بـی شـهری خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای جهانگیـر شـیرانی محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۲058 -تاریخ انتشار 
نوبـت اول:98/01/19 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۲/07

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

آگهی حصر وراثت – منوجان 
الهـی  فرزنـد حسـن دارای  آقـای عیسـی بیـت 
شـماره  دادخواسـت  بشـرح   1658 شناسـنامه 
شـادروان  داده  توضیـح   9809983891100055
ابراهیـم بیـت الهـی  فرزنـد عیسـی بشناسـنامه 3130در تاریخ  
97/1۲/۲3 در اقامتـگاه دائمـی خـود منوجـان فـوت شـده و 

از:  الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت  وراثـت منحصـر حیـن 
1-مریم آزادی شیبکوه فرزند غالمحسـین ش م 6089707171 

ت ت 1346/07/09)مـادر مرحوم (
۲-عیسـی بیت الهی فرزند حسـن ش م 60895867۲۲ ت ت 

1339/0۲/03)پدر مرحوم ( 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیر االنتشـار محلی 
آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه 
ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از 
نشـر آگهـی به شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی 
صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری 
کـه بعـد از ایـن موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت 

.م الـف ۲
دفتر شورای حل اختاف شماره یک شهرستان منوجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ  یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
از  فرعـی   -۲89 پـالک  دارای  7۲4/5مترمریـع 
496- اصلـی واقـع درشـهرقلعه گنـج قطعـه یـک 
بخـش 46کرمـان مـورد تقاضـای خانـم راضیـه بازگیرفرزنـد 
تحدیـد  بـه  698004۲459نیـاز  شـماره  شناسـنامه  فراربـه 
مالـک مورخـه  .لـذا حسـب درخواسـت کتبـی  دارد  حـدود 
فـوق   پـالک  اختصاصـی  حـدود  تحدیـد  98/01/۲9آگهـی 
منتشـرو عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزدوشـنبه 
مـورخ 1398/03/13درمحـل شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا 
بـه مالـک و مالکیـن امالک مجـاور رقبه مزبور اخطار میشـود 
کـه در موعـد مقـرر در ایـن آگهی درمحـل وقوع ملـک حاضر 
وچنانچه کسـی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته 
باشـد میتوانـداز تاریـخ  تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی 
لغایـت  30روزواخواهـی خـود را بـه اداره ثبت اسـناد وامالک 
کهنـوج تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال شـود ،در غیـر 
ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلـت مذکـور هرگونـه ادعایی 

مسـموع نیسـت . م الـف 19۲۲
اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی ومـاده 13 آییـن نامـه قانـون ثبـت 
هریـک از پالکهـای ذیـل واقـع در کهنـوج قطعـه یک بخـش 46کرمان 
همگـی مفـروز ومجـزی شـده از پـالک 1-اصلـی منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـدی حـدود دارند.لـذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالـکان مـورخ 1398/0۲/04آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره مـا 
ده 13قانـون مزبـور منتشـر وعملیـات تحدیـد آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مورخ 
1398/0۲/۲8در محـل شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالـک و مجاورین رقبه 
مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در محـل وقوع ملـک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه 
کسـی از مجاوریـن بـر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد برطبق ماده 
۲0قانـون ثبـت و مـاده 86 اصالحی پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض 
خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روزدادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیم و 
گواهـی دادخواسـت مربوطـه را بـه این اداره ارائـه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد 

شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود .
۲407فرعـی آقـای محمـد مطهـری فرزنـد عبـاس ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 

مسـاحت10۲متر مربـع واقـع در نخلسـتان . 
۲408فرعی آقای محمد مطهری فرزندعباس ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 

431متر مربع واقع در نخلسـتان .
اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج – م الف :19۲6

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج 
آقـای منصور رئیسـی فرزند حسـن  دارای شناسـنامه 1بشـرح دادخواسـت 
شـماره 980051مورخ 98/۲/3 توضیح داده شـادروان فاطمه رئیسـی آهوان  
فرزند حسـن  بشناسـنامه۲۲4۲در تاریخ1398/1/17در شـهرمنوجان فوت شـده و وراثت 

منحصـر حین الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-ماشا هللا رئیسی آهوان فرزند حسن به شماره ملی 3161060709)برادر متوفی ( 
۲-زهرا رئیسی آهوان فرزند حسن به شماره ملی 3150۲87146)خواهر متوفی (
3-ایرج رئیسی آهوان فرزند حسن به شماره ملی 3160461858)برادر متوفی (
4-علی رئیسی آهوان فرزند حسن به شماره ملی 3160506819)برادر متوفی (

5-غالمرضا رئیسی آهوان فرزند حسن به شماره ملی 3160519775)برادر متوفی (
6-تورج رئیسی آهوان فرزند حسن به شماره ملی 3160519783)برادر متوفی (

7-حسین رئیسی آهوان فرزند حسن به شماره ملی 31605۲۲164)برادر متوفی (
8-یعقوب رئیسی آهوان فرزند حسن به شماره ملی 3161034953)برادر متوفی (

9-منصوررئیسی آهوان فرزند حسن به شماره ملی 3161049۲41)برادر متوفی (
10-کلثوم رئیسی آهوان فرزند حسن به شماره ملی 3161043871)خواهرمتوفی ( 

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلی آگهـی می شـود چنانچه 
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 خواهد 
شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه 

اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج  -م الف -177 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـک  چـون ششـدانگ  
مشـتمل برنخیالت  به مسـاحت 1۲6150مترمریع 
از 165- اصلـی واقـع  دارای پـالک 36- فرعـی 
درشـهرفاریاب قطعـه دو بخش 46کرمان مـورد تقاضای آقای 
حیـدر فـالح فرزند عبـدهللا بـه شناسـنامه شـماره 134نیاز به 
.لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک  تحدیـد حـدود دارد 
مورخـه 98/0۲/04آگهـی تحدید حـدود اختصاصی پالک فوق  
منتشـرو عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزدوشـنبه 
مـورخ 1398/03/۲0درمحـل شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا 
بـه مالـک و مالکیـن امالک مجـاور رقبه مزبور اخطار میشـود 
کـه در موعـد مقـرر در ایـن آگهی درمحـل وقوع ملـک حاضر 
ارتفاقـی آن واخواهـی  بـر حـدود وحقـوق  وچنانچـه کسـی 
مجلـس  صـورت  تنظیـم  تاریـخ   میتوانـداز  باشـد  داشـته 
تحدیـدی لغایـت  30روزواخواهـی خود را به اداره ثبت اسـناد 
وامـالک کهنـوج تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال شـود 
،در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلـت مذکـور هرگونـه 

ادعایـی مسـموع نیسـت . م الـف 19۲7
اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ  یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
از  فرعـی   -۲98 پـالک  دارای  4000مترمریـع 
496- اصلـی واقـع درشـهرقلعه گنـج قطعـه یک 
بخـش 46کرمـان مـورد تقاضـای آقـای فرهاد جـام گوهری 
فرزنـد محمـد بـه شناسـنامه شـماره 46۲3نیـاز بـه تحدیـد 
حـدود دارد .لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک مورخـه 
فـوق   پـالک  اختصاصـی  حـدود  تحدیـد  98/01/۲9آگهـی 
منتشـرو عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزدوشـنبه 
مـورخ 1398/03/13درمحـل شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا 
بـه مالـک و مالکین امـالک مجاور رقبه مزبور اخطار میشـود 
کـه در موعـد مقـرر در این آگهـی درمحل وقـوع ملک حاضر 
وچنانچـه کسـی بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن واخواهـی 
مجلـس  صـورت  تنظیـم  تاریـخ   میتوانـداز  باشـد  داشـته 
ثبـت  اداره  بـه  را  لغایـت  30روزواخواهـی خـود  تحدیـدی 
اسـناد وامـالک کهنـوج تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحه ارسـال 
شـود ،در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلـت مذکـور 

هرگونـه ادعایـی مسـموع نیسـت . م الـف 19۲1
اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی ومـاده 13 آییـن نامـه قانـون ثبـت 
هریـک از پالکهـای ذیـل واقـع در کهنـوج قطعـه یک بخـش 46کرمان 
همگـی مفـروز ومجـزی شـده از پـالک 38-اصلـی منتشـر ودر موعـد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـدی حـدود دارند.لـذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالـکان مـورخ 1398/0۲/05آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره ما ده 
13قانـون مزبـور منتشـر وعملیـات تحدید آن از سـاعت 8صبح روزچهارشـنبه مورخ 
1398/03/08در محـل شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالـک و مجاورین رقبه 
مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در محـل وقوع ملـک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه 
کسـی از مجاوریـن بـر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد برطبق ماده 
۲0قانـون ثبـت و مـاده 86 اصالحی پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض 
خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روزدادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیم و 
گواهـی دادخواسـت مربوطـه را بـه این اداره ارائـه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد 

شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود .
45فرعـی خانـم عفـت مـراد آبـادی فرزنـد درگـوش ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 

