
فخری توکلی عضو مستعفی اتاق بازرگانی استان کرمان در تماس با»کاغذوطن«گفت: 
همچنان بر موضع خود ایستاده ام و باید یک کرسی در هیأت رییسه اتاق بازرگانی استان 

به جنوب داده شود

انتخابات نخستین دوره جامعه هتلداران 
استان کرمان برگزار شد

معاون صنعت، معدن و تجارت استان کرمان:

بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
رونق تولید در کرمان پرداخت می شود

یک کرسی حداقل سهم جنوب کرمان  
در هیأت رییسه اتاق بازرگانی

سردخانه اجساد جیرفت در گرداب بی توجهی
معاون برنامه ریزی فرمانداری جیرفت : سازمان برنامه و بودجه گفت از اعتبارات 

استانی نمی توانید به پروژه پزشکی قانونی بدهید

مدیر کل راه و شهرسازی جنوب:

پرداخت تسهیالت ویژه بافت های 
فرسوده شهری در جنوب کرمان
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 افزایش تبلیغات گردشگری
در اولویت میراث فرهنگی

مدیرکل میراث فرهنگی: جشنواره پهبادها به منظور اسکن و عکس برداری 
از تمامی کرمان برای اولین بار در این استان  برگزار خواهد شد
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اردیبهشــت   17 سه شــنبه         482 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

چرا قیمت ارز 
باال می رود؟

اصغر سمیعی
یادداشت مهمان

ــاال  ــرخ ارز ب ســوال می کنیــم کــه چــرا ن
مــی رود؟بــه نظــرم بیائیــم ایــن ســوال 
را جــور دیگــری مطــرح کنیــم و بگوییــم 

چــرا نــرخ ارز بــاال نــرود؟
آیــا تغییــری بنیادیــن در عرصــه اقتصــاد 
عنــوان  بــه  اســت؛  داده  رخ  ایــران 
ــگ  ــا اهن ــه ی ــش یافت ــورم کاه ــال ت مث
ــت؟  ــده اس ــل ش ــر از قب ــد آن کندت رش
ــرخ ارز از  ــدن ن ــت مان ــرای ثاب ــع ب توق
کجــا سرچشــمه مــی گیــرد؟ نگاهــی 
ــان  ــران نش ــادی ای ــت اقتص ــه وضعی ب
ــی در  ــی خاص ــر مبنای ــد تغیی ــی ده م
ــا  ــر ب ــت . اگ ــداده اس ــوزه رخ ن ــن ح ای
اغمــاض از کنــار تــورم بــاالی ایــران 
بگذریــم ، مــی رســیم بــه بحــران هــای 
جــدی و طوالنــی مــدت دیگــر نظیــر 
غیــر واقعــی بــودن قیمــت بنزیــن . ایــا 

ــت ؟ ــده اس ــع ش ــکل رف ــن مش ای
ــارد  ــزار میلی ــه ه ــه دادن روزان ــا نتیج آی
مصــرف  بــرای  فقــط  یارانــه  تومــان 
ــرای  ــدار ب ــن مق ــل همی ــن و حداق بنزی
بیــت  از  انــرژی  هــای  ســایر حامــل 
ــری هســتیم  ــر نتیجــه دیگ ــال منتظ الم
. بــه هــر روی روزانــه حــدود یــک هــزار 
ــول )بخوانیــد  ــان ســود پ میلیــارد توم
ــدون  ــور و ب ــای کش ــک ه ــط بان ربا(توس
اینکــه بشــود درآمــدی از آن حاصــل 
بــه ســپرده گــذاران پرداخــت  شــود، 
ــز  ــردی ج ــدام کارک ــن اق ــود ای ــی ش م
افزایــش نقدیمگــی در بــر نــدارد . نتیجــه 
ــوی  ــر از س ــش ت ــی پی ــش نقدینگ افزای

اقتصاددانــان تشــریح شــده اســت.
آیــا بــا توجــه بــه اینکــه درآمدهــای 
ــرای  ــری ب ــه، فک ــا کاهــش یافت ارزی م
کــم کــردن هزینــه هــا کرده ایــم؟ خــورد 
ــد.  ــن باش ــد تامی ــه بای ــان ک و خوراکم
ماشــینمان کــه بایــد بــا بنزیــن ارزان راه 
ــای منظــم خارجــی  ــرود ،مســافرت ه ب
ــاالنه  ــد و س ــه راه باش ــد ب ــه بای ــان ک م
ــارد دالر را توســط  ــش از بیســت میلی بی
عزیزمــان  توریســت های  و  مســافران 
تــوی جیــب کشــورهای همســایه و غیــر 
همســایه بریزیــم، کارخانــه هایمــان کــه 
بایــد در اثــر نداشــتن مــواد اولیــه یکــی 
یکــی تعطیــل شــوند، نــرخ بیــکاری کــه 

ــد، ــدا کن ــش پی ــه روز افزای ــد روز ب بای
ــرخ  ــد ن ــن شــرایط نبای ــا در ای خــوب آی
ــات  ــم ثب ــر بخواهی ــد ؟اگ ــر کن ارز تغیی
اول،  قــدم   . بازگــردد  هــا  نــرخ  بــه 
واقعــی و واحــد شــدن قیمــت هــا و 
نــه فقــط قیمــت ارز بلکــه ســایر قیمــت 
هــا ، و البتــه تصحیــح رفتــار جامعــه  
ــن   ــا گرفت ــررات مث ــع مق ــق وض از طری
عوارضــی جــدی بــرای خــروج از کشــور 

و ...اســت.
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــی اس ــا کارهای ــن ه ای
ــور  ــاد کش ــه اقتص ــا ب ــام آنه ــر انج حقی
کمــک مــی کند.بــی تردیــد هــر گاه 
شــده  مطــرح  ســئواالت  بــه  پاســخ 
ــوان  ــی ت ــد، م ــر کن ــن تغیی ــن مت در ای
انتظــار تغییــر مســیر حرکــت ارز را در 
ــران داشــت ولــی در شــرایط  اقتصــاد ای
ــزی  ــن اقدامــات ، چی ــی نتیجــه ای کنون
گــذرد،  مــی  اقتصــاد  در  آنچــه  جــز 

ــود. ــد ب نخواه
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بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید در کرمان پرداخت می شود

تسـنیم- معـاون صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
کرمان از سـهمیه هزار و 90 میلیارد تومانی تسـهیات 
رونـق تولیـد در اسـتان کرمـان خبر داد و گفت: سـال 
گذشـته بیـش از 50 واحـد صنعتـی در اسـتان موفق 

بـه دریافت تسـهیات بانکی نشـدند.
امیـن غفاری نـژاد صبـح امـروز در نشسـت خبـری با 
اصحـاب رسـانه بـا تبیین شـعار سـال مبنی بـر رونق 

تولیـد اظهـار داشـت: بخـش زیـادی از تحقـق شـعار 
سـال بـر عهـده سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 

است.
وی بـا اشـاره بـه اینکه اسـتان کرمـان از اسـتان های 
نیمـه صنعتی به شـمار مـی رود و هـزار و 225 پروانه 
بهره بـرداری فعـال در اسـتان داریم کـه در حوزه تولید 
فعالیـت می کننـد گفـت: صنایـع اسـتان بیشـتر در 

گروه هـای فـوالد و زنجیـره فـوالد، مـس و زنجیـره 
مس، گروه خودروسـازی و صنایع وابسـته آن، تولید 
انـواع لولـه پلی اتیلن و تولید السـتیک خودرو اسـت.

و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  صنایـع  امـور  معـاون 
تجـارت اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکه سـال گذشـته 
بهره بـرداری  بـا  کرمـان  در  فـوالد  ذوب  دو کارخانـه 
پنـج کارخانـه  حاضـر  حـال  در  عنـوان کـرد:  رسـید 
خودروسـازی در منطقـه بم در حال فعالیت هسـتند.

وی بـا اشـاره به اینکه در سـال گذشـته سـال بسـیار 
خوبـی از نظـر  صـدور پروانـه داشـتیم و 125 پروانـه 
بهره بـرداری تولیـد جدیـد سـال  گذشـته صادر شـده 
اسـت بیـان کـرد: هـزار و 55 میلیـارد تومـان در ایـن 
واحدهـا سـرمایه گذاری صـورت گرفته و هـزار و 770 
اشـتغال مسـتقیم در این واحدها ایجاد شـده است.

غفاری نـژاد بـا عنـوان اینکـه سـه واحـد کنسـتانتره 
آهـن سـال گذشـته در اسـتان پروانـه بهره بـرداری 
مهـم  بسـیار  فـوالد  زنجیـره  در  اسـت کـه  گرفتـه 
 ۶ بـرای  تومـان  میلیـارد   50 حـدود  افـزود:  اسـت 
 98 سـال  از  یک ماهـه گذشـته  در  صنعتـی  واحـد 
سـرمایه گذاری شـده اسـت و صنایـع فـوالد صنایـع 
سـرمایه بری هسـتند و بـرای ایجـاد شـغل هزینـه 

می شـود. واحدهـا  ایـن  در  زیـادی 

و  قلـم کاال   73 ماهیانـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
محصـول اسـتراتژیک در اسـتان مـورد پایـش قـرار 
تولیـد  ایـن تعـداد در 29 قلـم رشـد  از  دارد گفـت: 
داشـتیم امـا در 44 کاال بـا کاهـش تولیـد روبـه رو 

بودیـم.
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  صنایـع  امـور  معـاون 
تجـارت اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکه سـال گذشـته 
چالش هایی داشـتیم کـه تولید اسـتان را تحت تاثیر 
قـرار داد عنـوان کـرد: در تولیـد کاتد مـس 130 درصد 
و در تولیـد شـمش فـوالد 125 درصـد رشـد داشـتیم 
امـا عمـده چالـش اسـتان تامیـن نقدینگـی بـرای 

سـرمایه در گـردش واحدهـای تولیـدی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه 40 درصـد واحدهـای تولیدی 
وجـود  عـدم  و  دارنـد  بازاریابـی مشـکل  در  اسـتان 
بـازار تولیـد آنهـا را بـا مشـکل روبـه رو کـرده اسـت 
گفـت: تامیـن ارز واحدهـای تولیـدی مشـکل دیگـر 

واحدهـای تولیـدی اسـت.
غفاری نـژاد بـا بیـان اینکـه در اسـتان کرمـان حـدود 
80 واحـد صنعتـی مـواد اولیـه خـود را بایـد از خـارج 
کشـور تامیـن کننـد افـزود: 2۶ قلـم کاال ارز نیمایـی 
می گیرنـد کـه وزارتخانـه ایـن ارز را بـه ایـن واحدهـا 

می دهـد. اختصـاص 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـال گذشـته ۶50 میلیـون 
دالر ارز بـه واحدهـای صنعتـی اسـتان بـرای تامیـن 
مـواد اولیـه آنهـا اختصـاص داده شـد یـادآور شـد: 
سـال گذشـته ۶50 میلیارد تومان تسـهیات برای 98 
واحـد صنعتـی بـه بانک هـای اسـتان معرفی شـدند 
کـه 471 میلیـارد تومـان تسـهیات پرداخـت شـده 
اسـت که حـدود 72 درصد معرفی شـدگان می شـود.

و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  صنایـع  امـور  معـاون 
تجـارت اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه بیـش از 50 
واحـد صنعتـی موفـق بـه دریافـت تسـهیات بانکـی 
در اسـتان نشـدند گفـت: هـزار و 90 میلیـارد تومـان 
در سـال جـاری سـهمیه پرداخـت تسـهیات اسـتان 
اسـت  کـه اگر جـذب شـود پیش بینی اشـتغال برای 

5 هـزار و 500 نفـر می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ۶00 میلیـارد تومـان از ایـن 
تسـهیات بـه واحدهـای نیمـه تمـام و 70 میلیـارد 
اختصـاص  تولیـد  خطـوط  بازسـازی  بـرای  تومـان 
می تواننـد  متقاضیـان  کـرد:  بیـان  می شـود  داده 
بـرای دریافـت ایـن تسـهیات در سـامانه بهین یـاب 

کننـد. ثبت نـام 
میلیـارد   1۶٫5 امسـال  اینکـه  بیـان  بـا  غفاری نـژاد 
تومـان اعتبـار یارانه تسـهیات در اسـتان گرفته شـده 
کـه به صـورت کمک باعـوض بـه واحدهـای صنعتی 
پرداخـت می شـود گفـت: با توجه به مشـکاتی که در 
تامیـن مـواد اولیـه برخـی کارخانجـات اسـتان پیش 
آمـده با سـهمیه بنـدی آرد، شـکر و مواد پتروشـیمی 

سـعی می کنیـم کـه مشـکات آنهـا برطرف شـود.

دادستان عنبرآباد تشریح کرد:

معاون صنعت، معدن و تجارت استان کرمان:

رییس هیات بسکتبال استان کرمان خبر داد:

دعوت ۴ بسکتبالیست کرمانی به اردوی تیم ملیجزییات یک فقره قتل در عنبرآباد

ــتان  ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم ــر- دادس مه
ــره  ــک فق ــات ی ــریح جزیی ــن تش ــاد ضم عنبرآب
قتــل در یکــی از جاده هــای عنبرآبــاد شــایعه مثلــه 

ــرد. ــب ک ــول را تکذی ــای مقت ــردن اعض ک
جمــع  در  دوشــنبه  صبــح  ســبحانی  یوســف 
ــه  ــایعه ای در رابط ــب ش ــن تکذی ــگاران ضم خبرن
ــهروند در  ــک ش ــدن ی ــای ب ــردن اعض ــه ک ــا مثل ب
عنبرآبــاد، گفــت: تحقیقــات اولیــه نشــان می دهــد 

ــوط  ــه مرب ــار ضرب ــوده اســت و آث ــل غیرعمــد ب قت
بــه شــدت برخــورد خــودرو بــا مقتــول بــوده اســت.