مسـاحت305/47متر مربـع واقـع درگلناآبـاد  . 
46فرعـی خانـم نسـیبه خانـی فرزند محمود ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 

406/7متـر مربـع واقع در گلنـا آباد .
اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج – م الف :19۲9

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج
در خاتـون آشـوبی خرگوشـکی فرزنـد چمـل  دارای شناسـنامه 380بشـرح 
دادخواسـت شـماره 980054مـورخ 98/۲/4 توضیح داده شـادروان میرجان 
پورمحمـودی فرزندعلـی بشناسـنامه410در تاریـخ1396/07/08در شـهرقلعه 

گنـج فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-مصطفی پورمحمودی فرزند میرجان به شماره ملی 31605۲6690)فرزند  متوفی ( 

۲-فاطمه پورمحمودی فرزند میرجان به شماره ملی 3150۲۲0971)فرزند  متوفی (
3-لیال پورمحمودی فرزند میرجان به شماره ملی 6980000063)فرزند  متوفی (

4-حمید پورمحمودی فرزند میرجان به شماره ملی 31605۲6704)فرزند  متوفی (
5-آذر پورمحمودی فرزند میرجان به شماره ملی 3160471871)فرزند  متوفی (

6-عصمت پورمحمودی فرزند میرجان به شماره ملی 31604718896)فرزند  متوفی(
7-حبیب محمدی فرزند میرجان به شماره ملی 3161۲40197)فرزند  متوفی (

8-زهرا پورمحمودی فرزند میرجان به شماره ملی 31503768۲3)فرزند  متوفی (
9-گران ناز پورمحمودی فرزند میرجان به شماره ملی 3160471888)فرزند  متوفی (

10-درخاتون آشوبی فرزند چمل به شماره ملی 3160337413)همسر متوفی (
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلی آگهـی می شـود چنانچه 
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 خواهد 
شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه 

اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج  -م الف -178 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی 
موضـوع  اول  شـماره13976031900058۲-97/11/04هیات 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
عنبـر آباد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای رمضان 
منصـور بهمنـی فرزنـد غالمرضـا بشـماره شناسـنامه 1768بـا 
کـد ملـی 3031384581صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک 
بـاب مغازه مشـتمل برطبقـه فوقانی بـه مسـاحت 68/89متر 
مربـع پـالک - فرعـی از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک – فرعـی از 49- اصلـی قطعـه یـک واقـع در عنبرآبـاد 
محمدآبـاد بی بی شـهری  بخش45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی خانم بی بی فرخنـده امیری محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:۲098- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۲/07 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :1398/0۲/۲۲
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

آگهی اباغ واحضار 
آقـای خسـرو جاللـی آب بـرده  فرزند زیـاد مجهول المکان همسـر 
شـما برابر دادنامه شـماره 97099734۲3000394شـعبه اول دادگاه 
عمومـی )حقوقی(دادگسـتری جیرفـت تقاضـای ثبت طـالق نموده 
ودر خصـوص مهریـه وسـایر حقـوق خـود بعـدا اقـدام مینماینـد. لـذا الزم اسـت 

ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـاراین آگهـی در دفتـر خانـه بـه آدرس جیرفـت 
–بلـوار پاسـداران ابتـدای خیابـان ذوالفاقرروبروی اسـلحه ومهمـات حاضر در غیر 
ایـن صـورت طبـق مقـررات اقدام بـه ثبت خواهـد شـد واعتراض بعدی مسـموع 

نخواهـد شـد – م الف 45
دکتر مجید خزاعی – سردفتر ازدواج وطاق 193/74جیرفت

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139711441909100059۲-98/01/18هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانـم زیبـا رضائـی فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه 1۲31با 
کـد ملـی 60694933۲1صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 441/53متـر مربع پـالک - فرعی 
از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 49 - اصلـی 
قطعـه یـک واقع دراراضـی عنبراباد محمد اباد بی بی شـهری 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـود 
شـیرانی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
تسـلیم  تاریـخ  از  مـاه  یـک  مـدت  ظـرف  رسـید،  اخـذ  از 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:۲05۲ -تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :98/0۲/07

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139760319091000669-97/11/08هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـا ی محمـد مسـافر ده بـاال فرزنـد علی بشـماره 
شناسـنامه 51۲صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یـک باب خانه 
به مسـاحت ۲90مترمربع پالک - فرعی از45- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 45 - اصلـی قطعـه یـک بخـش 
45کرمـان واقـع درعنبرابـاد شـهرک خـدا آفریـن خریـداری 
از مالـک رسـمی آقـای سـید محمـد موسـوی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲06۲
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/19 – تاریخ انتشـارنوبت دوم 

98/0۲/07:
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره1397603190910006۲3-97/11/07هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقـا ی یوسـف عابیدینـی راینـی فرزنـد ذوفعلـی بشـماره 
شناسـنامه 1659۲بـا کـد ملـی 303171906صـادره ازجیرفت 
درششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت 334/7۲مترمربع 
پـالک - فرعـی از47- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 
47 - اصلـی قطعـه یـک واقـع در احمد اباد عنبـر اباد بخش 
45 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای غالمحسـین پور 
حـق وردی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 
تاریـخ  اول:98/01/19 –  نوبـت  انتشـار  تاریـخ  الـف:۲048- 

انتشـارنوبت دوم :98/0۲/07
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

حصر وراثت –رودبار جنوب
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان 
عـوض ریسـی نیـا به خواسـته حصروراثـت توضیح 
داده شـادروان جهانگیرریسـی نیـا فرزنـد عوض به 
تاریـخ 1395/0۲/14درعملکـرد  ملـی 6060079164در  شـماره  
وسـایل جنگـی در خـارج از جنـگ فـوت نمـوده ووارث حیـن 

فوق عبارتنـد از :
م   ش  فرزندجهانگیربـه  نیـا  زهراریسـی  1-یگانـه 

       ) فـی خترمتو د (5 3 6 0 7 6 8 1 ۲ 6
۲-فاطمـه پارسـا فرفرزندعلی بـه ش م6060077587)همسـر 

متوفی(
3-عوض ریسی نیا فرزند دادعلی به ش م 60697589004

4-روزی فرامرزی نمداد فرزند چراغ به ش م 6069758919     
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محلـی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ازمتوفی 
نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهـی صـادر خواهد شـد . م الـف :535
رئیس شوراحل اختاف شهرستان رودبار–حسین کوهستانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بـه مسـاحت  بـاغ  چـون ششـدانگ یـک قطعـه 
از  فرعـی   -5۲8 پـالک  دارای  ۲3044مترمریـع 
158- اصلـی واقـع درشـهرفاریاب قطعـه دو بخش 
46کرمـان مـورد تقاضای آقای یوسـف جوکار فرزند حسـین به 
شناسـنامه شـماره 1۲۲71نیاز بـه تحدید حدود دارد .لذا حسـب 
درخواسـت کتبـی مالک مورخـه 98/0۲/0۲آگهـی تحدید حدود 
اختصاصـی پـالک فـوق  منتشـرو عملیـات تحدیـد ی آن از 
سـاعت 8صبح روزدوشـنبه مـورخ 1398/03/06درمحل شـروع 
وبعمـل خواهـد آمد لذا به مالـک و مالکین امـالک مجاور رقبه 
مزبـور اخطـار میشـود کـه در موعـد مقـرر در این آگهـی درمحل 
وقـوع ملک حاضر وچنانچه کسـی بر حدود وحقـوق ارتفاقی آن 
واخواهی داشـته باشـد میتوانداز تاریخ  تنظیـم صورت مجلس 
تحدیـدی لغایـت  30روزواخواهـی خـود را بـه اداره ثبت اسـناد 
وامـالک کهنـوج تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال شـود ،در 
غیـر ایـن صورت پـس از انقضای مهلـت مذکور هرگونـه ادعایی 

مسـموع نیسـت . م الـف 19۲4
اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ  یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲73/85مترمریـع 
دارای پـالک 9597- فرعـی از ۲- اصلـی واقـع درشـهرکهنوج قطعـه 
سـعیدی  معصومـه  خـان  تقاضـای  مـورد  46کرمـان  بخـش  یـک 
تـم میـری  فرزنـد علـی  بـه شناسـنامه شـماره 111نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد 
.لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک مورخـه 98/0۲/04آگهـی تحدیـد حـدود 
از سـاعت 8صبـح  آن  تحدیـد ی  عملیـات  منتشـرو  فـوق   پـالک  اختصاصـی 
روزچهارشـنبه مـورخ 1398/03/08درمحـل شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه 
مالـک و مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبور اخطار میشـود کـه در موعـد مقرر در 
ایـن آگهـی درمحـل وقوع ملـک حاضر وچنانچه کسـی بـر حدود وحقـوق ارتفاقی 
آن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـداز تاریـخ  تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی 
لغایـت  30روزواخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامالک کهنوج تسـلیم تا به 
دادگاه صالحـه ارسـال شـود ،در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلـت مذکور 

هرگونـه ادعایـی مسـموع نیسـت . م الـف 19۲8
اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج 

آگهی فقدان سند مالکیت
ملـی  شـماره  بـه  درویـش  فرزنـد  پـگاه   موسـی  آقـای  اینکـه  نظربـه 
60696۲61۲5صـادره ازعنبرآبـاد مالـک دوازده سـهم از 96سـهم ششـدانگ 
یـک قطعـه دارای پـالک 4فرعـی از 366 اصلـی واقـع در اراضـی چـاه حیدر 
شـهرعنبرآبادبخش 34کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 5010صفحـه ۲15دفتـر 
۲8محلـی بـه شـماره چاپـی 045149به نام موسـی پگاه صادر وتسـلیم گردیده ،سـپس 
ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق شـده اعـالم نموده که سـند مالکیت 
پـالک فـوق مفقـود شـده ودر خواسـت سـند المثنی نموده اسـت ،لـذا با اسـتناد تبصره 
یـک اصالحـی مـاده 1۲0آیین نامه قانـون ثبت مراتب یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر یـا وجود سـند مالکیـت نزد 
خـود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان عنبر 
آبـاد مراجعـه واعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم 
نمایـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنـی اقـدام خواهد 

گردیـد /م الـف :۲097
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد واماک عنبر آباد

گردشگری استان چوب اتفاق

12 سال قبل را می خورد

سال هاســت مناطــق مرکــزی ایــران، امــن و شــهرهای 
ــن  ــان ناام ــه کرم ــه اضاف ــرب ب ــرق و غ ــرزی در ش م
نشــان داده می شــوند، حتــی گزارش هــای مثبــت 
ــران نیــز در تغییــر  مؤسســه های امنیــت ســنجی از ای
هشــدارها و اخطارهــای وزارتخانه هــای خارجــه تأثیــری 
ــازی  ــور آشناس ــی ت ــه تازگ ــه، ب ــعلی امامی ندارد.عباس
بــرای تعــدادی از آژانس هــای ژاپنــی در اســتان کرمــان 
برگــزار کــرده اســت، بــه ایــن نگرانی هــا به ویــژه 
ــتان  ــت اس ــد.او ظرفی ــاره می کن ــن اش ــور ژاپ در کش
کرمــان را بــه تنهایــی بــرای گردشــگری، بــاال می دانــد 
و شــهداد و کویــر لــوت را بــه موتــور پول ســازی تشــبیه 
می کنــد و در ادامــه بــه غفلتــی کــه در محصول ســازی 
ایــن اســتان و حتــی  جاذبه هــای گردشــگری در 
ــد. ــاره می کن ــت، اش ــده اس ــور ش ــر کش ــق دیگ مناط

وی از ظرفیــت گردشــگری بــرای لــوح خطــی جیرفــت 
ــد ارگ  ــا معتقدن ــد: ژاپنی ه ــرد و می گوی ــی ب ــام م ن
ــر  ــا اهمیت ت ــید( ب ــت جمش ــپولیس )تخ ــم از پرس ب
اســت،وزارت خارجــه بســیاری از کشــورها همچنــان بــه 
اتبــاع خــود توصیــه می کننــد از ســفر بــه 100 کیلومتــری 
مرزهــای افغانســتان، عــراق و پاکســتان در ایــران 
خــودداری کننــد. »متاســفانه همتــی هــم بــرای تغییــر 
ایــن وضعیــت وجــود ندارد.«تازه تریــن اطالعیــه دربــاره 
منــع ســفر بــه ایــران، در زمــان وقــوع ســیل صادر شــد. 
بــا آن کــه اســتان های شــمالی، غربــی و جنــوب غربــی 
ــا وزارت  ــد ام ــده بودن ــران ش ــن بح ــر ای ــران درگی ای
خارجــه انگلیــس بــه شــهروندانش توصیــه کــرد: »از 
ســفر بــه مناطقــی از جملــه 100 کیلومتــری محــدوده 
مــرزی ایــران و افغانســتان، 10 کیلومتــری محــدوده 
مــرزی ایــران و عراق، اســتان سیســتان و بلوچســتان 
و محــدوده شــرقی محــور بــم بــه جاســک که شــامل 
ــم« نیــز می شــود، خــودداری کنیــد.« ایــن  شــهر »ب
ماجــرا بــا وقــوع هــر نــوع حادثــه ای تکــرار می شــود. 
سال هاســت مناطــق مرکــزی ایــران، امن و شــهرهای 
ــن  ــان ناام ــه کرم ــه اضاف ــرب ب ــرق و غ ــرزی در ش م
نماینــده  امامیــه،  داده می شوند.عباســعلی  نشــان 
اطالع رســانی گردشــگری ایــران در ژاپــن کــه بــه تازگــی 
تــور آشناســازی بــرای تعــدادی از آژانس هــای ژاپنــی در 
اســتان کرمــان برگــزار کــرده اســت، بــه ایــن نگرانی هــا 
ــد:  ــد و می گوی ــاره می کن ــن اش ــور ژاپ ــژه در کش به وی
متأســفانه از ســال ۲007 میــالدی بعــد از ماجــرای 
آدم ربایــی یــک تبعــه ژاپنــی در کرمــان، جایــگاه ایــن 
اســتان در نظــر ژاپنی هــا و برخــی کشــورها تنــزل پیــدا 
کــرد. از آن زمــان ژاپنی هــا بــه کرمــان ســفر نمی کننــد. 

ــا نشــان می دهــد کشــورهای کمــی  ــد گزارش ه هرچن
در وضعیــت »ســفید« یــا کامــالً امــن قــرار دارنــد امــا 
ــی  ــران، بزرگ نمای ــی از ای ــی در بخش های ــاره ناامن درب
می شــود و حجــم تبلیغــات و اخبــار منفــی نیــز بیشــتر 
اســت.وی ادامــه می دهــد: اتفــاق مشــابه کرمــان 
ــه  ــن ب ــود. وزارت خارجــه ژاپ ــز رخ داده ب ــس نی در تون
ــه  ــفر ب ــور را از س ــن کش ــردم ای ــال م ــه س ــدت س م
ــه  ــت س ــد از گذش ــاع بع ــا اوض ــرد ام ــع ک ــس من تون
ــارج  ــن خ ــت ناام ــس از حال ــرد و تون ــر ک ــال تغیی س
ــا  ــال ب ــد از 1۲ س ــم بع ــهر ب ــان و ش ــی کرم ــد، ول ش
ــن مــدت  ــه مشــابه دیگــری در ای ــه حادث وجــود آن ک
ــرار دارد  ــت ق ــان وضعی ــوز در هم ــداده اســت، هن رخ ن
و هیــچ همتــی هــم نبــوده کــه شــرایط را تغییــر دهــد.

امامیــه می گویــد: ایــن مکالمــه بایــد از جایــی شــروع 
ــرای  ــی ب ــه تنهای ــان را ب ــت اســتان کرم شــود.او ظرفی
ــوت را  ــر ل ــهداد و کوی ــد و ش ــاال می دان ــگری، ب گردش
بــه موتــور پول ســازی تشــبیه می کنــد و در ادامــه بــه 
غفلتــی کــه در محصول ســازی جاذبه هــای گردشــگری 
دیگــر کشــور  مناطــق  و حتــی  اســتان  ایــن  در 
شــده اســت، اشــاره می کنــد و می گوید:معتقــدم 
اگــر تحقیقــات دربــاره تمــدن کرمــان )جیرفــت( 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــه ب ــن منطق ــت ای ــه می یاف ادام
ــد،  ــی می ش ــان معرف ــای جه ــن تمدن ه قدیمی تری
ــد:  ــه می کن ــت.وی اضاف ــده اس ــم کاری ش ــی ک ول
ــه حــال رمزگشــایی  ــا ب ــه ت ــوح خطــی جیرفــت ک ل
نشــده اســت، بــه تنهایــی جاذبــه ی قــوی اســت کــه 
ــی شــود موجــی  ــر راز آن کشــف و درســت معرف اگ
ــوح  ــن ل ــدن ای ــرای دی ــط ب ــان فق ــران و جه در ای
ــل  ــار تاریخــی مث ــان آث ــد. در کرم خطــی، راه می افت
ــازار گنجعلی خــان وجــود دارد کــه هویــت کهــن آن  ب
ــم  ــبی ه ــامان دهی مناس ــت و س ــه اس ــن رفت از بی
ــت  ــه ظرفی ــه، درحالی ک در اطــراف آن صــورت نگرفت
ــرای شــهرگردی می توانســت باشــد. حتــی  خوبــی ب
کویــر شــهداد بــرای ژاپنی هــا خیلــی جــذاب اســت. 
ــار  ــه بزرگــی اســت کــه در کنــار تپــه کُن جیرفــت وزن
صنــدل، ارگ بــم، ارگ رایــن و بــاغ شــاهزاده ماهــان، 
پکیــج خوبــی بــرای تورهــای داخلی و خارجی اســت. 
یــا قنات هــای کرمــان کــه ثبــت جهانــی شــده اســت، 
می تــوان بــا نصــب یــک تابلــو، سیســتم پیچیــده و 
در عیــن حــال ســاده قنــات و مدیریــت آب را در ایران 
ــا  ــامان دهی و ب ــا را س ــراف آن ه ــرد. اط ــی ک معرف
ــگ و رســتوران  ــل پارکین ایجــاد زیرســاخت هایی مث