 ســبحانی اظهــار داشــت: پــس از کســب گزارشــی 
حوالــی ســاعت 23 شــامگاه شــنبه 14 اردیبهشــت 
مبنــی بــر کشــف یــک جســد بــر روی یکــی 
از جاده هــای منتهــی بــه روســتای هــای ایــن 
ــراه  ــه هم ــوم ب ــی العم ــه مدع شهرســتان، بافاصل
بازپــرس ویــژه قتــل، رئیــس پلیــس آگاهــی، 

رئیــس پزشــکی قانونــی و فرمانــده قــرار گاه 
پلیــس راه جنــوب در محــل حادثــه حاضــر و 

ــد. ــاز ش ــه آغ ــی اولی ــات میدان تحقیق
وی عنــوان کــرد: پــس از تشــریح جســد از ســوی 
پزشــکی قانونــی و کشــف آثــار و بقایــای خــودروی 
اثــر حادثــه  در  قتــل  ضــارب، مشــخص شــد 
ــژوه 405  ــودروی پ ــتگاه خ ــک دس ــا ی ــادف ب تص
بــوده اســت کــه ضــارب بافاصلــه از محــل متــواری 

شــده اســت.
ســبحانی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم بــه شــایعات 
ــق مراجــع رســمی  ــار را از طری ــد و اخب توجــه نکنن
دنبــال کننــد، عنــوان کــرد: دســتورات قضائــی 
ــودرو  ــف خ ــده و توقی ــتگیری رانن ــرای دس الزم ب
ــده در شــعبه بازپرســی  صــادر شــده اســت و پرون
ــال  ــاد در ح ــاب عنبرآب ــی و انق ــرای عموم دادس

ــت. ــیدگی اس رس
ــواد  ــرف م ــابقه مص ــول س ــرد: مقت ــوان ک وی عن
ــت و  ــته اس ــه داش ــوع شیش ــی از ن ــدر صنعت مخ
در شــب حادثــه نیــز بــر اثــر مصــرف مــواد مخــدر 
تعــادل روانــی مناســبی نداشــته اســت و بــا یــک 
حالــت غیــر طبیعــی قصــد عبــور از جــاده را داشــته 

اســت.
دادســتان عنبرآبــاد هشــدار داد: بــا توجــه بــه اینکه 
ــرل  ــر کنت ــته ای ب ــش برجس ــا دارای نق خانواده ه
ــا و  ــد، آموزه ه ــود دارن ــدان خ ــر فرزن ــارت ب و نظ
ــا مبــارزه اجتماعــی  ــواده در ارتبــاط ب باورهــای خان
بــا موادمخــدر از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

چهـار بانـوی بسکتبالیسـت کرمانـی بـه اردوی تیـم ملی 
دانشـجویان ایـران دعوت شـدند.

ماشـاهللا ایرانمنـش، رییـس هیئـت بسـکتبال اسـتان 
کرمـان گفت: سـرمربی تیم ملی بسـکتبال دانشـجویان 
دختر ایران اسـامی بازیکنان دعوت شـده برای حضور در 
اردوی آمـاده سـازی این تیم را اعام کـرد که در این بین، 
نـام زهرا امامی، مبینا اسـماعیلی پور، نسـرین افشـاری 
پـور و  فاطمه سـبزعلی پور، بسکتبالیسـت هـای کرمانی 

نیـز به چشـم می خـورد.

وی افـزود: تیم ملی بسـکتبال دانشـجویان دختـر ایران 
خـود را برای حضور در مسـابقات آسـیایی آماده می کند.

ایرانمنـش از حضـور دو بسکتبالیسـت کرمانـی در اردوی 
آماده سـازی تیم بسـکتبال سـه به سـه آقایـان نیز خبر 
داد و تصریـح کـرد: ایـن اردوی آمـاده سـازی بـه مـدت 
10 روز در سـالن بسـکتبال مجموعـه ورزشـی آزادی زیـر 
نظـر محمـد کسـایی پـور برگزار شـد کـه محسـن عابدی 
و وحیـد اسـامی بـه نمایندگـی از اسـتان کرمـان در آن 

داشتند. شـرکت 

23 تا 2339 تا 38
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در  مســکن  احــداث  ملــی  طــرح  راســتای  در 
شهرســتان های  مراکــز  در  فرســوده  بافت هــای 
تــا  بهــره  کــم  تســهیات  کرمــان  جنــوب 
می شــود. اعطــاء  ریــال  میلیــون   900 ســقف 

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطاع رســانی اداره کل راه و 
شــهر ســازی جنوب کرمان ، محمد ســاردویی مدیر کل 
راه و شهرســازی ضمــن بر شــمردن اهمیت بــاز آفرینی 
شــهری در بافتهــای فرســوده عنــوان کــرد اصلــی تریــن 
سیاســت وزارت راه و شــهر ســازی دولــت تدبیــر و امید 
ــد. ــوده می باش ــای فرس ــکن در بافت ه ــداث مس اح

وی در تشــریح ایــن طــرح افــزود : در ایــن طــرح بــرای 
مالکینــی کــه خواســتار احــداث واحد مســکن بــا تعداد 
کــم می باشــند 500میلیــون ریــال در نظــر گرفتــه شــده 
کــه 400میلیــون ریــال  آن با ســود 9درصــد و 100 میلیون 
ریــال  آن بــا ســود 18 در صــد پرداخــت خواهــد شــد.

ــای  ــه در بافت ه ــی ک ــت : مالکین ــن  گف وی همچنی
می تواننــد  دارنــد  انبــوه ســازی  قصــد  فرســوده 
دریافــت  ریــال  700میلیــون  واحــد  بــرای  هــر 
 9 ســود  بــا  آن  ریــال  400میلیــون  نمایند،کــه 
 18 ســود  بــا  آن  ریــال  300میلیــون  و  درصــد 
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــار متقاضی ــد در اختی درص

مدیــر کل راه و شهرســازی جنــوب کرمان اظهارداشــت: 
ــا  ــاختمان ب ــداث س ــد اح ــازان قص ــه انبوه س چنانچ
ــهیات  ــغ تس ــند مبل ــته باش ــن را داش ــاوری نوی فن
 بــه 900میلیــون ریــال افزایــش پیــدا خواهــد کرد،کــه 
400میلیــون ریــال آن بــا ســود 9 درصــد و500میلیــون 
ریــال آن بــا ســود 18 در صــد محاســبه خواهــد شــد .

ــار  ــا در اختی ــرداد: ب ــتا خب ــن راس ــاردویی در همی س
بــه  اراضــی مناســب ســاخت و ســاز  گذاشــتن 
جنــوب  مراکــز  شهرســتانهای  در  مســکن  بنیــاد 
جیرفت،احــداث  شهرســتان  از  غیــر  بــه  کرمــان 
کار  دســتور  در  ویایــی  صــورت  بــه  مســکن 
بــرای  جیرفــت  شــهر  ودر  اســت.  اداره کل  ایــن 
ــن  ــد زمی ــازی دارن ــوه س ــوز انب ــه مج ــی ک متقاضیان
بــرای احــداث آپــار تمــان واگــذار خواهــد شــد.

قصــد  کــه  متقاضیانــی  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
می تواننــد  دارنــد  را  تســهیات  ایــن  از  اســتفاده 
از  مســکن  بانــک  شــعب  بــه  مراجعــه  بــا 
پرداخــت  بــاز  پرداخــت  و  مقــررات  و  قوانیــن 
ایــن تســهیات اطاعــات کافــی را کســب کننــد.

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره بـه اینکـه طـی چنـد روز گذشـته فیلمـی بـا 
موضـوع مـرگ چندیـن راس کل و بـز وحشـی بـه 
دلیـل سـم پاشـی علیـه ملخ هـا در فضـای مجـازی 
منتشـر شـد گفـت: برخـی ایـن فیلـم را مربـوط بـه 
محیط زیسـت جنوب اسـتان کرمـان می دانسـتند که 
تکذیـب می شـود.مرجان شـاکری در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: در فیلم منتشـر شـده تعدادی 
کل و بـز وحشـی را کـه حـدود 2 مـاه قبـل در پـارک 
ملـی گلسـتان تلـف شـده بودنـد بـه جنوب کشـور و 
اسـتان کرمـان ربـط داده انـد.وی ادامـه داد: ایـن کل 
و بزهـای وحشـی حـدود 2 مـاه قبـل در پـارک ملـی 
گلسـتان بـه دلیـل افـت دمـا و خـوردن علف هـای 
یـخ زده بـه بیمـاری زخـم دیواره گوارشـی مبتا شـده 
و جـان خـود را از دسـت داده انـد.وی تاکیـد کـرد: 
فیلـم منتشـر شـده در فضای مجازی بـه هیچ عنوان 
مربـوط بـه اسـتان کرمـان نیسـت و دلیل مـرگ این 
حیوانـات نیـز به سـم پاشـی علیـه آفاتی چـون ملخ 
ربـط ندارد.مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان 
سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  همچنیـن  کرمـان 
خـود بـه بارش بـاران طی سـال جـاری اشـاره کرد و 
گفـت: نـزوالت جـوی موجب رویـش گیاهـان علفی 
در مراتـع شـده و احتمـال آتـش سـوزی در منابـع 
طبیعـی و محیـط زیسـت در صـورت خشـک شـدن 

علف هـا وجـود دارد. 
وی از مـردم خواسـت بعـد از روشـن کـردن آتش در 
مراتـع از خامـوش شـدن آن اطمینـان حاصـل کنند.

میـراث  اداره کل  فرهنگـی  امـور  و  عمومـی  روابـط  مدیـر 
از  کرمـان  اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی  فرهنگی،صنایـع 
برگـزاری انتخابـات نخسـتین دوره جامعـه هتلـداران ایـن 

داد. خبـر  اسـتان 
“محمـد مهدی افضلـی” با بیان اینکه مجمـع عمومی جامعه 
هتلـداران اسـتان کرمـان در روز یکشـنبه 15 اردیبهشـت مـاه 
سـال جـاری بـا حضـور مدیـران هتـل هـای ایـن اسـتان در 
محـل هتـل پارس شـهرکرمان برگـزار شـد، افـزود: در ابتدا با 
رای اکثریـت افـراد حاضـر در جلسـه بـا ارتقاء سـطح انجمن 
هتلـداران بـه جامعـه هتلـداران اسـتان کرمان موافقت شـد.

وی بـا بیان اینکه سـپس نامزدهای هیئت مدیره و بازرسـان 
جامعـه هتلداران اسـتان کرمـان به معرفی برنامـه های خود 
پرداختنـد، اظهـار کـرد: در ادامـه بـا انتخـاب اعضـاء، جاویـد 
سـبحانی) مدیرهتـل جهانگـردی کرمـان(، عباس سـیوندی 
پور)مدیـر هتـل جهانگـردی ماهان(، خسـرو رشـیدی)مدیر 

هتـل هلیـل جیرفـت( به عنـوان اعضـای اصلی و
و  بـم(  ارگ جدیـد  باغسـتانی) مدیـر هتـل  امیـر عبـاس 
معصومـه قطـب الدینی)مدیـر اقامتـگاه سـنتی کیخسـرو 
کرمـان( بـه عنـوان اعضـای علـی البـدل هیئـت مدیـره و 
ایـوان  اقامتـگاه سـنتی  نیرومند)مدیـر  همچنیـن محمـود 
ماهـان(و محسـن رشـیدی)مدیر هتـل دقیانـوس جیرفت( 
بـه عنـوان بازرسـان اصلـی و علـی البـدل جامعـه هتلـداران 
اسـتان کرمـان برگزیـده شـدند.افضلی بـا تاکیـد بـر اینکه با 
ارتقـاء سـطح “انجمن” هتلـداران اسـتان کرمان بـه “جامعه” 
تمامـی واحدهـای اقامتی تحت پوشـش قـرا خواهند گرفت، 
خاطرنشـان کرد: در حال حاضر عاوه برهتل ها، سـایر مراکز 
اقامتـی از قبیل هتـل آپارتمان ها، مهمـان پذیرها، خانه های 
مسـافر، اقامتـگاه های سـنتی و گردشـگری و غیـره نیز می 
تواننـد بـه عضویـت جامعه هتلـداران اسـتان کرمـان درآیند.

 رسـتگاری در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: 
بـا توجـه بـه آمادگـی کامـل شـبانه  روزی واحدهـای 
در  اسـتان کرمـان  بازرگانـی  و  غلـه  فعـال شـرکت 
گنـدم  اسـتراتژیک  محصـوالت  خریـد  و  تحویـل 
کشـاورزان  رود  مـی  انتظـار  روغنـی  دانه هـای  و 
دسـترنج یـک سـاله خـود را بـا تحویـل بـه مراکـز 
خریـد منطقـه و جلوگیـری از فعالیـت شـبکه  هـای 
داللـی گامـی موثـر در راسـتای تحقـق رونـق تولید و 

توسـعه همـه جانبـه منطقـه بردارنـد.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه تحریم  هـای ظالمانه 
و تغییـرات ارزش پولـی و مبـادالت ارزی بسـیاری 
از شـبکه  های معانـد کـه چشـم دیـدن اقتـدار نظـام 
جمهـوری اسـامی ایـران را ندارنـد بـا اجیـر کـردن 
بـر  نفـوذ  و  مـرزی  مناطـق  در  داللـی  شـبکه های 
فعـاالن داخلـی بـازار با ایجـاد تبلیغات، بـرای خرید 

می کننـد. زمینه سـازی  اسـتراتژیک  محصـوالت 
وی ادامـه داد: هـر چنـد ممکـن اسـت قیمت  هـای 
پیشـنهادی دالالن اغـوا کننـده باشـد امـا در شـرایط 
موجـود حفـظ منافـع ملـی اقتضـاء می  کنـد، زمینه 
را  اقتصـادی  ایـن شـبکه های مخـل نظـام  جـوالن 

کنیم. مسـدود 
مدیـر امـور زراعت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه اینکـه در فرآیند 
ایجـاب مـی کنـد  بـرداری ضـرورت  بهـره  و  تولیـد 
ارزش افـزوده ایجـاد شـده نیـز در راسـتای تحقـق 
سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی و توسـعه منطقـه 
هدایـت شـود لـذا خـروج محصـول موجـب زیـان 
خدماتـی  بنگاه هـای  مالـی  بـه گـردش  اقتصـادی 

منطقـه مـی شـود.
وی تصریـح کـرد: جمـع آوری، خریـد و پرداخـت 
قیمـت محصـوالت گنـدم و دانه هـای روغنی توسـط 
سـیلوی جیرفـت، کارخانه هـای آرد جیرفـت، کهنوج، 
مراکـز خریـد چـاه دادخدا قلـع  گنج، تعاونـی رودبار 
جنـوب کرمـان  در  فاریـاب  مرکـز خریـد  و  جنـوب 