ــرای حضــور گردشــگر آمــاده کــرد. ب
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مدیـر کل راهداری و حمل نقل جـاده ای جنوب کرمان 
گفت: 5 شـرکت حمل و نقل کاال در شهرسـتان رودبار 
جنـوب بـه علـت رعایـت نکـردن قوانین حمـل و نقل 
تعطیل شـدند. مسـعود جمیلـی مدیر کل راهـداری و 
حمـل و نقل جـاده ای جنوب اسـتان گفـت: در اجرای 
طـرح تشـدید نظـارت بر شـرکت های حمـل و نقل در 
جنـوب اسـتان پنج شـرکت حمـل ونقـل کاال به علت 
رعایـت نکـردن ضوابـط و قوانین حمل و نقـل به قطع 
خدمـات محکـوم شـدند.وی افزود: در حـال حاضر در 
اوج حمـل و نقـل محصـوالت کشـاورزی بـا اسـتفاده 
از نـاوگان جـاده ای بـه مقاصـد هـدف هسـتیم، حجم 
زیـادی از محصـوالت کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان 
سـاالنه از طریـق جـاده، حمـل می شـود به طـوری که 
در زمـان پیـک بار روزانه بیـش از ۲ هـزار بارنامه حمل 
محصوالت کشـاورزی توسط شـرکت های حمل و نقل 
صـادر می شـود.جمیلی تصریـح کـرد: جنـوب کرمـان 
رتبه نخسـت بار خروجی از مبدا را در سـطح کشور دارد 
و برنامـه ریـزی بـرای جذب ایـن تعداد کامیـون که با 
دشـواری های زیـادی همـراه اسـت از 8 مـاه قبل آغاز 
شـده تـا بتوانیم حاصل دسـترنج کشـاورزان منطقه را 
بموقـع بـه بازار مصـرف در داخل و خارج کشـور منتقل 
کنیم.مسـعود جمیلـی بـا بیـان اینکـه شـرکت های 
حمل و نقل بایسـتی ضوابط مشـخص شـده و قیمت 
مصـوب انجمـن صنفـی حمـل و نقـل را رعایـت کنند 
گفـت: بـا شـرکت های متخلفـی کـه بخواهنـد حقوق 
کشـاورزان و رانندگان را رعایت نکنند با شـدت و بدون 

مماشـات برخـورد می کنیم.

تعطیلی 5 شرکت 
حمل و نقل کاال 
در رودبار جنوب 

روزانه سه هزار نفر در جیرفت 
خدمات سامت دریافت می کنند

شکار یک قاده گرگ 
توسط فرد متخلف در جیرفت 

برگزاری همایش دوچرخه سواری 
در جیرفت

کرد: سـامانه یکپارچه بهداشـت )سیب( در 
راسـتای ارائه خدمات بهداشـتی درمانی در 
قالـب برنامـه ها و طـرح های تحـول نظام 
اسـت.محمودی  شـده  راه انـدازی  سـالمت 
اطالعـات  تمـام  سـامانه  ایـن  در  افـزود: 
خدمـات  نـوع  خانوارهـا،  بـه  مربـوط 
و  مراکـز  در  موردنیـاز  درمانـی  بهداشـتی 
پایـگاه های سـالمت، وارد و ثبت می شـود. 
رییـس مرکـز بهداشـت جیرفـت ادامه داد: 
در ایـن سـامانه بـه صـورت لحظـه ای مـی 
برنامـه  مشـاهده،  را  هـا  شـاخص  تـوان 
ریـزی و آمـوزش هـای الزم را ارائـه کـرد.

محمـودی گفـت: همشـهریان بـا مراجعه به 
مراکـز خدمـات جامـع سـالمت و تشـکیل 
خدمـات  از  سـالمت،  الکترونیـک  پرونـده 

شـوند. بهره منـد  بخـش  ایـن  رایـگان 

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه 
باشــگاه  اســتان های 
خبرنــگاران جــوان از کرمــان 
،بــر اســاس اعــالم اداره محیط 
ــی  ــاس تلفن ــی تم ــت، در پ ــت جیرف زیس
زیســت  محیــط  دوســت داران  از  یکــی 
ــر اعــالم شــکار یــک قــالده گــرگ  مبنــی ب
توســط فــرد متخلــف در منطقــه درب مــزار 
ــت  ــگان حفاظ ــن ی ــار ماموری ــیخ بختی ش
محیــط زیســت جیرفــت بالفاصلــه بــه 
محــل اعــزام شــدند.بر پایــه ایــن گــزارش، 
از خــودرو متخلــف الشــه یــک قــالده گــرگ 
ــد  ــازه متول ــه ت ــار تول ــراه چه ــه هم ــاده ب م

ــد. ــط ش ــف و ضب ــده کش ش
ــا  ــادر را ب ــرگ م ــم گ ــکارچی بیرح ــن ش ای
اســلحه کشــته و پیشــانی اش را برداشــته 

اســت.بر اســاس ایــن گــزارش، هــدف 
ــی  ــر فرهنگ ــدام، فق ــن اق ــکارچی از ای ش
و جهــل و خرافــات بــوده کــه بــا ایــن 
شــکار، عمــال تعــداد پنــج گــرگ از چرخــه 
طبیعــت حــذف شــده اســت.به عقیــده 
ــتن  ــراه داش ــه هم ــت ب ــده ای خرافه پرس ع
پیشــانی گــرگ و مهــره مــار و امثــال آن هــا 
را در مســیر خوشــبختی و ثــروت قــرار 

می دهــد.
ــح اســت کــه جریمــه ضــرر  ــه توضی الزم ب
وارده بــه محیــط زیســت بابــت کشــتن 
هــر قــالده گــرگ چهــل میلیــون ریــال 
ــات  ــای خراف ــون بق ــفانه قان ــت. متاس اس
می گویــد، خرافــات از بیــن نمــی رود فقــط 
از شــکلی بــه شــکل دیگــر و از فضایــی بــه 

ــود. ــل می ش ــر منتق ــی دیگ فضای

»علی سـعیدی« رییـس هیأت 
جیرفـت  سـواری  دوچرخـه 
بـا اشـاره بـه هفتـه سـالمت و 
پیـش گام شـدن دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفـت، بـرای برگـزاری همایـش 
ایـن  در جیرفـت، گفـت:  دوچرخـه سـواری 
همایش در روز جمعه )6 اردیبهشـت( ساعت 
6 صبـح بـا محوریت این دانشـگاه و با حضور 
دوچرخه سـواری  ورزش  بـه  عالقه منـدان 
ایـن  بیـان  بـا  .علـی سـعیدی،  برگـزار  شـد 
مطلـب کـه ایـن همایـش بـا شـعار »نشـاط 
و سـالمتی« برگـزار می شـود، افـزود: ترویج 
ایجـاد  و  دوچرخه سـواری  فرهنـگ  تبلیـغ  و 
رغبـت بیشـتر شـهروندان بـه ورزش همگانی 
از اهـداف ایـن همایـش بود.رییـس هیـأت 
داشـت:  ابـراز  جیرفـت  دوچرخه سـواری 

همایـش دوچرخه سـواری همگانـی عـالوه بر 
نشـاط و شـادابی در بین جوانان و شهروندان 
در حفـظ سـالمت روح و جسـم افـراد نقـش 
بسـیار مهمـی دارد.وی، اظهـار کـرد: دوچرخه 
سـواران مسـیر 15 کیلومتری از حاشـیه محل 
جـاده  در  پـروازی  اهـداف  سـایت  احـداث 
دلفارد را تا سـاختمان سـتاد مرکزی دانشگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت رکاب زده و بـه همت 
دانشـگاه علوم پزشکی به نفرات برتر هدایایی 
اهدا شـد. سـعیدی افزود: برنامه ریـزی برای 
همایـش  ایـن  در  مختلـف  سـینن  حضـور 
از  بیـش  دوچرخه سـواران  و  صـورت گرفـت 
10 کیلومتـر کـه در مسـیر جاده اسـت را رکاب 
زدند.بـا هماهنگی هـای صـورت گرفتـه افـراد 
ایـن همایـش  توانسـتنددر  بـاالی 15 سـال 

کنند. شـرکت 

کرمـان اشـاره مـی کنـد و مـی گویـد: یکـی از شـاخص هایی کـه 
سـرمایه گذاران بـه آن توجـه مـی کنند فضای کسـب و کار اسـت، 
وقتـی کـه وضعیت کشـور در این زمینه خوب نیسـت اسـتان هم 
تکلیفـش مشـخص اسـت. متاسـفانه در اسـتان کرمـان فضای 

کسـب و کار فضـای جذابـی نیسـت. عـالوه بـر این باید سـهولت 
تامیـن منابـع مالـی را داشـته باشـیم که پاشـنه آشـیل فعالیت 
اقتصادی است اما در این راستا منابع تجهیز نمی شوند و بانک ها 
علیرغـم منابـع مالـی کـه دارنـد چرخـش مالـی زیـادی ندارنـد.