می شـود. انجـام 
رسـتگاری گفـت: در سـال زراعـی 98 - 97 برابـر 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  اباغـی  هـای  برنامـه 
بـا  مقاومتـی  اقتصـاد  اجرایـی  سیاسـت  های  و 
پیگیـری  های دسـتگاه هـای اجرایـی متولی بخش 
کشـاورزی بـا مشـارکت موثـر کشـاورزان بیـش از 
40 هـزار هکتـار بـه کشـت گنـدم و بیـش از یک هزار 
کرمـان  جنـوب  در  کلـزا  کشـت  بـه  هکتـار   100 و 

یافـت. اختصـاص 

پرداخت تسهیالت ویژه 
بافت های فرسوده شهری 

در جنوب کرمان

فیلم مرگ بزهای 
وحشی مربوط 
به کرمان نیست

انتخابات نخستین 
دوره جامعه هتل داران 
استان کرمان برگزار شد

کشاورزان گول نرخ های 
دالالن را نخورند

خبر

خبرخبر

سال 9۷ در جنوب کرمان ۱9۰۰ تن 
گوشت سفید تولید شد

طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی 
در جیرفت تداوم دارد

امیدواریم بتوانیم کمبود نیروهای 
پرستاری و مامایی را جبران کنیم

» محمدرضـا قائدی فـر« معاون 
بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان، 
خبرنـگار  بـا  گـو  و  گفـت  در 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، گفت: 
بـه همـت بهره بـرداران فعـال در صنعت طیور،  
درسـال 97 مقـدار  1900 تن گوشـت سـفید از 
واحدهـای پـرورش طیـور و سـایر ماکیـان در 
منطقـه جنـوب کرمـان تولیـد گردیـده اسـت 
مقـدار  ایـن  افـزود:  قائدی فـر،  .محمدرضـا 
محصـول از فعالیـت 14 واحـد صنعتـی فعال 
در زمینـه پـرورش مـرغ گوشـتی بـه ظرفیـت 
فعـال ۶3۶ هـزار قطعـه جوجـه ریزی درسـال 
97 و همچنیـن از مرغـان خانگی و فعالیت 5 
واحـد صنعتـی پـرورش سـایر ماکیان شـامل 
یـک واحـد پـرورش بلدرچیـن و یـک واحـد 

پـرورش بوقلمون و 3 واحد پرورش شـتر مرغ 
به دسـت آمده اسـت.  معاون بهبـود تولیدات 
جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  دامـی 
کرمـان، در ادامه ابراز داشـت: سـهم واحدهای 
صنعتـی پـرورش مـرغ گوشـتی از ایـن تولید 
5/۶3درصـد سـهم مـرغ بومـی 5/31 درصـد 
و  5 درصـد باقیمانـده سـهم سـایر ماکیـان 
اسـت.وی، بیان داشـت: درحـال حاضر مطابق 
امـور  در  وزیـر  معـاون  اباغـی  دسـتورالعمل 
تولیـدات دامـی صـدور مجـوز پـرورش مـرغ 
گوشـتی ممنـوع اسـت، ایـن درحالـی اسـت 
کـه نیـاز منطقـه بیـش از ایـن مقـدار تولیـد 
اسـت.قائدی فر، اظهار کرد: درصـورت موافقت 
وزارتخانـه و تحقق برنامه های در دسـت اقدام 
ایـن معاونت بخش اعظم گوشـت مـرغ مورد 

نیـاز در منطقـه تولیـد می شـود.

گفـت:  رضایـی،  محمـد  رضـا 
پلیـس،  ضربتـی  طرح هـای 
برخـورد قاطـع بـا هنجارشـکنان، 
تحـت  متهمیـن  دسـتگیری 
جیرفـت  شهرسـتان  در  سـارقین  و  تعقیـب 
تـداوم دارد.به گـزارش روابط عمومی پلیس، » 
سـرهنگ رضا محمدرضایی« فرمانده انتظامی 
جیرفـت، از ادامـه طرح هـای ضربتی پلیس،  
برخـورد قاطـع بـا هنجارشـکنان ، دسـتگیری 
متهمیـن تحـت تعقیـب و سـارقین در ایـن 
شهرسـتان خبـر داد. سـرهنگ رضـا محمـد 
رضایـی،  بـا اعام ایـن خبر، گفـت: طی هفته 
گذشـته طـرح ضربتـی دسـتگیری متهمیـن 
پلیـس  توسـط  سـارقان  و  تعقیـب  تحـت 
آگاهی،کانتری های درون شـهری و پاسـگاه 
هـای تابعه در سـطح شهرسـتان جیرفت اجرا 

شـد.اين مقام انتظامي، خاطر نشـان كرد: اين 
طرح با سـه هدف پيشـگيری از جرم، تكميل 
كـردن چرخـه رسـیدگی و دادرسـی و احقـاق 
حقـوق متضرريـن به اجرا گذاشـته شـد. وی، 
افـزود: در ایـن طـرح 55 نفـر متهـم و 10نفـر 
سـارق منزل و اماکن عمومی دسـتگیر شدند.  
در  مامـوران  داشـت:  بیـان  محمدرضایـی، 
تحقیقـات تخصصـی و بازجویی هـای فنی از 
دستگیرشـدگان موفق شـدند 17 فقره سرقت  
را کشـف كنند.فرمانده انتظامی جیرفت، گفت: 
پیامـی كـه طرح مذكـور برای همـه مجرمان و 
خافـكاران دارد اين اسـت كه بدانند پليس در 
احقـاق حقوق مردم از هيچ تاش و کوششـی 
دريـغ نمـی كنـد و مجرمـان را در هـر جایـی 
كـه پنهان شـوند بـا قـدرت دسـتگير و تحويل 

قانـون می دهـد.

عضـو هیات رییسـه کمیسـیون 
مجلـس  درمـان  و  بهداشـت 
بازتـر  بـا  امیدواریـم  گفـت: 
شـدن فضـای اقتصـادی دولت، 
سـازمان امور اسـتخدامی نیـز مجوزهای الزم 
را بـه وزارت بهداشـت بدهد تـا بتوانیم کمبود 
نیروهـا را در زمینـه پرسـتار و مامـا جبـران 
کنیم.دکتـر حمـزه افـزود: امیدواریم بـا بازتر 
شـدن فضای اقتصادی دولت، سـازمان امور 
اسـتخدامی نیـز مجوزهـای الزم را بـه وزارت 
بهداشـت بدهـد تـا بتوانیـم کمبـود نیروهـا 
جبـران کنیـم. مامـا  و  پرسـتار  زمینـه  در  را 

احمـد حمـزه با اشـاره بـه ضـرورت بازنگری 
در آمـوزش ماماهـا گفـت: تمـام رشـته های 
و  روش هـا  در  بازنگـری  نیازمنـد  علمـی 
دسـتاوردهای مربـوط بـه خـود، متناسـب با 

پیشـرفت های علمـی کـه صـورت می گیـرد 
و  جدیـد  تکنولوژی هـای  بـا  متناسـب  و 
سـاختارهای جدیـد، هسـتند و مامایی نیز از 
ایـن قائـده مسـتنثنی نیسـت.نماینده مردم 
کهنـوج، فاریـاب، منوجان، رودبـار و قلعه گنج 
در مجلـس شـورای اسـامی افـزود: مامایی 
دارد،  فراوانـی  عملـی  اینکـه کار  دلیـل  بـه 
متناسـب بـا پیشـرفت هایی که دردنیـا وجود 
نیازهایـی  بـا  متناسـب  همچنیـن  و  دارد 
و سـاختارهایی  دارد  وجـود  در جامعـه  کـه 
کـه جدیـدا احـداث می شـود، الزم اسـت تـا 
آموزشـی  کوریکولوم هـای  در  بازنگری هایـی 
صـورت  افـراد  ایـن  درسـی(  )برنامه هـای 
بگیـرد تـا بتواننـد مهارت های جدید را کسـب 
تکنولوژی هـای  از  بهره بـرداری  بـا  تـا  کننـد 

جدیـد، حرفـه خـود را بهتـر انجـام دهنـد.

نوسـانات  بـا  بـازار  در  اسـت کـه قیمـت خـودرو  مدتـی 
عجیـب و غریبـی مواجـه شـده اسـت و ایـن گرانی هـا 
خـودرو  حـوزه  کارشـناس  یـک  دارد.  مختلفـی  دالیـل 
می گویـد: قیمـت خودروهـای وارداتی از سـال 95 تاکنون 
بیـش از 10 برابـر شـده اسـت و وضعیت بازار وحشـتناک 

. ست ا
بـا  گفت و گـو  در  خـودرو  حـوزه  کارشـناس  فربـدزاوه، 
بـازار  در  اخیـر  گرانی هـای  خصـوص  در  گسـترش نیوز 
خـودرو گفـت: گرانی خـودرو دو دلیل اصلـی دارد که یکی 
از آن ها ناشـی از تورم افسارگسـیخته کشـور اسـت ضمن 
ایـن کـه در خصـوص نقدینگـی، حادثه هایی مانند سـیل، 
زلزلـه و ... وضعیـت را وخیم تـر می کنـد. یکـی دیگـر از 
دالیـل نیـز کاهـش تولیـد خـودرو نسـبت بـه سـال قبـل 
اسـت. طـب ق اعـام ایران خـودرو طـی 40 روز گذشـته 
40 هـزار دسـتگاه خـودرو تولیـد شـده اسـت که ایـن رقم 
نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال گذشـته تقریبـا میـزان 

تولید نصف شـده و شـرایط مسـاعد نیسـت. مجموع این 
عوامـل منجـر بـه این شـده که بـازار بـرای برخـی از افراد 
جـذاب شـود و از نوسـانات سـود کسـب کننـد و سـپس 

وارد یـک بـازار دیگـر شـوند.

تاثیر پنهان سازی قیمت از روی سایت ها
از روی  وی در خصـوص پنهان سـازی قیمـت خودروهـا 
سـایت های آگهـی اظهـار کـرد: برداشـتن قیمـت از روی 
بـازار  بـر  تأثیـری  هیـچ  خـودرو  آگهی دهنـده  سـایت ها 
نخواهـد داشـت حتـی می توان بـرق را کاما قطـع کرد که 
سـاده تر اسـت! اگـر بخواهیم بـا چنین روش هایـی ادامه 
دهیـم و بـا فروشـندگان متخلـف برخورد و یـا حتی آن ها 
را اعـدام کنیم پاسـخگو نیسـت و نمی تواند تـورم را کنترل 
کنـد. تـورم انحصـارا از سیاسـت های پولی تولید می شـود 
و ماننـد ایـن می مانـد کـه یـک فـردی مبتـا بـه بیمـاری 
سـرطان باشـد و بـا یـک دارو چشـم های او را نابینا کنیم؛ 

چنیـن روشـی در درمـان سـرطان تاثیـر نمی گذارد.

قانونی برای فروش کاالی دست دوم 
وجود ندارد

زاوه ادامـه داد: در سـال های گذشـته و پیـش از ایـن کـه 
بـه  آگهـی  نیـز  شـوند  وارد کار  آگهی دهنـده  سـایت های 
صـورت چاپـی وجـود داشـت. چـرا در اتحادیـه اروپـا بـا 
نمی افتـد؟  اتفاقاتـی  چنیـن  آگهـی  سـایت های  تعـداد 
سـایت ها یـک پلتفـرم اطاع رسـانی هسـتند و بـازار یـک 
و نیـم میلیـون نفـری بـا قیمت گـذاری یـک عـده 100 الـی 
300 نفـر آسـیب نخواهـد دیـد. در صورتـی کـه خودرویـی 
ماننـد پرایـد به عنوان مثـال 200 میلیون تومان آگهی شـود 
ایـن خـودرو فـروش نخواهـد رفـت و خریدار نیز متناسـب 
بـا نقدینگـی خـود اقـدام به خریـد می کنـد. بـرای فروش 
خـودروی دسـت دوم هیـچ قانون خاصی وجود نـدارد و در 
قوانیـن مدنـی و تجاری هیـچ ممنوعیتی در فـروش کاالی 

نیسـت. کارکرده 

وضعیت وحشتناک وارداتی ها
وی در پایـان اشـاره ای بـه قیمـت خودروهـای وارداتـی کـرد  
گفـت: وضعیـت وارداتی هـا نیـز بدتـر از محصـوالت داخلـی 
خواهـد بـود چراکـه عرضـه وجـود نـدارد و واردات خـودرو 
قطع شـده اسـت. قیمت خودروی وارداتی از سـال 95 تاکنون 
بیـش از 10 برابـر افزایـش پیداکـرده و وضعیـت بـازار ایـن 
خودروهـا وحشـتناک اسـت. خودرویـی مانند کیـا اپتیما در 
سـال 95 حـدود 140 میلیـون تومان قیمت داشـت و در حال 
حاضـر بـه حدود یـک میلیارد تومان رسـیده اسـت. ترخیص 
خودروهـای موجـود در گمـرک نیـز تأثیـری بـر قیمت هـای 
موجـود در بـازار نخواهـد داشـت چراکـه ایـن خودروها بـا ارز 
15 هزارتومانـی آزاد خواهنـد شـد. سـایت دیوار چنـدروز قبل 
تمامـی قیمت هـای اتومبیل و ماشـین های کارکـرده و صفر را 
حـذف کـرد و تمامی قیمـت خودروها در سـایت دیوار توافقی 
درج شـده اسـت. مدیـر وب سـایت اینترنتـی و اپلیکیشـن 
دیـوار اعـام کـرد دلیل حـذف قیمت خـودرو از دیـوار موقتی 
بـوده و بـه زودی پـس از دسـتور مقامات قضایی و تـا بعد از 
سـر و سـامان گرفتـن بـازار خـودرو دوبـاره قیمت خـودرو در 

سـایت دیـوار درج خواهد شـد

بی تأثیری برداشتن قیمت ها 

از سایت های آگهی
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بعــد از اینکــه عمــر یــک انســان بــه پایــان می رســد 
ســفرش بــه دنیــای ابــدی شــروع می شــود، وقتــی چشــم 
ــای دیگــر  ــرای دنی ــار خــود را ب ــا ب ــدد ت ــا می بن ــن دنی از ای
ــییع  ــم تش ــل از مراس ــاعاتی قب ــرای س ــدش ب ــدد جس ببن
ــام ســردخانه نگهــداری می شــود. ــه ن ــازه در مراکــزی ب جن