اقتصادی شکوفاتر خواهد شد اگر بخش خصوصی 
توانمندی داشته باشد

کرمـان  جنـوب  بازرگانـی  اتـاق  رییـس  نایـب  محبـان 

به»کاغذوطن«گفت:»اتـاق بازرگانـی بـه عنـوان پارلمان بخش 
خصوصـی  نـگاه و رسـالتش بیشـتر بـه سـمت بهبـود فضـای 
کسـب و کار اسـت که این فضا هم بسـتگی به وضعیت فضای 
اقتصـادی منطقـه دارد و رشـد اقتصادی منطقه اسـت که بهبود 
فضـای کسـب و کار را سـبب می شـود.«وی افزود:»حوزه هـای 
اقتصـادی را رصـد کردیـم و در چندین حوزه در منطقه می شـود 
فعالیت هـای بزرگـی را انجـام داد،البته زنجیـره تولید را طراحی 
کردیـم کـه بـه صـادرات منتهـی می شـود، در بحـث بازرگانـی 
تاکنون بیشـتر درحال از دسـت دادن ظرفیت های مثبت بودیم 
کـه می تـوان گفـت بخـش زیـادی از ایـن مسـأله در بخـش 
بسـته بندی محصـوالت بـود و امسـال توانسـتیم نقـش زیادی 
در صـادرات محصوالت کشـاورزی با بهبود وضعیت بسـته بندی 
داشـته باشـیم.«وی ادامـه داد:»ضعف های بازرگانی را بررسـی 
شـاهد  زمینـه  ایـن  در  پیـاده  کردیـم کـه  را  مثبـت  نـکات  و 
اثـرات مثبتـی بودیـم و ایـن باعـث شـد بسـیاری از بازرگانـان 
محصوالتشـان را برای بسـته بندی بـه جیرفت بیاورنـددر حالی 
کـه در گذشـته تیم هـای کارگـری مـا در این زمینـه غیرحرفه ای 
خوبـی  خیلـی  داد:»زیرسـاخت های  ادامـه  بودند.«محبـان 
در بحـث بوم گـردی جنـوب ایجـاد شـد و در حـال حاضـر در 
حـال بررسـی هتل هـا هسـتیم تـا کیفیتشـان را بـاال ببرندکـه 
برخـی بـه ایـن سـمت توجـه کرده انـد و از سـویی هیأت هـای 
گردشـگری را بـه منطقـه آوردیـم و طبیعت هـای بکـر منطقه را 
شناسـایی کردیـم. در بحـث صنایـع و معادن هـم کارهایی را در 
نظـر داریـم انجـام  دهیم تـا اگر شـخصی قصد سـرمایه گذاری 
در ایـن بخـش را داشـت بـا راه هـای مفیـد آشـنا شـود فضای 
کسـب و کار منطقـه می توانـد آینده خیلی خوبی داشـته باشـد 
البتـه دولـت اگـر کمـک کنـد ایـن طرح هـا می تواند سـرانجام 
خوبـی داشـته باشـد هرچنـد اقتصـادی سـکوفاتر خواهد شـد 
کـه بخـش خصوصـی توانمنـدی داشـته باشـد بـا ایـن حـال 
سـهم اقتصـادی مـا از امکانـات اسـتان بسـیار ناچیـز اسـت و

بـرای داشـتن بخـش خصوصـی توانمنـد، بایـد مهارت افزایـی 
بـاال داشـته باشـیم، باید تسـهیالت با سـود پاییـن و تـوان تولید 
بـاال و دروازه هـای صـادرات بـاز و تبـاالت مالـی آسـان داشـت

و  ماسـت  نظـر  مـد  جزییـات  ایـن  قطعـا  کـه 
دارد. قـرار  کارمـان  دسـتور  در  مهـم  ایـن  چانه زنی هـای 
بـا اسـتراتژی هایی کـه در حـوزه بازرگانـی جنـوب کرمـان داریـم

بـه آینـده این بخش خیلی امیـدوار هسـتیم و امیدواریم اقتصاد 
بازرگانـی جنـوب بـه جایگا ه های خیلی خوبی دسـت پیـدا کند.«

محبان ادامه داد:»زیرساخت های خیلی 
خوبی در بحث بوم گردی ایجاد شد و 
در حال حاضر در حال بررسی هتل ها 

هستیم تا کیفیتشان را باال ببرندکه برخی 
به این سمت توجه کرده اند و از سویی 

هیأت های گردشگری را به منطقه آوردیم و 
طبیعت های بکر منطقه را شناسایی کردیم. 

در بحث تورلیدری آموزش های الزم را 
ارائه دادیم .در بحث صنایع هم کارهایی 

را انجام می دهیم و با آقای ارجمند 
مدیرسازمان کارهایی را استارت خواهیم 

زد تا اگر شخصی قضد سرمایه گذاری 
در این بخش را داشت با راه های مفید 

آشنا باشدفضای کسب و کار منطقه 
می تواند آینده خیلی خوبی داشته باشد 
البته دولت اگر کمک کند این طرح ها 

می تواند سرانجام خوبی داشته باشد البته 
اقتصادی سکوفاتر خواهد شد که بخش 

خصوصی توانمندی داشته باشد.«

رییس سازمان برنامه و بودجه استان: در استان کرمان اعداد به صورت متوسط ارائه می شوند و عدم تعادل در  بین نقاط مختلف جغرافیایی استان به شکل شدیدتری دیده می شود

اقتصاد از هم پاشیده استان کرمان
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مدیر کل بیمه سامت: 
استفاده روزانه 21هزار نفری مردم 

استان از دفترچه بیمه

مدیـرکل بیمه سـالمت اسـتان کرمـان گفت: ارتقاء سـطح دانش عمومـی مردم در حوزه سـالمت 
دغدغـه بزرگی برای ماسـت.

بـه گـزارش ایسـنا  دکتـر محمـد جعفـری در پنجـم اردیبهشـت مـاه در جمع خبرنـگاران با اشـاره 
بـه هفتـه سـالمت اظهار کرد: شـعار امسـال هفته سـالمت "خدمـات بهداشـتی اولیه راهـی برای 

پوشـش همگانـی خدمات سـالمت" اعالم شـده اسـت.
وی افـزود: ایـن نامگـذاری در پـی ایـن اسـت کـه چتر پوشـش خدمـات سـالمت را در حوزه های 
مختلـف در قالـب چهـار کارکـرد تولیت، تامیـن منابع، تامیـن مالـی و ارائه خدمات پزشـکی را به 
گونـه ای انجـام بدهـد کـه موجب کارآیی نظام سـالمت، پاسـخ دهی مناسـب و عادالنه تر شـدن 

خدمات بهداشـت و درمان بشـود.
جعفـری تصریـح کـرد: عدالـت در سـالمت به سـطح دسترسـی )فیزیکـی، مالـی و فرهنگی( به 
خدمـات سـالمت برمـی گردد و همه باید تالش کنیم این سـه سـطح دسترسـی صـورت بگیرد تا 

فکـر کنیـم چتـر خدمات سـالمت بـر همه آحـاد مردم باز اسـت.
وی بیـان کـرد: در حـوزه بیمه به جهت اینکه یکی از چهار کارکرد نظام سـالمت تامین مالی اسـت، 

بـه ایـن دلیل نقش بیمه در درمان مردم بسـیار پررنگ و کلیدی اسـت.
مدیـرکل بیمـه سـالمت اسـتان کرمـان اظهـار کرد: در سـطح اسـتان کرمان مـی توانیـم ادعا کنیم 
فـردی فاقـد پوشـش بیمه ای وجود ندارد و آحاد مردم اسـتان در پوشـش صنـدوق های بیمه ای 

مختلـف حداقـل از یک نـوع دفترچه بیمه بهره مند هسـتند.
وی افـزود: اداره کل بیمـه سـالمت اسـتان کرمان بـا بیش از یک میلیـون و 850 هزار نفر جمعیت 
تحـت پوشـش در اسـتان کرمـان، روزانـه شـاهد اسـتفاده ۲1 هـزار نفر از مـردم اسـتان از دفترچه 

بیمه اسـت.
جعفـری ادامـه داد: روزانـه بیـش از یـک میلیـارد و 700 میلیـون تومـان تعهد مالی بیمه سـالمت 
در خریـد خدمات برای بیماران اسـتان اسـت.وی در بخش دیگری از سـخنانش تصریـح کرد: در 
سـال 98 قصـد داریـم بـا 76 برنامه در قالب 9 هدف اسـتراتژیک، دکترین سـازمانی را به گونه ای 
در جامعه پیاده کنیم که شـاهد ارتقاء شـاخص های سـالمت محوری، حفاظت مالی و دسترسـی 

باشیم. عادالنه 
مدیـرکل بیمـه سـالمت اسـتان کرمـان بیـان کـرد: در راسـتای برنامـه ششـم توسـعه و در قالـب 
تفاهمنامـه بـا کمیتـه امـداد کشـور بـه منظـور یکسـان سـازی ارائـه خدمـات پزشـکی به مـردم، 
مددجویـان کمیتـه امـداد از ابتدای امسـال به جمعیت بیمه شـده سـازمان بیمه سـالمت افزوده 
شـدند و خدمات بیمه ای و درمانی را در قالب نظام ارجاع و به شـکل نسـخه نویسـی الکترونیک 
و بـا دسترسـی سـاده در شـهرهای مختلـف اسـتان کرمـان طبـق ضوابط سـازمان بیمه سـالمت 
دریافـت مـی کننـد کـه از ابتـدای فروردین امسـال 35 هزار نفـر از مددجویان کمیته امداد اسـتان 

بـه بیمه شـدگان مـا اضافه شـدند.