در یــک قفســه تنــگ، امــا ســرد ایــن جنــازه بایــد ســاعاتی 
ــان  ــا عزیزانش ــا ب ــن وداع خانواده ه ــرد، آخری ــر بب ــه س را ب
اتفــاق  غســال خانه ها  و  ســردخانه ها  همیــن  در  نیــز 
ــرای نگهــداری جســد  می افتــد بنابرایــن محیــط آن بایــد ب
ــییع  ــامی تش ــیوه های اس ــه ش ــت ب ــرار اس ــه ق ــردی ک ف
ــاید  ــردخانه ها ش ــن س ــد. ای ــب باش ــود، مناس ــن ش و دف
ــرد  ــخصیت ف ــام و ش ــه، مق ــه درج ــد ک ــی باش ــا جای تنه
ــن مــکان  ــرای کســانی کــه مســئولیت ای ــم نیســت و ب مه
را عهــده دار هســتند همــه افــراد موجــود فقــط یــک جنــازه 
ــد  ــم نباش ــان مه ــدان برایش ــاید چن ــن ش ــتند، بنابرای هس
کــه چگونــه نگهــداری شــوند، امــا ایــن قضیــه بــرای 
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت خاص ــدار از اهمی ــای داغ خانواده ه

ــرای  ــت ب ــرار اس ــردخانه ق ــن س ــه در ای ــی ک ــاید کس ش
ــرادر، خواهــر و یــا  ســاعاتی نگهــداری شــود، مــادر، پــدر، ب
جگرگوشــه یــک خانــواده باشــد کــه بایــد ســال ها در فــراق 
او داغــدار باشــند.وجود ســردخانه پزشــک قانونــی در کنــار 
ــل  ــت مدت هاســت تبدی ــان جیرف ــان و زایم بیمارســتان زن
بــه یکــی از مهم تریــن مشــکات مــردم ایــن محلــه شــده 
ــردخانه  ــن س ــریالی ای ــدن س ــراب ش ــویی خ ــت.از س اس
نیــز داســتانی تکــراری اســت کــه جیرفتی هــا را در زمــان از 

دســت دادن عزیزانشــان اذیــت می کنــد، غــم از دســت دادن 
عزیــز یــک طــرف و غصــه نگهــداری جســد تــا زمــان دفــن 
ــا  ــان را آزار می دهد.جابه ج ــواده متوفی ــر خان ــویی دیگ از س
نکــردن ســردخانه قدیمــی درســت در کنــار مکانــی کــه زنــان 
بــاردار بــرای وضــع حمــل مراجعــه کرده انــد اثــرات بــدی را 
نیــز در روحیــه ایــن افــراد بــه دنبــال دارد کــه گاهــی حتــی 
ــا  ــل دادن و ی ــال تحوی ــه دنب ــه ب ــزاداری ک ــراد ع ــدن اف دی
ــتند و  ــردخانه هس ــان از س ــد عزیزش ــن جس ــل گرفت تحوی
ــو  ــه زائ ــی را ب ــوک عصب ــد ش ــا می توان ــیون و زاری آنه ش
ــت دادن  ــه از دس ــر ب ــفانه می تواندمنج ــه متاس ــد ک وارد کن

ــد و حتــی  ــوزاد نیــز شود.ســاخته نشــدن ســردخانه جدی ن
ســاختمان پزشــکی قانونــی در جیرفــت را بــا هیــچ منطقــی 
ــر  ــن تلنگ ــه ذه ــه ب ــؤالی ک ــال س ــت. ح ــوان پذیرف نمی ت
ــردخانه  ــه س ــتانی ک ــز شهرس ــت در مرک ــن اس ــد ای می زن

آن شــاید روزانــه میزبــان تنهــا چندیــن جنــازه باشــد، اگــر 
حادثــه ای غیرمترقبــه و غیرقابــل پیش بینــی رخ دهــد قــرار 
ــاعاتی  ــرای س ــه ب ــاد چگون ــت اجس ــن وضعی ــا ای ــت ب اس
ــه از ســویی جیرفــت  ــداری شــوند البت ــن نگه ــل از تدفی قب
ــز اســت. ــی نی ــان دیگــر شهرشــتان های جنوب گاهــی میزب

ــدار ســابق جیرفــت در ایــن خصــوص  ســال گذشــته فرمان
اســت  پیگیــر  قانونــی  »پزشــک  به»کاغذوطن«گفــت: 
ــاختمان  ــم س ــم بتوانی ــد، امیدواری ــع کن ــکل را رف ــا مش ت
ــه  ــت ب ــیلوی جیرف ــب س ــی راجن ــک قانون ــام پزش نیمه تم
ــت  ــوی هف ــدازی جوابگ ــورت راه ان ــانیم و در ص ــام برس اتم
شهرســتان جنوبــی خواهــد بود.«احمــد امینــی روش تصریح 
کــرد:»در ســال 97یــک میلیــارد و ششــصد میلیــون تومــان 
بــرای تکمیــل ســردخانه و پزشــکی قانونــی در نظــر گرفتــه 
شــده کــه یــک و نیــم میلیــارد آن از محــل اعتبــار توســعه 
شهرســتان جیرفــت اســت و صدمیلیــون تومان هــم از محل 
اعتبــارات اســتانی کــه انتظــار داریــم امســال ایــن پــروژه بــه 
اتمــام برســد زیــرا ایــن یکــی از مهم تریــن نیازهــای جنــوب 
ــای آن  ــت هزینه ه ــا در جیرف ــه م ــدان ک ــد زن ــت، مانن اس
را می پردازیم.«اکنــون در اواخــر اولیــن فصــل ســال 98 
قــرار داریــم امــا همچنــان مشــکل ســردخانه و ســاختمان 
ــت. ــده اس ــا مان ــتان پابرج ــن شهرس ــی ای ــکی قانون پزش

گاهی نیمه شب موتور سردخانه از کار می افتد 
و اجساد دچار مشکل می شوند

جیرفــت  قانونــی  پزشــکی  رییــس  دلفــاردی  دکتــر 
ــاختمان  ــدن س ــاده نش ــل آم ــه دلی به»کاغذوطن«گفت:»ب
جدیــد پزشــکی قانونــی همچنــان در ســاختمان قدیــم 
فیزیکــی  افزود:»فضــای  می کنیــم.«وی  خدمت رســانی 
ســاختمان جدیــد بیشــتر اســت و حدود40درصــد عملیــات 
ســاخت انجــام شــده امــا در حــال حاضــر بــه دلیــل نبــود 
بودجــه کار متوقــف شــده اســت البتــه اداره کل پیگیــر ایــن 
ــد،  ــرح ش ــات مط ــم در جلس ــار ه ــت و چندب ــاله اس مس
ــا  ــرارداد ت ــه ق ــی از اینک ــد ســاخت را داده ول ــکار تعه پیمان
ــر  ــود بی خب ــام می ش ــی تم ــده و ک ــته ش ــی بس ــه زمان چ
هســتم.«وی اضافــه کــرد:»در صــورت راه انــدازی ســاختمان 
ــم  ــار ه ــردخانه و...کن ــریح،معاینات، س ــالن تش ــد س جدی
در یــک ســاختمان قــرار دارنــد و مشــکل رفــت و آمــد بــه 
ــان در  ــه وقت م ــم ک ــهر را نداری ــر ش ــا آن س ــردخانه ت س
ــن  ــای ای ــی از نیروه ــود و یک ــه ش ــک گرفت ــیر و ترافی مس

اداره بــا وجــود کمبــود پرســنل همیشــه در مســیر در حــال 
تحویــل دادن و یــا تحویــل گرفتــن جســد اســت و یکــی از 
نیروهــای مــا در همیــن مســیر تلــف شــده اســت، جیرفــت 
هــوا گــرم اســت و اگــر جســد پشــت در بمانــد ممکن اســت 
دچــار مشــکل شود.متاســفانه هنــوز ایــن پــروژه بــه اتمــام 

نرســیده و ســردخانه پزشــک قانونی در بیمارســتان کاشــانی 
قــرار دارد.«وی ادامــه داد:»جســدهایی کــه مشــکل حقوقــی 
ــه  ــم ک ــام ه ــتان ام ــم و بیمارس ــداری می کنی ــد را نگه دارن
ــکاری  ــد هم ــت بای ــاداری اس ــزرگ و ج ــردخانه ب دارای س
نگهدارد.ســردخانه  ...را  و  تصادفی هــا  اجســاد  و  کنــد 

سردخانه اجساد جیرفت در گرداب بی توجهی
معاون برنامه ریزی فرمانداری جیرفت : سازمان برنامه و بودجه گفت از اعتبارات استانی نمی توانید به پروزه پزشکی قانونی بدهید

سـاختمان جدیـد پزشـکی قانونـی جیفت قرار بـود پایان سـال 9۷ به بهره برداری برسـد امـا هنوز خبری 
نیست.سـردخانه نگهداری از اجسـاد این نهاد مسـتهلک شـده و گاهی نیمه شـب با از کارافتادن موتور، 
اجسـاد دچار مشـکالتی نیز می شـوند که ایـن وضعیت بـرای خانواده هـای داغدار دردناک اسـت.رییس 
پزشـک قانونـی از نبـود اعتبارات بـرای تکمیل پروژه می نالـد و معاون فرماندارجیرفت می گوید سـازمان 
برنامـه و بودجـه  بـه فرمانـداری گفتـه نمی توانیـد از اعتبارات اسـتانی برای تکمیـل آن اسـتفاده کنید و 

خودمـان از اعتبـارات ملـی بـه آن اختصاص می دهیم اما خبری نشـده اسـت.

دکتــر دلفــاردی رییــس پزشــکی قانونــی جیرفت 
ــدن  ــاده نش ــل آم ــه دلی به»کاغذوطن«گفت:»ب
ســاختمان جدیــد پزشــکی قانونــی همچنــان در 
ســاختمان قدیــم خدمت رســانی می کنیــم.«وی 
افزود:»فضــای فیزیکی ســاختمان جدید بیشــتر 
اســت و حدود4۰درصــد عملیــات ســاخت انجــام 
شــده امــا در حــال حاضــر بــه دلیــل نبــود بودجه 
ــر  ــه اداره کل پیگی ــت البت ــده اس ــف ش کار متوق
ــات  ــار هــم در جلس ــت و چندب ــاله اس ــن مس ای
ــاخت را داده  ــد س ــکار تعه ــد، پیمان ــرح ش مط
ــته  ــی بس ــه زمان ــا چ ــرارداد ت ــه ق ــی از اینک ول
ــر هســتم.« ــام می شــود بی خب ــی تم شــده و ک
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تاالر مجازی بورس ایران کجاست؟

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک سیرجان
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی- آگهی  موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 
مسـتقر در  واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـيرجان 
تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضی آقـای امین پوراله 
داد فرزند صفر بشـماره شناسـنامه 30۶0014787  صادره 
از سـیرجان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 1292 
متر مربع پاک 17 فرشـی از 1805 اصلی واقع در بخش 
38 کرمان به آدرس سـیرجان روسـتای امیراباد سوخک 
محمـدی  رمضـان  آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری 
کروگاهـی محرز گردیده اسـت لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز اگهـی مـی شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند ملکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن انـداز و تنظیـم و پـس از اخـد رسـید. ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض دادخواسـت خـود را 
بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهـن شـد. م اف 13۶ 

 تاريخ انتشار نوبت اول 1398/02/17
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/03/01

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره1397۶031901400۶188 -97/11/11 هیـات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم جمیله 
رئیسـی سـرگدار  فرزند میرزا جان  بشـماره شناسـنامه 1صادره 
از جیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت372/30متر 
مربـع پـاک - فرعـی از 951- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
دراراضـی  ۶واقـع  قطعـه  اصلـی  از951-  فرعـی   - پـاک  از 
درواءدلفارد جیرفت بخش34کرمان خریداری از مالک رسـمی 
آقای حسـین سـاردوئی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/03

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/17
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :42

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

تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره1397۶0319014007208 -97/12/15 هیـات اول  موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای  عیسـی 
دوسـتکی فرزنـد سـیاه بشـماره شناسـنامه 3صـادره از جیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه قدیمـی مشـتمل بـر زمیـن بـه 
مسـاحت1۶1۶/55متر مربـع پـاک - فرعـی از 571- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 94 فرعـی از571- اصلی قطعه 
دوواقـع دراراضی سـرجاز جیرفـت بخش45کرمان خریـداری از 
مالک رسـمی آقای موسـی سـنجری محرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . 

تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/17

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱6

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
اصاحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 
شـماره1397۶0319014005838  اصاحـی  رای  برابـر  رسـمی 
-97/10/27 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه 
آبـادی   دولـت  رسـتمی  مهـدی  آقـای  متقاضـی  بامعـارض 
فرزنـد نـاد علی  بشـماره شناسـنامه 143صـادره از جیرفت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 285/40متـر مربـع 
از5۶4- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده  پـاک 1973فرعـی 
از پـاک - فرعـی از5۶4- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی 
کهوروئیـه جیرفـت بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای محمـد علی ایرجـی ابوسـعیدی محرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب دریک  نوبت آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهی به 
مـدت یـک مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .
 تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/17

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :4۷

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک9199 فرعی 
واقـع  بمسـاحت302مترمربع  اصلـی   -574 از 
دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش45کرمـان  در 
بـا  نـژاد   رسـتمی  آقـای جـان هللا  تقاضـای  مـورد  جیرفـت 
جیرفـت  ثبـت  اختـاف  حـل  محتـرم  هیـات  رای  سـتناد 
نامبـرده  درمالکیـت  بشـماره97/08/12-97۶03190140044۶۶ 
قرارگرفتـه وآگهی موضوع مـاده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعد مقـرر مـورد واخواهـی قرار 
نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 1230-98/02/03مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود 
آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات 
تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مورخ 98/03/11شروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکیـن امـاک مجاور 
رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعد مقـرر در ایـن اعان به 
محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی از 
مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر 
طبـق مـاده 20قانـون ثبت و مـاده 8۶- اصاحی پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خود را کتبا ظـرف مدت 30روز 
بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضائـی 
تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس 
از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد 

بـود./. م الـف:43
 تاریخ انتشار :98/02/17-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 2فرعـی از 
1220- اصلـی بمسـاحت 1078/20مترمربـع واقـع 
در بخش34کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی چهار 
دیـواری دلفـارد جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای ایـرج عطایی با 
سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبـت جیرفـت بشـم

نامبـرده  درمالکیـت  اره97/09/19-1397۶0319014005182 
تکلیـف  تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 1570-98/02/09مالـک بدینوسـیله آگهـی 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه مـورخ 
98/03/13شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا به مالـک یا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر 
در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 8۶- 
اصاحـی پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهی دادخواسـت بـه این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:53
 تاریخ انتشار :98/02/17-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 183 پـاک  خانـه   یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
بمسـاحت308مترمربع  اصلـی   -5۶5 از  فرعـی 
واقـع در بخش45کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی 
بهجـرد جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای احسـان کریمی مـارزی 
بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حل اختـاف ثبـت جیرفت بش

نامبـرده  درمالکیـت  مـاره97/11/11-1397۶031901400۶182 
تکلیـف  تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 1840-98/01/12مالـک بدینوسـیله آگهـی 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
روزسـه شـنبه  از سـاعت 8صبـح  آن  تحدیـد ی  و عملیـات 
مـورخ 98/03/21شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار میگردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفـی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بـر حدود وحقـوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانون ثبـت و ماده 
8۶- اصاحـی پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبـا ظـرف مدت 30روز بـه این اداره اعام ودادخواسـت 
بـه مراجـع ذیصاح قضائـی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 
ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:۶0- تاریـخ انتشـار 

:98/02/17-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک20 فرعـی از 
واقـع  بمسـاحت423/85مترمربع  اصلـی   -5۶9
دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش34کرمـان  در 
باغـات جلگـه سـاردوئیه جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای بیـژن 
افضلـی سـاردو  بـا سـتناد رای هیات محترم حـل اختاف ثبت 
جیرفت بشـماره1397۶0319014004145-97/07/21 درمالکیت 
نامبـرده قرارگرفته وآگهـی موضوع مـاده 3قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 17۶21-97/11/7مالـک بدینوسـیله آگهـی 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزشـنبه مـورخ 
یـا  مالـک  بـه  لـذا  آمـد  خواهـد  وبعمـل  98/03/25شـروع 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار میگردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفـی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بـر حدود وحقـوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانون ثبـت و ماده 
8۶- اصاحـی پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبـا ظـرف مدت 30روز بـه این اداره اعام ودادخواسـت 
بـه مراجـع ذیصاح قضائـی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:۶۶
تاریخ انتشار :98/02/17-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

حصر وراثت 
احتراما خواهشـمند اسـت ورثه حین الفوت 
مرحـوم زینـب نارویی نسـب در یـک نوبت 
روزنامـه چـاپ شـود کـه چنانچـه ورثـه ای 
دیگـر یـا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد بـه این 
شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهـی حصر 

وراثـت صـادر خواهـد شـد .ورثه :
1-جـان محمد ناروئی به ش م 31۶0052354))همسـر 

مرحوم  (
2-فاطمه  ناروئی به ش م53۶992230۶

3-محمد مهدی ناروئی به ش م53۶033۶5۶0
4-مظفر ناروئی به ش م 53۶99223322
5-مصطفی ناروئی به ش م53۶0404835

۶-امیر ناروئی به ش م 53۶9۶33۶57
7-محبوبه  ناروئی به ش م 53۶00۶9112

8-سمیه  ناروئی به ش م 53۶9922314
9-مصیب  ناروئی به ش م 31500۶7243

شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :56۱

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

تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره1397۶031901400488۶ -97/09/05 هیـات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای  علـی 
اکبـر جوانمـرد فرزند دادخدا بشـماره شناسـنامه 5417صـادره از 
جیرفـت درششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت550متر مربع 
پـاک - فرعـی از 579- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 
19 فرعـی از579- اصلـی قطعه دوواقـع دراراضی رهجرد جیرفت 
بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانـم راضیه فرخی 
محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت 

صادر خواهدشـد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/17
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :38

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره1397۶0319014007025 -97/12/12 هیـات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضـی خانم فاطمه آزاد 
روش فرزنـد عزیـز اله بشـماره شناسـنامه 897صـادره از بم  در 
ششـدانگ یک بـاب خانه و باغچه  به مسـاحت 1042متر مربع 
پـاک - فرعـی از1۶18- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک 
- فرعـی از1۶18- اصلـی قطعـه ۶واقـع دراراضـی کراءدلفـارد  
جیرفـت بخش34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم 
عـرب ناصـری کـراء محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/17

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/31
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :39

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکباب خانـه و باغچه پـاک 1۶0 
فرعـی از 104- اصلی بمسـاحت 14۶3/14مترمربع 
واقـع در بخش34کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی 
سـرکلوئیه سـر آسـیاب میجان جبالبارز جیرفت مـورد تقاضای 
آقـای علـی بیدشـکی  بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل 
اختاف ثبـت جیرفـت بشـماره97/09/11-97۶0319014004991 
درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد 
مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته ونیاز به تحدید حـدود دارد لذا 
حسـب درخواسـت مورخـه 472-98/01/28مالک بدینوسـیله 
بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون  آگهـی تحدیـد حـدود آن 
مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزشنبه 
مـورخ 98/03/11شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار میگردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفـی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بـر حدود وحقـوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانون ثبـت و ماده 
8۶- اصاحـی پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبـا ظـرف مدت 30روز بـه این اداره اعام ودادخواسـت 
بـه مراجـع ذیصاح قضائـی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الف:44
 تاریخ انتشار :98/02/17-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 32 فرعـی 
از 593- اصلـی بمسـاحت 345مترمربـع واقـع 
دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش34کرمـان  در 
گنزیـر سـاردوئیه جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای علـی امیـری 
بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبـت جیرفـت 
نامبـرده  درمالکیـت  بشـماره97/07/22-97۶0319014004151 
قرارگرفتـه وآگهی موضوع مـاده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعد مقـرر مـورد واخواهـی قرار 
نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 1152-98/02/02مالک بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود 
آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات 
تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مورخ 98/03/11شروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکیـن امـاک مجاور 
رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعد مقـرر در ایـن اعان به 
محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی از 
مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر 
طبـق مـاده 20قانـون ثبت و مـاده 8۶- اصاحی پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خود را کتبا ظـرف مدت 30روز 
بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضائـی 
تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس 
از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد 

بـود./. م الـف:4۶
تاریخ انتشار :98/02/17-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه  پـاک 182 فرعی 
واقـع  بمسـاحت255مترمربع  اصلـی   -5۶5 از 
دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش45کرمـان  در 
بـا  بیتـا  مصطفـی  آقـای  تقاضـای  مـورد  جیرفـت  بهجـرد 
سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبـت جیرفـت بشـم

نامبـرده  درمالکیـت  اره97/07/23-1397۶0319014004179 
تکلیـف  تعییـن  3قانـون  مـاده  موضـوع  وآگهـی  قرارگرفتـه 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 1۶08-98/02/09مالـک بدینوسـیله آگهـی 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزشـنبه مـورخ 
98/03/18شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا به مالـک یا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر 
در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 8۶- 
اصاحـی پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود 
را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهی دادخواسـت بـه این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:54
 تاریخ انتشار :98/02/17-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ یکبـاب مغـازه پـاک394 فرعی 
از 55۶- اصلی بمسـاحت32/۶4مترمربع واقع در 
بخش34کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی سـنگ 
سـفید سـاردوئیه جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای یـدهللا امیری 
پـور کچمـی  بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبت 
جیرفت بشـماره1397۶0319014005094-97/09/14 درمالکیت 
نامبـرده قرارگرفته وآگهـی موضوع مـاده 3قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد مقـرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 188۶-98/02/14مالـک بدینوسـیله آگهـی 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر 
روزسـه شـنبه  از سـاعت 8صبـح  آن  تحدیـد ی  و عملیـات 
مـورخ 98/03/21شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار میگردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفـی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بـر حدود وحقـوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانون ثبـت و ماده 
8۶- اصاحـی پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبـا ظـرف مدت 30روز بـه این اداره اعام ودادخواسـت 
بـه مراجـع ذیصاح قضائـی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این 
اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الف:۶1
تاریخ انتشار :98/02/17-روز : سه شنبه 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بـر باغچه 
بمسـاحت  اصلـی   -1229 از  پاک2۶فرعـی 
1292مترمربـع واقـع در بخش34کرمـان و آدرس 
:واقـع دراراضـی سـر کیوان دلفـارد جیرفت مـورد تقاضای خانم 
سـهیا دلفـاردی  بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف 
بشـماره97/08/23-1397۶0319014004۶79  جیرفـت  ثبـت 
درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر 
موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قرار نگرفتـه ونیاز بـه تحدید حدود 
دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 18521-97/11/24مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 
13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح 
روزیکشـنبه مـورخ 98/03/2۶شـروع وبعمل خواهـد آمد لذا به 
مالـک یـا مالکین اماک مجـاور رقبـه مزبور اخطار میگـردد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعـان به محل وقـوع ملک حاضـر و در 
صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدید ی بـا معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20قانون ثبت 
و مـاده 8۶- اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام 
ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلت 
یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. م الف:۶8- 

تاریـخ انتشـار :98/02/17-روز : سـه شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ کارگاه آهنگـری پـاک 9195 فرعـی 574- اصلـی 
اراضـی  در  واقـع  بخـش 45 کرمـان  مترمربـع  بـه مسـاحت 250/۶0 
جیرفـت مـورد تقاضـای خانـم گوهـر شـاهرخی سـاردو بـه اسـتناد رای 
آگهـی  و  قـرار گرفتـه  نامبـرده  مالکیـت   97 /  10  /24 -1397۶0319014005795
موضـوع مـاده 3 قانـون تعیین و تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی و مـاده 13 – آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذاحسـب درخواسـت شـماره  
189۶ مـورخ14/ 02 / 98 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـه اسـتناد 
تبصـره مـاده 13 قانـون مزبور منتشـر و عمليـات تحديدی آن از سـاعت 8 صبح روز 

یکشـنبه مـورخ2۶/ 98/03 شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد لذابـه مالـک یامالکین 
امـاک مجـاور مزبـور اخطـار میگردد کـه در موعد مقـرر در این اعان بـه محل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن برحـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض 
داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت و مـاده 8۶اصاحـی پـس از تنظیـم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـام و ظـرف مـدت 
30 روز دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضایی تقدیـم نماید و گواهی دادخواسـت 
بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد و پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیـچ گونـه ادعایـی 

مسـموع نخواهـد بود .
جواد فاریابی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت

س
پلی

میـراث  اداره کل  فرهنگـی  امـور  و  عمومـی  روابـط  مدیـر 
از  کرمـان  اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی  فرهنگی،صنایـع 
برگـزاری انتخابـات نخسـتین دوره جامعـه هتلـداران ایـن 

داد. خبـر  اسـتان 
“محمـد مهدی افضلـی” با بیان اینکه مجمـع عمومی جامعه 
هتلـداران اسـتان کرمـان در روز یکشـنبه 15 اردیبهشـت مـاه 
سـال جـاری بـا حضـور مدیـران هتـل هـای ایـن اسـتان در 
محـل هتـل پارس شـهرکرمان برگـزار شـد، افـزود: در ابتدا با 
رای اکثریـت افـراد حاضـر در جلسـه بـا ارتقاء سـطح انجمن 
هتلـداران بـه جامعـه هتلـداران اسـتان کرمان موافقت شـد.

وی بـا بیان اینکه سـپس نامزدهای هیئت مدیره و بازرسـان 
جامعـه هتلداران اسـتان کرمـان به معرفی برنامـه های خود 
پرداختنـد، اظهـار کـرد: در ادامـه بـا انتخـاب اعضـاء، جاویـد 
سـبحانی) مدیرهتـل جهانگـردی کرمـان(، عباس سـیوندی 
پور)مدیـر هتـل جهانگـردی ماهان(، خسـرو رشـیدی)مدیر 

هتـل هلیـل جیرفـت( به عنـوان اعضـای اصلی و
و  بـم(  ارگ جدیـد  باغسـتانی) مدیـر هتـل  امیـر عبـاس 
معصومـه قطـب الدینی)مدیـر اقامتـگاه سـنتی کیخسـرو 
کرمـان( بـه عنـوان اعضـای علـی البـدل هیئـت مدیـره و 
ایـوان  اقامتـگاه سـنتی  نیرومند)مدیـر  همچنیـن محمـود 
ماهـان(و محسـن رشـیدی)مدیر هتـل دقیانـوس جیرفت( 
بـه عنـوان بازرسـان اصلـی و علـی البـدل جامعـه هتلـداران 
اسـتان کرمـان برگزیـده شـدند.افضلی بـا تاکیـد بـر اینکه با 
ارتقـاء سـطح “انجمن” هتلـداران اسـتان کرمان بـه “جامعه” 
تمامـی واحدهـای اقامتی تحت پوشـش قـرا خواهند گرفت، 
خاطرنشـان کرد: در حال حاضر عاوه برهتل ها، سـایر مراکز 
اقامتـی از قبیل هتـل آپارتمان ها، مهمـان پذیرها، خانه های 
مسـافر، اقامتـگاه های سـنتی و گردشـگری و غیـره نیز می 
تواننـد بـه عضویـت جامعه هتلـداران اسـتان کرمـان درآیند.