راه برق جنوببهزیستی
و شهر سازی

آوای محلی           

َپدوه َلو ُغرَصه روزِ َسخِت ماِیه
دو گَز آَجهِک ُسهَته َرخِت ماِیه

َبِرن خُوِش َسلونِک   ناُمرادی 
ِکه ُخلِک گَُوردیاِل  َبخِت ماِیه

شاعر :  مهدی جالی

همیشه وی خودم گیرم فانی
ِمث  ِاشراری  در گیرم  فانی
ِبسی ُپر بوده گَپ توی گلومه
خشابی کامل ای  تیرم فانی

شاعر :  رضاشکری زاده

مو  تو  َزجرم  ولی  آ  شاده ُهمرو
دل و  ُبغضم ُپر ای  فریاده  ُهمرو
خبرشون دا گنوگ ِتر بودمی دوش
َاگفشون جات  یکی ُدماده  ُهمرو

شاعر :  رضاشکری زاده

ِچش کُوگی ُو گَرِدنی ُبَلندن بادوه
شیرین َاکَزِه   ِدریِپ   کَنِدن بادوه 
َسر  تا کََدمی َندارِه  وهللا   عیبی 

َصد ِحیف گَنوُگ َحَله َخنِدن بادوه 

شاعر :   مهدی جالی

َدَرهِته  ماِه ُنو  باِب ِدِل مو
اریزِه  َغمَزه َور  داِب دل مو
ِاُتو میزوِن َسر تا  ِپنِج پایی
که بوِده  کالِِب کاِب دل مو

شاعر :  مهدی جالی

مدیـر کل، معاون توانبخشـی و معاون 
کل  اداره  مردمـی  مشـارکت های 
بهزیسـتی کرمـان بـه همـراه رئیـس 
اداره بهزیسـتی بـم ، معـاون فرماندار و 
بخشـدار از مرکز بیماران مزمن اعصاب و روان نقش طلوع ماندگار 
و مرکـز کـم توانـان ذهنی دختـران باالی 14  سـال شهرسـتان بم 
بازدیـد نمـود .  به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیسـتی اسـتان 
کرمـان عبـاس صـادق زاده مدیر کل بهزیسـتی کرمـان در بازدید از 
مرکـز طلوع ماندگارشهرسـتان بم ضمن برسـی رونـد ارایه خدمات 
مراقبتـی و آموزشـی گفـت راه انـدازی کارگاه هـای حرفـه آموزی و 
سـالن هـای ورزشـی به توانمنـد سـازی مددجویان کمـک میکند

صـادق صـادق بـا تاکیـد بـر تفکـرات مددکارانـه بـرای حمایـت از 
مددجویـان عنـوان کـرد :رویکرد و منـش مددکاران بایـد به گونه ای 
باشـد کـه بـه باز توانـی ، توانمند سـازی و بـاز پیونـد مددجویان به 
خانـواده هـا منجـر شـود .وی بـا اشـاره بـه آمـوزش مهارت هـای 
زندگـی بـرای ایـن گـروه از افـراد جامعـه خاطـر نشـان کـرد : 
آموزش هـای متنـوع مهـارت های زندگـی ، حرفه آمـوزی و ورزش 
ویـژه مددجویـان کم توانان ذهنی زمینه اسـتقالل و کارکر مسـتقل 

در زندگـی روزمـره را بـرای آنـان فراهـم مـی نماید .

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت 
جنـوب اسـتان کرمـان، سـید 
کمـال موسـوی معـاون بهـره 
بـرداری و دیسـپاچینگ ایـن شـرکت بیـان نمـود: تـاب 
آوری بـاالی شـبکه هـای توزیـع برق جنوب اسـتان کرمان 
در بارندگـی هـای اخیـر باعـث شـد کـه مشـترکان شـاهد 

باشـند. خاموشـی  کمتریـن 
موسـوی گفت  سـال 9۲ تعداد 13798 پایه برق فرسـوده 
یـا در معرض خطـر با اعتباری بالغ بـر 41114 میلیون ریال 
در 16 شهرسـتان تحت پوشـش این شـرکت مقاوم سازی 

و یـا گابیون بندي شـده اند.
وی افـزود: بـا توجـه بـه مقـاوم سـازی و انجـام تمهیدات 
الزم در برابـر خطراتـی همچون سـیل؛ بارندگـی های اخیر 
در شهرسـتان های تحت پوشـش شـرکت تنها چهـار مورد 

شکسـتگی پایه داشـته ايم.
موسـوی خاطرنشـان کرد: به منظور کاهش خاموشی های 
مشـترکین از تاریـخ ۲۲ فروردین ماه کلیه کارکنان شـرکت 
بـرای ارائـه خدمـات بهتـر بـه مشـترکین  در حالـت آماده 

بـاش قرار داشـته اند.

توانمند سازی مددجویان بهزیستی 
با راه اندازی کارگاه های حرفه آموزی

پایداری باالی شبکه های
 توزیع برق جنوب 

در بارندگی های اخیر

پرداخت تسهیالت بدون سپرده به متقاضیان
 احداث مسکن در بافت ناکارآمد شهری

مرکـز  بـه همـت  اسـتان  زندان هـای  مـددکاران  گردهمایـی 
خدمـات اجتماعی و مراقبت پس از خـروج، در کانون اصالح و 

تربیـت کرمـان برگـزار و از مـددکاران نمونـه تجلیل شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل زندان هـا: رمضـان امیـری 
مدیـر کل زنـدان هـای اسـتان در جمـع مـددکاران  ضمـن 
بـا  می تواننـد  مـددکاران  آنـان گفـت:  زحمـات   از  قدردانـی 
بهره گیـری از تـوان علمـی و تجربیات زندانیـان را به موقعیت و 
شـرایط خودشـان آگاه کرده و بخشی از مشکالت آنها را برطرف 

نمایند.
وی بـا اشـاره بـه گسـتره وسـیع وظایـف مـددکاران از ارتباط با 
مددجـو تـا مجموعه اجتماع و محیـط بیرون از جملـه خانواده 
مددجـو، شـکات، مراجـع قضائـی، مسـئولین زنـدان و سـایر 
مؤسسـات حمایتـی گفـت: مـددکاران به عنـوان پـل ارتباطـی 
بـروز  از  می تواننـد  زنـدان  از  خـارج  محیـط  بـا  مددجویـان 
آسـیب های مختلف پیشـگیری کنند و در آماده سازی زندانیان 

بـرای بازگشـت شـرافتمندانه بـه جامعـه تاثیرگذار باشـند.
امیـری بـا بیـان اینکـه انگیـزه خدمت بـه همنوعـان در فطرت 
انسـان نهفتـه اسـت، گفت: حضرت علـی )ع( به عنـوان بزرگ 

مـددکار جهـان الگوی همه مددکاران اسـت و مـددکاران باید در 
ارائـه خدمات و رسـیدگی به مددجویان از این الگوی ارزشـمند 

بگیرند. بهره 
مقام عالی زندانهای اسـتان در بخش دیگری از سـخنان خود 
بـا تاکیـد بر لزوم تسـلط کامل مـددکاران زندان های اسـتان به 
قوانیـن و مقـررات، بـه آنـان توصیه کـرد مجددا شـرح وظایف 
مـددکاری آیین نامـه مـددکاری و همچنیـن کلیه بخشـنامه ها 
و دسـتورالعمل های مربـوط بـه مـددکاری و کاهـش جمعیـت 
کیفـری را مطالعـه کننـد تـا بتواننـد از ظرفیـت آنهـا اسـتفاده 

نمایند.
ایـن مقام مسـئول بـه آرامـش فضـای کاری مـددکاران تاکید 
کـرد و افـزود: افـراد از ایجاد بحران در فضـای کاری بپرهیزند تا 

بتواننـد به کار زندانیان به درسـتی رسـیدگی شـود.
معـاون سـالمت،اصالح و تربیـت اداره کل زنـدان های اسـتان 
کرمـان نیـز در ایـن همایـش بـه بیـان وظایـف عملکـردی 
مـددکاران در زنـدان هـا پرداخـت و گفت : سـالمتی مـددکاران 
بایـد در اولویـت باشـد و مـددکاران بـا ورزش کردن مـی توانند 
از تـوان جسـمی باالتـر برخـوردار شـوند تـا بتواننـد به درسـتی 