انتخابات نخستین 
دوره جامعه هتل داران 
استان کرمان برگزار شد

امیدواریم بتوانیم کمبود نیروهای 
پرستاری و مامایی را جبران کنیم

رشوه 5۰ میلیون ريالی 
صورت جلسه شد 

پیشـرفت های علمـی کـه صـورت می گیـرد 
و  جدیـد  تکنولوژی هـای  بـا  متناسـب  و 
سـاختارهای جدیـد، هسـتند و مامایی نیز از 
ایـن قائـده مسـتنثنی نیسـت.نماینده مردم 
کهنـوج، فاریـاب، منوجان، رودبـار و قلعه گنج 
در مجلـس شـورای اسـامی افـزود: مامایی 
دارد،  فراوانـی  عملـی  اینکـه کار  دلیـل  بـه 
متناسـب بـا پیشـرفت هایی که دردنیـا وجود 
نیازهایـی  بـا  متناسـب  همچنیـن  و  دارد 
و سـاختارهایی  دارد  وجـود  در جامعـه  کـه 
کـه جدیـدا احـداث می شـود، الزم اسـت تـا 
آموزشـی  کوریکولوم هـای  در  بازنگری هایـی 
صـورت  افـراد  ایـن  درسـی(  )برنامه هـای 
بگیـرد تـا بتواننـد مهارت های جدید را کسـب 
تکنولوژی هـای  از  بهره بـرداری  بـا  تـا  کننـد 

جدیـد، حرفـه خـود را بهتـر انجـام دهنـد.

فرمانـده انتظامـی جیرفـت از رد 
رشـوه 50 میلیـون ریالی توسـط 
انتظامـی  پاسـگاه  سرپرسـت 
علـی آبـاد ایـن شهرسـتان خبر 
گفـت  در  داد. سـرهنگ"رضا محمدرضایـی" 
و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس، در 
مأمـوران  گفـت:  خبـر  ایـن  جزئیـات  بیـان 
پاسـگاه انتظامـی علی آباد حین گشـت زنی 
بـه یک دسـتگاه خـودرو سـایپا مشـکوک  و 
آن را جهـت بررسـی متوقـف کردنـد.وي بيان 
داشـت: مامـوران در بازرسـی از ایـن خـودرو 
3 هـزار لیتـر سـوخت قاچـاق کشـف کردنـد 
بـه  راننـده  همـراه  بـه  را  رو خـودرو  ایـن  از 
انتظامـی  مقـام  دادند.ایـن  انتقـال  پاسـگاه 
تطميـع  انگيـزه  بـا  راننـده  کـرد:  تصریـح 
مامـوران و بـه جهـت ناديده گرفتـن تخلفش 

پيشـنهاد50 ميليـون ریـال رشـوه مـی دهـد 
عـزت  و  تعهـد  بـا  پاسـگاه  سرپرسـت  کـه 
نفـس ایـن عمـل راننـده را صورتجلسـه کرد.

سرهنگ"محمدرضایی"خاطرنشـان کرد: تعهد 
و مسـئوليت پذيري از خصيصه هـاي اخاقـي 
کارکنـان انتظامـي اسـت و یکـی از عواملـی 
کـه باعـث افزایـش احسـاس رضایتمنـدی 
و اعتمـاد مـردم بـه نیـروی انتظامـی شـده 
اسـت، صحـت عمـل کارکنـان اسـت.فرمانده 
بـا  پایـان  در  جیرفـت  شهرسـتان  انتظامـی 
اشـاره بـه اینکه متهم پس از تشـکیل پرونده 
بـه مراجـع قضائی معرفی شـد، خاطرنشـان 
هرگونـه  می تواننـد  عمـوم شـهروندان  کـرد: 
خصـوص  در  را  تقديـر  و  پيشـنهاد  انتقـاد، 
عملكـرد پليـس، بـا دفتـر نظـارت همگانـي 

197 در ميـان بگذارنـد.

نرســیده و ســردخانه پزشــک قانونی در بیمارســتان کاشــانی 
قــرار دارد.«وی ادامــه داد:»جســدهایی کــه مشــکل حقوقــی 
ــه  ــم ک ــام ه ــتان ام ــم و بیمارس ــداری می کنی ــد را نگه دارن
ــکاری  ــد هم ــت بای ــاداری اس ــزرگ و ج ــردخانه ب دارای س
نگهدارد.ســردخانه  ...را  و  تصادفی هــا  اجســاد  و  کنــد 

پزشــک قانونــی گاهــی در فصــل گرمــا موتورهایــش از 
ــن  ــی گرفت ــد و هماهنگ ــرکار برس ــا تعمی ــد و ت کار می افتن
مجــوز از کرمــان را انجــام دهیــم ممکــن اســت ده روز طــول 
ــام ســردخانه هایمان  ــه تم ــور نیســت ک ــه اینط بکشــد، البت
دلفــاردی گفت:»قانــون  همزمــان خــراب شــوند.«دکتر 

ــا زمــان شناســایی  ــد بایــد جســدهای مجهــول را ت می گوی
و پیــدا شــدن خانواده شــان نگهــداری کنیــم و در ایــن 
ــن اجســاد  ــه ای ــا مشــکل مواجــه هســتیم ک ــا ب ــه م زمین
بی هویــت فضــا را اشــغال می کننــد و در زمــان خــراب 
ــویم.« ــه می ش ــا مواج ــود ج ــا کمب ــردخانه ها ب ــدن س ش

بارها با هزینه شخصی خودم سردخانه 
را تعمیر کردم

رییــس پزشــک قانونــی جیرفــت تصریــح کرد:»گاهــی 
ســردخانه را شــب بررســی کردیــم مشــکلی نداشــته و 
فرداصبــح دیدیــم نیمــه شــب انــگار خــراب شــده و جســد 
دچــار مشــکل شــده اســت، مــا هــم آنقــدر امکاناتــی نداریــم 
کــه کســی را در محــل بگذاریــم از فرمانــدار و دیگــر مســووالن 
ــروژه ســاختمان پزشــکی  ــام پ ــه اتم ــم نســبت ب می خواهی
قانونــی همــکاری کننــد تــا دیگــر شــاهد چنیــن مشــکاتی 
نباشــیم بارهــا مجبــور شــدیم بــا هزینــه شــخصی خودمــان 
ســردخانه را درســت کنیم.ممکــن اســت حادثــه غیرمترقبه ای 
پیــش بیایــد و نیاز به ســردخانه باشــد متاســفانه بیمارســتان 
امــام خمینی )ره(هــم همــکاری زیــادی نمی کنــد بــا وجــود 
ــی  ــردخانه اتاق ــک س ــی ی ــردخانه کتاب ــر س ــاوه ب ــه ع اینک
بــزرگ دارد، وقتــی مشــکلی پیــش بیایــد باید همــه همکاری 
ــات ملــک خصوصــی کســی نیســت  ــرا ایــن امکان کننــد زی
ــوص  ــت.«دلفاردی در خص ــردم اس ــوم م ــه عم ــق ب ومتعل
اعتبــاری کــه ســال گذشــته از محل اعتبار توســعه شهرســتان 
ــه پــروژه ســاختمان پزشــک قانونــی اختصــاص  جیرفــت ب
یافتــه ابــراز بی اطاعــی کــردو تاکیــد داشــت:»چنین چیــزی 
را تاکنــون نشــنیده ام و ایــن کمــک بــه پزشــک قانونی نشــده 
اســت، دوســه ســال پیــش کــه بــرآورد هزینــه کردیــم بــا یک 
ــا  ــا ب ــرد ام ــن مشــکل را حــل ک ــارد تومــان می شــد ای میلی
قیمت هــای امــروز نمی دانــم چقــدر پــول الزم اســت شــاید 
ــت.« ــده اس ــل نش ــه آن عم ــه ب ــوده ک ــرف ب ــم در حدح ه

ــه  ــت ب ــدار جیرف ــزی فرمان ــه ری ــاون برنام ــهدادنژاد مع ش
ــدار  ــه فرمان ــور ک ــود همانط ــرار ب ــت: »ق ــن« گف »کاغذوط
ســابق آقــای امینــی روش در مصاحبــه شــان گفتنــد اتفــاق 
ــتانی  ــارات اس ــی از اعتب ــن بخش ــق گرفت ــا تعل ــد و ب بیفت
ــگار ســازمان  ــا ان ــه اتمــام برســد ام ــروژه ب ــن پ ــی ای و مل
مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گفتــه شــما نمــی 
ــه ایــن پــروژه بدهیــد و مــا  ــارات اســتانی ب توانیــد از اعتب
ــن  ــاز را تامی ــورد نی ــه م ــی بودج ــارات مل ــان از اعتب خودم
ــروژه  ــاده و پ ــاق نیفت ــن اتف ــفانه ای ــرد متاس ــم ک خواهی
ــت.«وی  ــده اس ــا ش ــار و ره ــن اعتب ــکلت تامی ــد اس در ح
ــه  ــروزه بودج ــن پ ــه ای ــال 98 ب ــاال در س ــزود: »احتم اف
تعلــق بگیــرد زیــرا هنــوز بودجــه ابــاغ نشــده و مــن 
ــود.« ــرف ش ــکل برط ــن مش ــا ای ــم ت ــی کن ــری م پیگی

رییس پزشک قانونی جیرفت تصریح 
کرد:»گاهی سردخانه را شب بررسی 

کردیم مشکلی نداشته و فرداصبح دیدیم 
نیمه شب انگار خراب شده و جسد دچار 
مشکل شده است، ما هم آنقدر امکاناتی 

نداریم که کسی را در محل بگذاریم از 
فرماندار و دیگر مسووالن می خواهیم 

نسبت به اتمام پروژه ساختمان پزشکی 
قانونی همکاری کنند تا دیگر شاهد 

چنین مشکالتی نباشیم بارها مجبور 
شدیم با هزینه شخصی خودمان 

سردخانه را درست کنیم.ممکن است 
حادثه غیرمترقبه ای پیش بیاید و نیاز به 
سردخانه باشد متاسفانه بیمارستان امام 
خمینی )ره(هم همکاری زیادی نمی کند 

با وجود اینکه عالوه بر سردخانه کتابی یک 
سردخانه اتاقی بزرگ دارد، وقتی مشکلی 

پیش بیاید باید همه همکاری کنند زیرا 
این امکانات ملک خصوصی کسی نیست 

ومتعلق به عموم مردم است.«

سردخانه اجساد جیرفت در گرداب بی توجهی
معاون برنامه ریزی فرمانداری جیرفت : سازمان برنامه و بودجه گفت از اعتبارات استانی نمی توانید به پروزه پزشکی قانونی بدهید

نی
رگا

 باز
اق

یک کرسی حداقل سهم جنوب کرمان  ات
در هیأت رییسه اتاق بازرگانی

بازرگانـی  اتـاق  رییـس 
جیرفـت در تمـاس تلفنـی بـه 
»کاغذوطـن« گفـت: »همچنان 
روی موضـع خودم ایسـتاده ام 
دادن  اتـاق  بـه  مـن  بازگشـت  تنهـاراه  و 
یـک کرسـی در هیـآت رییسـه بـه جنـوب 
فعـاالن  خواسـته  ایـن  و  اسـت  اسـتان 
بـه  مـن  اول کـه  روز  از  اقتصـادی جنـوب 
اسـت.«  بـوده  کـردم  ورود  مسـآله  ایـن 
گذشـته  افـزود:»روز  توکلـی  هللا  فخـری 
اعـام کـردم دیگـر برنمی گـردم مگـر اینکه 
یـک کرسـی بـه جنـوب بدهنـد، اگـر همین 
امـروز اعـام کننـد یـک نفـر بیـرون بیایـد 
تـا مـن بـه هیـآت رییسـه ورود پیـدا کنـم 
بـه اتـاق برخواهم گشـت.« حـدود یک ماه 
قبـل توکلـی رییس اتـاق بازرگانـی جیرفت 

نماینـدگان  هیـأت  در  خـود  عضویـت  از 
فعـاالن  و  بـود  داده  اسـتعفا  اتـاق کرمـان 
هتـل  در  بـا گردهمایـی  جنـوب  اقتصـادی 
ناجـی جیرفـت خواسـتار بازگشـت وی بـه 
بیانیـه ای کـه  در  افـراد  ایـن  بودنـد،  اتـاق 
امضـا کردنـد تاکیـد داشـتند جنـوب کرمان 
دارای هفـت شهرسـتان اسـت و بـه لحـاظ 
اقتصـادی در زمینه هـای مختلـف از جملـه 
کشـاورزی بیشـتری سـهم را در استان دارد  
در نتیجـه اگـر بـه ایـن منطقـه یک کرسـی 
در اتـاق بازرگانـی اسـتان تعلـق نگیـرد باید 
اتـاق جنـوب مسـتقل شـود.« توکلـی سـه 
روز قبـل نیـز دیـداری بـا روسـای اتاق های 
برخـی  کـه  داشـت  افغانسـتان  بازرگانـی 
ایـن مسـاله را بازگشـت او و پـس گرفتـن 

بودنـد.« قلمـداد کـرده  اسـتعفایش 

در ایـن مقالـه تصمیم دارم شـما عزیـزان رو با تـاالر مجازی 
بـورس ایران آشـنا کنم. 