بـه کمـک زندانیـان بشـتابند. بـا توجـه به ایـن که بسـیاری از 
زندانیـان امیـد بـه زندگـی ندارنـد، یکـی از وظایـف مـددکاران 
دادن امیـد و انگیـزه بـه زندانیـان اسـت و اخذ رضایت شـکات 

زندانیـان از جملـه مـوارد امیـد بـه زندگـی آنها اسـت.
پرویز سـلیمانی افزود:همکاری و حضور مددکاران در جلسـات 
صلـح و سـازش و کمـک بـه اخـذ رضایـت شـکات از وظایـف 

اصلـی مددکاران اسـت .
معاون سـالمت ، اصالح و تربیت زندانهای اسـتان رسـیدگی و 
بررسـی وضعیـت خانـواده زندانیـان خصوصًا معلولیـن را مورد 
تاکیـد قـرار داد و گفـت: بـا ایجـاد تفاهـم نامـه بـا ارگان هـای 
مختلـف مـی توان اهـداف اصلـی مـددکاری را در سـال جدید 

قـوت بخشـید وحامی این قشـر ضعیـف جامعه باشـید.
و  اجتماعـی  خدمـات  مرکـز  رییـس  گردهمایـی،  ایـن  در 
مراقبت هـای پـس از خروج اداره کل زندان های اسـتان ضمن 
تشـکر از حمایـت هـای مدیـر کل زندانها ، معاونیـن و زحمات 
مـددکاران هـدف از برگزاری این گردهمایی تجلیـل از مددکاران 
نمونـه زندان هـای اسـتان و بررسـی مشـکالت حـوزه کاری 

مـددکاران  عنـوان نمـود .

دبیر سـتاد بازآفرینی شهری 
پرداخـت  از  اسـتان کرمـان 
بـدون  بانکـی  تسـهیالت 
سـپرده به متقاضیان احداث 
مسـکن در بافـت هـای ناکارآمـد شـهری خبـر داد.بـه 
گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان، دکتـر بلـوردی گفـت: تسـهیالت پرداختـی بـه 
متقاضیان سـاخت و سـاز انفرادی مجموعا 600 میلیون 
ریـال اسـت که در شـهر کرمان 500 میلیـون ریال با نرخ 
سـود 9 درصـد و 100 میلیـون ریال با سـود 18 درصد، در 
شـهر سـیرجان که بیـش از ۲00 هزار نفر جمعیـت دارد، 
400 میلیـون ریـال با سـود 9 درصـد و ۲00 میلیون ریال 
بـا نـرخ سـود 18 درصـد پرداخت مـی شـود.وی افزود: 
در سـایر شـهرهای اسـتان تسـهیالت پرداختـی بـرای 
سـاخت و سـاز انفرادی 500 میلیون ریال اسـت که 400 
میلیـون ریـال آن با سـود 9 درصـد و مابقی با سـود 18 

درصـد پرداخـت می شـود.
اسـتان کرمـان تسـهیالت  راه و شهرسـازی  مدیـرکل 
پرداختـی بـه توسـعه گرانـی کـه قصـد سـاخت و سـاز 
در بافـت هـای ناکارآمـد شـهری دارنـد را در کرمـان و 

سـیرجان 800 میلیون ریال و در سـایر شـهرهای استان 
700 میلیـون ریـال اعـالم کـرد.

دکتـر بلـوردی با بیان اینکـه بازپرداخت تسـهیالت برای 
توسـعه گـران در شـهر کرمـان 500 میلیون ریال با سـود 
9 درصـد و 300 میلیـون با سـود 18 درصد اسـت، گفت: 
در سـیرجان 400 میلیـون ریـال بـا نرخ سـود 9 درصد و 
400 میلیـون ریـال هـم بـا سـود 18 درصد اعطـا خواهد 
شـد.دبیر سـتاد بازآفرینی شـهری اسـتان کرمـان نرخ 
سـود 400 میلیون ریال از تسـهیالت پرداختی به توسعه 
گران در سـایر شـهرهای اسـتان را 9 درصد و سـود 300 
میلیـون ریـال باقـی را 18 درصـد ذکـر کـرد.وی اظهـار 
داشـت: در صورت استفاده توسـعه گران از فناوری های 
نوین در سـاخت و سـاز، ۲00 میلیون ریال به تسـهیالت 
بـا سـود 18 درصـد آنـان افـزوده خواهد شـد.وی این را 
هـم گفـت که تسـهیالت با سـپرده گذاری ویـژه زوجین 
خانـه اولـی هـم به قـوت خود باقی اسـت و هـر یک از 
زوجیـن در شـهر کرمـان با سـپرده گـذاری 300 میلیون 
ریال به صورت یک سـاله، و در سـایر شـهرهای اسـتان 
بـا ۲00 میلیون ریال سـپرده گـذاری دو برابر  این مبلغ را 

تسـهیالت با سـود 6 درصـد دریافـت خواهند کرد.

مدیرکل زندان های استان کرمان : 
مددکاران با بهره گیری از توان علمی و تجربه، زندانیان را آگاه سازند

سرعت گیرهای غیر استاندارد درجیرفت
سرعت گیرهای غیر استاندارد در جیرفت باعث تصادف و خسارت مالی به رانندگان است

اسـت کـه  عالیمـی  جملـه  از  رانندگـی  و  راهنمایـی  چـراغ 
آن  از  و  هسـتند  آشـنا  آن  بـا  خوبـی  بـه  مـردم  تمامـی 
درون  تصادفـات  از  جلوگیـری  و  ترافیـک  از  فـرار  بـرای 
می کننـد. اسـتفاده  آن  از  ناشـی  خسـارات  و  شـهری 

چهارراه هـای  برخـی  در  کـه  هسـتیم  ایـن  شـاهد  امـا 
پرتردد)چهـارراه نخـل طالیی،چهاراه پارسـیان و چهـارراه جهاد 
قدیـم و...(جیرفت هیچ چراغ راهنمایی نصب نیسـت که نبود 
آن در  ساعاتی از روز باعث ترافیک و کالفگی رانندگان خودروها 
شـده که در بهترین حالت ممکن با دعوای لفظی و بوق ممتد 
ختـم بـه خیر اسـت در این راسـتا هم چنین بسـیاری از مردم 
از وجـود سـرعت گیرهای غیرقانونـی و غیرعلمـی در جاده های 
نبـود سـرعت گیرهای  انتقـاد دارنـد  درون شـهری جیرفـت 
سـرعت گیرهای  جایگزینـی  و  جیرفـت  در  پالسـتیکی 
آسـفالته آن هـم بـا روش هـای غیـر معمـول بنـا بـه گفتـه 
شـهروندان تـرددی غیـر ایمـن در شـهر به وجـود آورده اسـت.

و متاسـفانه در نصـب بسـیاری از آن هـا اسـتانداردهای الزم 
رعایـت نشـده اسـت و گاه همیـن امـر باعـث کـم اثـر بـودن 
و یـا تصـادف و ترافیـک می شـود. نصـب سـرعت گیرهای 
غیراسـتاندارد در برخـی معابـر جیرفـت بـه شـکل فعلـی نـه 
تنهـا امـری پیش گیرانـه نیسـت، بلکـه خـود عامـل حادثـه 
و تصـادف اسـت و مشـکالتی را بـرای شـهروندان بـه وجـود 
آورده تعـداد زیـاد سـرعت گیرهای اسـتاندارد و غیر اسـتاندارد 
گاهـی راننـدگان را کالفـه یـا دچـار سـانحه کـرده اسـت، امـا 
در کنـار آن سـرعت بـاال و عـدم توانایـی راننـده در کنتـرل 
خـودرو را کـه باعـث بـروز حادثـه شـده نبایـد نادیـده گرفـت.

شـهر  ورودی هـای  و  بلوارهـا  برخـی  در  سـرعت گیر  ایجـاد 
ترافیکـی  اسـتانداردهای  بـا  آن  مطابقـت  عـدم  و  جیرفـت 
همـواره مـورد انتقـاد برخـی راننـدگان و نخبـگان قـرار گرفتـه 
کـه از طرفـی نبایـد از بـار روانـی آن بـر کیفیـت رانندگـی و 
صدمـه دیـدن برخـی خودروهـا غافـل بـود. علی رغـم تاکیـد 
ایـن  بـودن  اسـتاندارد  بـر  رییـس شـورای شـهر جیرفـت  
تعـداد  بـا  درون شـهر می تـوان  در  نگاهـی گـذرا  بـا  موانـع 
اسـتاندارد  یـا  شـد کـه  روبـرو  بی شـماری  سـرعت گیرهای 
الزم را ندارنـد و یـا عـدم رنـگ آمیـزی و فرسـودگی آن را بـه 
سـرعت گیرهای غیـر اسـتاندارد و چالـه تبدیـل کـرده اسـت.