تـاالر مجـازی بـورس ایران یک وب سـایت شبیه سـاز بورس 
اسـت کـه سـازمان بـورس و اوراق بهـادار آن را ایجـاد کـرده 
و شـما بـا ثبت نـام در ایـن وب سـایت می توانیـد به صـورت 
کامـًا واقعی اما با پول مجازی و غیرواقعی سـهام شـرکتها 
را بخریـد و بعـد از مدتی آن ها را بفروشـید. ثبت نـام در تاالر 
مجـازی بـورس و فعالیـت در آن ایـن امـکان را بـه شـما 
می دهـد کـه به دور از نگرانـی برای از دسـت دادن پول خود، 
بـه خریدوفروش سـهام بپردازیـد وتمرین کرده آمـاده ورود 

بـه دنیـای واقعـی خرس هـا و گاوها شـوید.
شـما بعـد از خرید اولین سـهم خـود در تاالر مجـازی بورس 
ایـران متوجـه می شـوید کـه قـرار نیسـت قیمتهـا همیشـه 
افزایش پیدا کنند,با ریسـک سـرمایه گذاری در بورس آشـنا 
می شـوید و به جـای سـود و زیـان واقعـی امتیـاز به دسـت 
می آوریـد یـا امتیاز خود را از دسـت می دهیـد. در پایان دوره 
هـم اگر توانسـته باشـید امتیـازات زیـادی را جمـع کنید در 
مسـابقه اول می شـوید و هدیـه نقدی مربوط به نفـرات اول 

را دریافـت می کنید. 
بـه همه کسـانی که تابه حـال سـابقه خریدوفروش سـهام را 
نداشـته اند و قصـد دارنـد به تازگـی وارد بـازار بـورس شـوند 
توصیـه می کنـد حتمًا قبل از سـرمایه گذاری واقعـی در بازار 
بـورس، مدت زمانـی را بـه سـرمایه گـذاری در تـاالر مجـازی 
بـورس ایـران اختصـاص دهند و خودشـان را آمـاده ورود به 

بـازار واقعـی و پرخطر بـورس کنند. 
نکاتی پیرامون خریدوفروش مجازی 

در تاالر مجازی بورس ایران
توجـه کنیـد کـه پـول مجـازی و امتیـاز هیچ وقـت جـای 
پـول واقعـی را نمی گیـرد. در تـاالر مجـازی شـما امتیازتـان 
را از دسـت می دهیـد، امـا در بـازار بـورس واقعـی پولتـان را. 
پـس حتمًا آمـوزش کافی ببینیـد و بعد تصمیم به سـرمایه 

گـذاری در بـورس بگیریـد.
اگـر عملکـرد سـه یـا چهارماهه شـما در تـاالر مجـازی بورس 
درخشـان بـود، مغرور نشـوید. نتایج در بـازار واقعـی و در بازه 
زمانـی دیگـر می توانـد کامـاً متفـاوت باشـد. بعـد از ورود به 
بـازار واقعـی بـورس، مدال هـای خـود در تـاالر مجـازی را در 
جعبـه ای گذاشـته و بـه انبـاری بفرسـتید و خاطـرات آن را 
هـم فرامـوش کنیـد. از سـوی دیگـر، عملکـرد بد خـود را هم 
جـدی نگیرید. شـما به دنبـال تمرین کردن و آمـوزش دیدن 
بودیـد. اگـر به انـدازه کافی تمریـن کردید و آمـوزش کافی هم 

دیده ایـد، نترسـید و اولیـن سـهم خـود در بـورس را بخرید.
چگونه عضو تاالر مجازی بورس ایران شویم؟ 

بـرای اسـتفاده از امکانـات تـاالر مجـازی بورس ایـران، ابتدا 
بازدیدکننـده بایـد در سـامانه ثبـت نـام نمایـد. بعـد از ایـن 
مرحلـه کاربـر میتوانـد وارد سیسـتم )Login( شـود. کاربـر 
پـس از ورود بـه سـامانه و تشـخیص هویـت او، بـه صفحه 
اصلـی راهنمایـی میشـود. در ایـن صفحـه که تابلـوی اصلی 
بـورس، صندوقهـای سـرمایه گذاری، نمودار شـاخص ها و... 
وجـود دارد کاربـر میتوانـد بـه قسـمتهای مختلـف سـامانه 

دسترسـی پیـدا کند.
شـیوه کلـی کار بـه ایـن صورت اسـت کـه کاربر ابتـدا در یک 
مسـابقه بایـد ثبـت نـام کند. سـپس کاربـر میتوانـد در این 
مسـابقه اقـدام بـه خریـد و فـروش سـهام و واحدهـای 
سـرمایه گذاری صندوقهای سـرمایه گذاری موجود در تابلوی 
اصلـی بـورس نمایـد. بدین ترتیـب او میتوانـد عملکرد خود 
را در خریـد و فـروش سـهام و تحلیـل بـازار با دیگـر کاربران 
سـامانه مقایسـه نماید تـا بدین ترتیـب مهـارت الزم در بازار 

واقعـی بـورس را کسـب نماید. 
قابلیتهای تاالر مجازی بورس ایران 

از قابلیتهـای تـاالر مجـازی میتـوان بـه "بـدون پـول، بـدون 

ریسـک سـرمایه گذاری کنیم" اشـاره کـرد. در حقیقت نوعی 
ریسـک بـدون هزینـه تاالرمجـازی بـورس ایـران بـا هـدف 
آمـوزش و فرهنگسـازی سـرمایه گـذاران نوپـا و تـازه وارد در 
نظر دارد فضایی مناسـب بدون ریسـک را برای شـما فراهم 

آورد.
کاربـران تـاالر مجازی بـورس همچنین با ورود بـه هریک از 
بخش هـای تـاالر، پیام هـای آموزشـی مرتبـط بـا آن بخش 
را دریافـت کـرده و از ایـن پیام هـا در جهـت ارتقـای کیفیـت 

سـرمایه گذاری خـود اسـتفاده می کنند.
خرید سهام/ واحدهای صندوق سرمایه گذاری 

پـس از عضویـت در یکـی از مسـابقات، کاربر میتوانـد اقدام 
بـه خرید سـهام یا واحدهـای صندوق سـرمایه گذاری نماید. 
نخسـت کاربر سـهام یا صندوق سـرمایه گذاری دلخـواه را از 
جـدول پیـش رو انتخـاب کرده، سـپس با انتخاب مسـابقه 
و سـبد سـهام دلخـواه - کـه در آن قصـد خریـد دارد - و 
همچنیـن بـا وارد کـردن تعـداد درخواسـتی، اقـدام به خرید 

آن سـهام یـا صنـدوق سـرمایه گذاری مـی نماید.
توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه خریـد سـهام بـر 
اسـاس شـرایط واقعـی بـازار صـورت مـی گیـرد. بـه عنـوان 
مثـال، تنهـا سـهامی قابـل خریـد هسـتند کـه عرضه شـده 
باشـند، بنابرایـن سـهامی کـه در بـازار عرضـه نشـده باشـد، 
قابـل خریـداری نیسـت. همچنین خرید سـهام بر اسـاس 
قیمـت بهتریـن عرضـه در تـاالر مجـازی صورت میگیـرد. در 
هـر عملیـات خریـد، کارمزد خرید بر اسـاس شـرایط واقعی 

بـازار، محاسـبه و از میـزان اعتبـار فـرد کسـر مـی گردد.
فروش سهام/ واحدهای صندوق سرمایه گذاری 

فـروش سـهام و صنـدوق هـای سـرمایه گذاری در صفحـه 
"سـبد سـهام" انجـام میپذیـرد. بدیـن شـکل کـه پـس از 
انتخـاب سـهام یا صنـدوق سـرمایه گذاری موردنظر و تعیین 
تعـداد فـروش و انتخـاب گزینـه "فـروش" این عمـل انجام 

میگردد.
توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه فـروش سـهام بر 
اسـاس شـرایط واقعـی بـازار صـورت میگیـرد. بـه عنـوان 
مثـال، تنهـا سـهامی قابـل فـروش هسـتند کـه متقاضـی 
خریـد داشـته باشـند، بنابراین سـهامی که در بـازار متقاضی 
نشـده باشـد، قابل فروش نیسـت. همچنین فروش سـهام 
بـر اسـاس قیمـت بهتریـن تقاضـا در تـاالر مجـازی صورت 
میگیـرد. در هـر عملیـات فـروش، کارمزد فروش بر اسـاس 
شـرایط واقعـی بـازار، محاسـبه و از میـزان اعتبـار فرد کسـر 

میگردد.
برگزاری انواع مسابقات در تاالر مجازی

ترقیـب  بـرای  رقابتـی  و  مناسـب  فضـای  سـامانه،  ایـن 
سـهامداران و شـرکت کنندگان در مسـابقه میباشـد ضمنًا در 
ایـن مسـابقات جوایـزی نیـز در نظـر گرفتـه میشـود. برای 
خریـد و فـروش سـهام نیـز کافیسـت کاربـر، عضـو یکـی 
از مسـابقات تـاالر شـود. پـس از عضویـت در یـک یـا چنـد 
مسـابقه، بـه کاربـر اعتبـاری تخصیـص داده می شـود تا وی 
بتوانـد بـا اسـتفاده از ایـن اعتبـار، اقـدام بـه خریـد سـهام 
یـا واحدهـای سـرمایه گذاری صندوق هـای سـرمایه گذاری 
نمـوده و بـا تشـکیل سـبدهای سـرمایه گذاری، نسـبت بـه 
البتـه در تـاالر مجـازی  سـرمایه گذاری و کسـب بازدهـی، 

بـورس اقـدام نمایـد.
ایجـاد مسـابقه اختصاصـی بـه نـام کارگـزاران/ صندوقهـای 
سـرمایه گـذاری، بـا شـرایط تعییـن شـده از سـوی شـرکت 

کارگـزاری از نظـر دوره ، مبلـغ ، نـوع جوایـز و...
 www.irvex.ir :سایت تاالر مجازی بورس ایران

مخاطبین گرامی ضمن تشـکر از همراهی شـما، اگر سؤالی در 
مـورد بازار بورس و نحوه سـرمایه گـذاری در آن دارید می توانید 

Bahreini.m.work@gmail.com  با ارسـال ایمیل
سواالت خود رامطرح بفرمایید تا به آن بپردازم.
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان
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جیرفت: 09131488۶84     43213۶84-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

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 . 
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آوای محلی           

دلوم ِدخ داره ای دست َزبونت 
هنو  یادوم ش ِو بله برونت 

خریدوم پاروک و میش وُبز و گُو
و بودوم  چوپون گَله  چرونت

دلوم درد ای بسی کاروم که توباغ
َاکردت هی کَچو  َور گَل  ُمچونت

جوابوم کردی  ِاشنفتوم  به گوشوم 
ِادادی دشمونوم  موی گُو چرونت

َاگه پاری فروشت کرده  خرما
ُمنه شورا ِیوارم  دا  ُمغونت

ندیدی روز خووش تا وخت ُمرِدن
ونت ـَ بپیچن تو کفن  باوای  ج

دلوم واشن بیام مرکی خدایی
به شرطی ک َنِپرچونی  ُسرونت

شاعر :  عزت هللا بادپیماشورا

َب هیُلم.ِنصَمه جوُنم.ِدل َنداُرم
ِدلیکینوم   ِهجا  َمنِزل  َنداُرم
َحال که ماَسِگ َبخُتم َپتیِلن

ِمَنت ای َپنُج َهفُت ِچل َنداُرم

شاعر :  مهدی جاللی

ِدلوم ِهچ َوخ ِدگه صیِد تو نابو
و خواهون تو و  عیِد  تو  نابو
ِبره ِسگده خدا پشت و پناهت
ِبره، شاهرخ ِدگه کیِد  تو  نابو

شاعر :  مهرداد شیروانی

مدیـرکل تامین اجتماعی اسـتان کرمـان از ارائه 200 خدمت 
غیرحضـوری تامیـن اجتماعـی تـا پایـان سـال در کرمـان 
خبـر داد و گفـت: تـا پایـان امسـال تمامـی خدمـات تامین 
اجتماعـی در کرمـان بـه صـورت غیرحضوری ارائه می شـود. 
علـی حسـینی در گفت وگـو بـا خبرنـگار تسـنیم در کرمـان، با اشـاره به حجـم باالی 
مراجعـان بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی اظهـار داشـت: تعـداد زیـادی از کارفرمایان 
سـازمان تامیـن اجتماعـی در اسـتان کرمـان بـه صـورت غیرحضـوری لیسـت و حق 

بیمـه خـود را پرداخـت می کنند.
وی بـا بیـان اینکـه تـاش شـده تـا بسـیاری از خدمـات ایـن سـازمان بـه صـورت 
غیرحضـوری بـه بیمه شـدگان و مراجعـان ارائـه شـود تـا از مراجعـات غیرضـرور بـه 
شـعب تامیـن اجتماعی در اسـتان جلوگیری شـود گفـت: تا پایان سـال 200 خدمت 

الکترونیـک بـه بیمه شـدگان تامیـن اجتماعـی اسـتان کرمـان ارائـه می شـود.
مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان کرمـان عنوان کـرد: در حال حاضـر خدماتی چون 
مشـاهده سـوابق بیمه شـدگان، فیـش مسـتمری بگیران، نوبت دهی اینترنتـی مراکز 
درمانـی، نوبت دهـی اینترنتـی شـعب، نمایـش بدهـی کارفرمایـان، پرتابـل درمـان، 
کمیسـیون پزشـکی و اباغ الکترونیک به صورت اینترنتی و غیرحضوری ارائه شـده 

و دیگـر نیـازی بـه مراجعـه به شـعب تامین اجتماعی در سراسـر اسـتان نیسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن خدمـات تحـت عنـوان میـز خدمـت غیرحضـوری ارائه 
می شـود گفـت: تـا پایـان امسـال تمامـی خدمـات تامیـن اجتماعـی در کرمـان بـه 
صـورت غیرحضـوری ارائـه شـده و بیمه شـدگان بـرای دریافـت خدمـات نیـازی بـه 

مراجعـه حضـوری بـه شـعب تامیـن اجتماعـی ندارند.

مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان:انتخابات 
نخسـتین دوره جامعه هتلداران استان کرمان برگزار شدمدیر روابط 
عمومـی و امـور فرهنگـی اداره کل میـراث فرهنگی ،صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان کرمـان از برگـزاری انتخابـات نخسـتین دوره 
جامعـه هتلـداران ایـن اسـتان خبـر داد.محمـد مهـدی افضلـی با 
بیـان اینکـه مجمع عمومـی جامعه هتلداران اسـتان کرمـان در روز 
یکشـنبه 15 اردیبهشت ماه سـال جاری با حضور مدیران هتل های 
این اسـتان در محل هتل پارس شـهرکرمان برگزار شـد، افـزود: در 
ابتـدا بـا رای اکثریت افراد حاضر در جلسـه با ارتقاء سـطح انجمن 

هتلـداران بـه جامعـه هتلداران اسـتان کرمـان موافقت شـد.وی با 
بیـان اینکـه سـپس نامزدهـای هیئـت مدیـره و بازرسـان جامعـه 
هتلـداران اسـتان کرمـان بـه معرفـی برنامه هـای خـود پرداختند، 
اظهـار کـرد: در ادامه بـا انتخاب اعضاء، جاوید سـبحانی) مدیرهتل 
جهانگـردی کرمـان(، عبـاس سـیوندی پور)مدیر هتـل جهانگردی 
ماهـان(، خسـرو رشـیدی)مدیر هتـل هلیـل جیرفـت( بـه عنوان 
اعضـای اصلـی وامیـر عبـاس باغسـتانی) مدیـر هتـل ارگ جدید 
بـم( و معصومـه قطـب الدینی)مدیـر اقامتـگاه سـنتی کیخسـرو 
کرمـان( بـه عنـوان اعضـای علـی البدل هیـات مدیـره و همچنین 

محمـود نیرومند)مدیـر اقامتـگاه سـنتی ایـوان ماهان(و محسـن 
رشـیدی)مدیر هتل دقیانوس جیرفت( به عنوان بازرسـان اصلی و 
علـی البدل جامعه هتلداران اسـتان کرمان برگزیده شـدند.افضلی 
بـا تاکیـد بر اینکـه با ارتقاء سـطح انجمن هتلـداران اسـتان کرمان 
بـه "جامعـه" تمامی واحدهای اقامتی تحت پوشـش قـرا خواهند 
گرفـت، خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضـر عـاوه برهتل ها، سـایر 
مراکـز اقامتـی از قبیل هتـل آپارتمان ها، مهمـان پذیرها، خانه های 
مسـافر، اقامتـگاه های سـنتی و گردشـگری و غیره نیـز می توانند 

بـه عضویت جامعـه هتلداران اسـتان کرمـان درآیند.