یکـی از راننـدگان وسـایل نقلیـه عمومـی بـه »کاغذوطـن« 
گفت:»متاسـفانه تعداد سرعت گیرهای غیر اسـتاندارد در چند 
سـال گذشـته در جیرفت افزایش یافته است. فرسودگی، عدم 
رنگ آمیـزی و هم چنین غیر اسـتاندارد بودن بسـیاری از آن ها 
همواره رانندگان را دچار کالفگی کرده و یا در برخی موارد باعث 
نقص فنی و باال رفتن هزینه اسـتهالک خودرو شـده اسـت.«

سـعیدی افـزود:» در برخـی مسـیر هـا از جملـه بلـوار معلـم 
ارتفـاع  فرعـی  مسـیرهای  و  بـرق  دیـوار  جنـب  ،خیابـان 
سـرعت گیرها بـاال اسـت و یـا در برخـی خیابان هـا از جملـه 
امـام خمینی)ره()چهـارراه راهنمایـی و رانندگـی (بـه علـت 
شـیب تند خیابـان خودروهـا جای توقـف ندارند و با سـرعت 
بـاال شـیب جـاده را طـی می کننـد کـه خطرسـاز اسـت .«

سرعت گیر یا پرتاب گر
کـرد:  اظهـار  خصـوص  همیـن  در  راننـدگان  از  دیگـر  یکـی 
»سـرعت گیرهای زیـاد سـطح شـهر نـه تنهـا بـرای وسـایل 
نقلیـه عمومـی بلکـه بـرای مهمانـان و خودروهـای شـخصی 
چندیـن  و  اسـت  آورده  وجـود  بـه  زیـادی  مشـکالت  نیـز 
یـا  و  ناگهانـی  ترمـز  بدلیـل  ورودی هـای شـهر  در  تصـادف 
بـا سـرعت گیر  برخـورد  به دلیـل  از مسـیر خـودرو  انحـراف 
روی داده اسـت. «وی افـزود:» ارتفـاع بعضـی سـرعت گیرها 
بـه حـدی بلنـد یـا نـا متعـارف اسـت کـه اگـر راننـده کـم 
توجهـی کنـد بـه طـور قطـع دچار خسـارت کلـی خواهد شـد.

نبود عالیم اخباری یا خط کشـی نشـدن محدوده سـرعت گیر 
از مـواردی اسـت کـه شـب هنـگام در معابـر تاریـک راننـدگان 
ناآشـنا بـه مسـیر را بـا تکانه هـای شـدید مواجـه می کنـد.«

استاندارد نبودن سرعت گیرها 
منجر به خسارت می شود

یـک کارشـناس امـور ترافیکـی و شـهری به»کاغـذ وطـن« 
گفت:» سـرعت گیرها با هدف پیش گیری از حـوادث رانندگی 
در نقاطـی کـه احتمـال برخـورد خـودرو با خـودرو یا خـودرو با 
افـزود:» ایجـاد می شـود.«رحیمی  و  انسـان اسـت، نصـب 

نصـب ایـن سـرعت گیرها دارای چهارچـوب و قواعـد خاصـی 
اسـت که اگر رعایت شـود به طور حتم می توان به ایمن سـازی 
ترافیک و تردد خودرویی در شـهرها و روسـتاها مطمعن شد.«

و  سـرعت گیرها  نبـودن  اسـتاندارد  کـرد:»  تصریـح  وی 
اسـت کـه  مـواردی  از  آن هـا  ایجـاد  محـل  بـه  بی توجهـی 
تاکنـون بـا تصادف هـای خسـارت بـار همـراه بـوده اسـت.«

نصب چراغ راهنما در چهارراه صاحب آباد 
و جهاد قدیم

رییس شـورای شـهر جیرفـت در خصوص عـدم نصب چراغ 

به»کاغـذ وطن«گفت:»نصـب  برخـی چهاراه هـا  راهنمـا در 
چـراغ راهنمـا جـز اولویت هـای ما اسـت که سـعی می کنیم 
بـه نوبـت آن را بـرای همـه مسـیرها اجـر کنیـم امـا به دلیـل  
هزینـه مالـی کـه دارد نمی تـوان همـه را همزمـان راه اندازی 
چهـارراه  در  راهنمـا  چـراغ  نصـب  حـال حاضـر  در  کـرد   
صاحب آباد و جهاد قدیم در دسـتور کار ما قرار دارد .«روح هللا 
میرکهنـوج ادامـه داد:»در ورودی شـهردر 50 تـا 70 متـری 
سـرعت گیرها یک سـری تابلوهـای هشـدار دهنـده نصـب 
شـده هم چنیـن داخـل شـهر هـم رنگ کـردن سـرعت گیر و 
نصـب عالیم هشـدار دهنـده  قبل از رسـیدن به سـرعت گیر 
انجـام شـده اسـت.«وی تصریـح کرد:»تعـداد و نصـب هـر 
سـرعت گیر در سـطح شـهر با  مصوبه شـورای ترافیک است 
و  شـهرداری مجـری انجـام آن اسـت .«رییـس شـورای 
شـهر جیرفت  گفـت:» رعایت مسـایل ترافیکـی و راهنمایی 
دارد  درسـت اسـت   بـه خـود مـردم  رانندگـی بسـتگی  و 

الزامـات قانونـی و جرایم وجـود دارد ولـی در نهایت تصمیم 
گیرنـده خـود مـردم هسـتند کـه چگونـه رعایـت و رانندگـی 
کننـد و تصمیـم آن هـا تعییـن کننـده میـزان تصادفـات و 
در سـطح  قانونـی  اگـر سـرعت  و  اسـت  رانندگـی  جرایـم 
شـهر رعایـت می شـد اصـال بـه سـرعت گیر نیـازی نبـود .«

شهرداری اقدام به اصاح سرعت گیرها کند
ترافیـک  شـورای  رییـس  جانشـین  و  سیاسـی  معـاون 
نیـم   و  سـال  دو  وطن«گفت:»طـی  »کاغـذ  بـه  جیرفـت 
گذشـته در مصوبـات جلسـه های شـورای ترافیـک   تاکیـد 
بـه کـم تر شـدن سـرعت گیرها در سـطح شـهر بوده اسـت.« 
ابوسـعیدی افـزود:» البتـه در جاهایـی کـه به صـورت خـاص 
بـا نظـر کارشناسـی و اسـتاندارد سـرعت گیر نصـب شـده  
اگـر شـهرداری بخواهـد  اسـت .در هـر محـدوده  شـهری 
کاری انجـام دهـد بایـد بـا هماهنگـی راهنمایـی و رانندگی و 
مطرح شـدن در جلسـه شـورای ترافیـک  باشـد.«وی اضافه 
سـرعت گیر  تعـدادی   قبـل  سـال های  از  کرد:»متاسـفانه 
غیراصولی)دسـت انداز( در سـطح شـهر اسـت و تاکیـد مـا 
بـه مجموعـه شـهرداری در داخـل شـهر و راهـداری  بـرای 
جاده هـای بیـن شـهری بـه اصـالح سـرعت گیرها به صـورت 
اسـتاندارد بـوده  اسـت  کـه در جـاده جیرفـت بـه سـمت 
فاریـاب سـرعت گیرهای غیـر اصولـی اصالح شد.«جانشـین 
رییـس شـورای ترافیـک تصریح کـرد:»در حوزه شـهری باید 
مجموعـه شـهرداری   علی رغـم فعالیت هـای  کـه در سـطح 
شـهر  در حـال انجـام  دارد اقـدام بـه اصالح سـرعت گیرهای 
غیـر اسـتاندار کنـد.«وی اضافـه کرد:»البته در مـواردی بدون 
هماهنگی شـورای ترافیک اقدام به سـاخت سـرعت گیر غیر 
اسـتاندارد شـده اسـت   که تاکید شـورای ترافیـک به رعایت 
اسـتاندارد الزم بـوده چـون در صورتـی ایـن سـرعت گیرها بـه 
شـهروندی خسـارت بزنـد در چارچـوب قانـون  می توانـد از 
مجموعـه متولـی مطالبـه  خسـارت کند.«میثم  ابوسـعیدی 
تصریـح کرد:»تاکیـد مجموعـه شـورای ترافیـک بـه  آموزش 
،فرهنگ سـازی و  اسـتاندارد سـازی اسـت کـه در صـورت 
محقـق شـدن  هـم در فرهنـگ سـازی راننـدگان  مـا نقـش 
دارد و هم  حداقل خسـارت به وسـیله نقلیه وارد می شـود.«

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن
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ابوسـعیدی افـزود:» البتـه در جاهایـی کـه به صورت 
ویژه با نظر کارشناسـی و اسـتاندارد سـرعت گیر نصب 
شـده  اسـت .در هـر محدوده  شـهری اگر شـهرداری 
بخواهد کاری انجـام دهد باید با هماهنگی راهنمایی 
و رانندگـی و مطرح شـدن در جلسـه شـورای ترافیک  
باشـد.«وی اضافه کرد:»متاسـفانه از سـال های قبل 
در  غیراصولی)دسـت انداز(  سـرعت گیر  تعـدادی  
سـطح شـهر اسـت و تاکید ما به مجموعه شـهرداری 
در داخـل شـهر و راهـداری  بـرای جاده هـای بیـن 
شـهری به اصـاح سـرعت گیرها به صورت اسـتاندارد 
سـمت  بـه  جیرفـت  جـاده  در  اسـت  کـه  بـوده  
فاریـاب سـرعت گیرهای غیـر اصولـی اصاح شـد.«