برگزاری نخستین دوره جامعه هتلداران استان کرمان

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دومفراخوان مزایده

ــه تضمیــن، ارســال پیشــنهاد قیمــت، بازگشــایی پــاکات و اعــام  ــه اینکــه کلیــه مراحــل انجــام مزایــدات )اعــم از دریافــت اســناد، ارائ ــا عنایــت ب ب
برنــده( در اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( برگــزار مــی گــردد، متقاضیــان 
محتــرم بایســتی جهــت ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت نــام کاربــری و رمــز عبــور بــه ســایتwww.setadiran.ir    و جهــت اخــذ توکــن )امضــای 

الکترونیکــی( بــه دانشــگاه علمــی کاربــردی بازرگانــی بــه نشــانی کرمــان- خیابــان زریســف- کوچــه شــماره ۶ مراجعــه فرماینــد.
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کاربریپالک ثبتینشانی
موضوع 
موافقت 
اصولی

مساحت 
عرصه 
)متر 
مربع(

قیمت 
پایه مزایده 

)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرآیند ارجاع 
کار )ریال(

توضیحاتشرایطبه صورت

1

20
98

003
50

100
000

2

ن
می

ز

ماهان-شهرک 

خواجو خیابان 

جمهوری 

اسالمی کوچه 2

10205 فرعی مجزا 

شده از 3887 

فرعی از یک اصلی 

بخش 5 کرمان

تجاری 

خدماتی 

انتفاعی

نقدفروش5001,450,000,00072,500,000-

متقاضی مکلف به 

احداث آموزشگاه آزاد 

هنری می باشد.

2

50
98

003
50

100
000

1

ن
می

زرند-جاده اکبر ز

آباد پادامنه

4210 فرعی مجزا 

شده از 1 فرعی 

از 18834 اصلی 

بخش 13 کرمان

صنعتی

جهت احداث 

نیروگاه 

خورشیدی

40,00033,۶00,0001,۶80,000
اجاره موقت 

یک ساله
نقد

متقاضی مکلف به 

ارائه موافقت اصولی 

و احداث نیروگاه 

خورشیدی می باشد.

3

50
98

003
50

100
000

2

ن
می

ز

شهربابک-

کوچه روبروی 

پمپ بنزین-

شمال اداره 

جهاد کشاورزی

712 فرعی از 

2121 اصلی 

بخش 47یزد

صنعتی

جهت احداث 

تولیدی البسه 

بیمارستانی

2,25055,000,0002,750,000
اجاره موقت 

یک ساله
نقد

متقاضی مکلف به 

ارائه موافقت اصولی 

و احداث تولیدی 

البسه بیمارستانی 

می باشد.

محل و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهاد ها و گشایش پیشنهاد ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir درج گردیده است.

خبر

تمامی خدمات تامین اجتماعی کرمان 
تا پایان سال غیرحضوری می شود 

سنا
 ای

س:
عک

معاون صمت کرمان:

بازگشایی یک واحد تولیدی شکر

معــاون صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه دو واحــد تولیــدی 
شــکر در اســتان کرمــان نیمــه فعــال و تعطیــل هســتند، گفــت: یکــی از ایــن واحدها ظرف 

چنــد روز آینــده بازگشــایی می شــود.
محمدرضــا خواجویــی اظهــار کــرد: در خصــوص وضعیــت شــکر در اســتان کرمــان بیــان 
کــرد: دو ســهمیه ســه هــزار و 822 تــن و هــزار و 7۶0 تــن بــرای تنظیم بــازار اســتان کرمان 

طــی مــاه رمضــان بــرای مصــرف خانــوار و صنعــت در نظــر گرفتــه شده اســت.
ــدن  و  ــت، مع ــازمان صنع ــط س ــکر توس ــن ش ــر 250 ت ــال حاض ــرد: در ح ــوان ک وی عن
تجــارت بیــن واحدهــای توزیــع کننــده )واحدهــای صنفــی و فروشــگاه های بــزرگ( در 

حــال عرضــه اســت.
ــدن و تجــارت اســتان  ــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، مع ــور بازرگان ــاون ام مع
ــه اینکــه دو واحــد تولیــدی شــکر در اســتان کرمــان نیمــه فعــال و  ــا اشــاره ب کرمــان ب
تعطیــل هســتند، افــزود: یکــی از ایــن واحدهــا ظــرف چنــد روز آینده بازگشــایی می شــود 

و 20 هــزار تــن ســهمیه شــکر خــام بــرای ایــن مــورد در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی گفــت: ان شــالله ظــرف دو هفتــه هفتــه آینــده شــاهد آرامــش قیمــت شــکر در بــازار 

خواهیــم بــود.
خواجویــی همچنیــن بیــان داشــت: در زمینــه تأمیــن کاالهــای مــورد نیــاز مــردم بــه هیــچ 
عنــوان مشــکلی در اســتان کرمــان وجــود نــدارد و ذخیــره ســازی مناســب در ایــن زمینــه 

انجــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای مــاه مبــارک رمضــان اقامــی نظیــر شــکر، روغــن، گوشــت، 
منجمــد و مــرغ بــه انــدازه نیــاز در اســتان کرمــان موجــود اســت، افــزود: نمایشــگاه طــرح 

ضیافــت در تمامــی شهرســتان های اســتان برگــزار می شــود.
وی زمــان برگــزاری ایــن نمایشــگاه در شــهر کرمــان را 18 تــا 28 اردیبهشــت ذکــر و تصریح 
کــرد: 100 غرفــه بــرای نمایشــگاه عرضــه مســتقیم کاال در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 50 
غرفــه مختــص کاالهــای مــورد نیــاز مــردم اعــم از گوشــت، برنــج، روغــن، شــکر، تخــم 

مــرغ و … اســت.

افزایش تبلیغات گردشگری 
در اولویت میراث فرهنگی 
مدیرکل میراث فرهنگی: جشنواره پهبادها به منظور اسکن و عکس برداری از تمامی کرمان 

برای اولین بار در این استان  برگزار خواهد شد

بـا مدیـرکل  طـی مصاحبـه اختصاصـی کـه کاغذوطـن 
فرخـی  داشـت،غامرضا  اسـتان  میراث فرهنگـی  اداره 
اسـتان،  گردشـگری  تبلیغاتـی  مشـکات  بررسـی  بـه 
بـه  همچنیـن   و  جدیـد  سـال  در  میـراث  برنامه هـای 
چرایـی نبود امکانات گردشـگری در بعضـی نقاط از قبیل 

پرداخـت. رفسـنجان  راگـه  دره 
از آنجایـی کـه کرمـان بیشـترین آثـار تاریخـی را در خـود 
جـای داده امـا از نظـر صنعت گردشـگری در رتبـه پایینی 
قـرار دارد از فرخی پرسـیدیم که چرا تبلیغات گردشـگری 
او  اسـت کـه  هـم ضعیـف  اسـتان  شـهرهای  خـود  در 
پاسـخ داد: قبـول دارم کـه در بحـث تبلیغات گردشـگری 
اسـتان عملکـرد ضعیفـی داشـته ایم و شـخصا همیشـه 
ایـن موضـوع را اعـام کـرده ام، امـا یکـی از عواملـی کـه 
باعـث افزایـش 48 درصـدی میـزان ورودی گردشـگر به 
اسـتان در نـوروز 98 شـد، وجـود کلیپ هایـی بـود کـه در 
مسـیرهای هوایـی، ریلـی و اتوبـوس پخش شـد، عاوه 
بـر ایـن قابلیت هـای گردشـگری اسـتان در شـبکه های 
رادیویـی اسـتان هـای دیگـر و همچنیـن شـبکه هـای 
خارجـی ماننـد العالم منتشـر شـد. اگرچـه پیش بینی ها 
حاکـی بـر ورودی بیشـتر گردشـگر بـه اسـتان بـود امـا 
بـه دلیـل وجـود سـیاب و طوفـان هـا در بعضـی نقاط ، 

خیلـی از مـردم سـفر خـود را کنسـل کردند.

دره راگه نیازمند عزم ارگان ها
قابلیـت  رفسـنجان  در  دره راگـه  ایـن کـه  بـه  توجـه  بـا 
ماننـد کلوت هـای  می توانـد  و  دارد  باالیـی  گردشـگری 
شـهداد جـای خـود را در بیـن گزینه هـای گردشـگری باز 
کنـد، امـا بـا ایـن حـال  از وجـود یـک جـاده آسـفالت 
هـم محـروم اسـت، از فرخـی پرسـیدیم که دلیـل توجه 
نکـردن یـه ایـن موقعیـت گردشـگری توسـط ایـن نهـاد 
چیسـت؟ او پاسـخ داد: پهنـاور بـودن اسـتان کرمـان و 
وجـود ظرفیت هـای متنـوع گردشـگری آن از هیچ کسـی 
در  می توانـد  ایـن کرمـان  بـر  عـاوه  نیسـت،  پوشـیده 
موضوعاتـی ماننـد کشـاورزی، صنعت و ... هم توریسـت 
بپذیـرد، امـا همـه این هـا در حوزه میـراث فرهنگـی قرار 
نمی گیـرد. کافـی اسـت نگاهـی بـه اعتبـارات اسـتانی و 
ملـی داشـته باشـیم، متوجـه می شـویم کـه نمی تـوان 
هفـت هـزار اثـر تاریخـی را کـه 800مـورد آن هـا ثبت ملی 
شـده اند را بـه طـور مرتـب مـورد سرکشـی قـرار داد. در 
خصـوص دره راگـه هـم وضـع بـه همیـن شـکل اسـت، 
بـرای ایـن کـه ایـن دره دیـده شـود نیـاز اسـت کـه همه 
ارگان هـا از اسـتانداری گرفتـه تـا اداره راه و شهرسـازی 

نسـبت بـه حمایـت از آن اقـدام کنند، در غیـر این صورت 
میـراث فرهنگـی اعتبـار جـاده ای نـدارد تـا بتوانـد جـاده 

چنـد کیلومتـری آن محـل را آسـفالت کنـد. 

پراکندگی مشکل استان کرمان
رئیـس ایـن نهـاد در ادامـه این  بحـث می گویـد: میراث 
وظیفـه دارد پروژه هایـی کـه قابلیـت واگـذاری دارنـد را 
بـه سـرمایه گـذار بسـپارد و آن هـا را در اخـذ مجوزهـای 
الزم و معرفـی بـه بانـک جهت گرفتن تسـهیات حمایت 
کنـد. یکـی از مهمترین مسـائلی که اسـتان کرمـان با آن 
درگیـر اسـت، پراکندگی آثـار تاریخی و طبیعی آن اسـت، 
به طـوری کـه یک مدیر کشـوری بـرای دیدن کرمـان باید 
وقتـی یـک ماهه بگـذارد، در غیـر این صورت نمـی تواند 
در دو روز از ارگ بـم و کلوت هـای شـهداد دیـدن کنـد و 
در ادامـه سـفرش قصـد بازدیـد از آثـار تاریخـی جیرفت 
مکان هـا   ایـن  از  هر کـدام  بازدیـد  زیـرا  باشـد،  داشـته 
فرصتـی یـک روزه مـی خواهـد و از طرفـی فاصلـه آن ها 

بـا هـم زیاد اسـت. 

جشنواره پهبادها 
ایـن مقام مسـوول در خصوص برنامه های میراثی سـال 
جـاری مـی گوید: امسـال قصـد داریم کـه تمرکزمـان بر 
روی مناطقـی باشـد کـه ثبـت جهانـی شـده اند و بیشـتر 
بـه تبلیغـات آن هـا در شـبکه های مختلـف بپردازیـم. 

برنامـه بعـدی اقامتگاه های بـوم گردی اسـت، از آنجایی 
کـه در نـوروز امسـال بـا افزایـش 80 درصـدی اقامت در 
بـوم گردی هـا روبـرو بودیـم، قصـد داریـم در مناطقـی 
ماننـد رابـر آموزش بومی سـازی را در اولویت قـرار دهیم. 
امسـال جشـنواره پهبادهـا  بـرای اولیـن بـار در کرمـان 
اجـرا خواهـد شـد تـا همـه بـه صـورت رایـگان در یـک 
فرصـت سـه الـی چهـارروزه تمامـی اسـتان را اسـکن، 
عکسـبرداری و فیلم بـرداری کنند، ایـن کار باعث معرفی 

بیشـتر اسـتان می شـود.

تقسیم استان به 4 نقطه گردشگری
ایجـاد  ایـن کـه  بـه  توجـه  بـا  ادامـه می دهـد:  فرخـی 

زیرسـاخت های مهم اداری و سـاختاری در اولویت کاری 
من )از آغاز ریاسـت( بوده اسـت، تقسـیم اسـتان کرمان 
بـه 4 نقطـه گردشـگری جهـت برگـزاری جشـنواره های 
مختلـف از برنامه هـای بعـدی میراث اسـت. از رسـانه ها 
در  را  فرهنگـی   میـراث  مـی کنـم کـه  خواهـش  هـم 
سـفرهایی کـه دارد، همراهـی کنند و حتی اگـر تمایلی به 
انتشـار خبـر نـدارد، آثـاری را کـه در حیـن سـفر می بینند 
را بـه جامعـه حقیقـی و مجـازی معرفـی کننـد تـا افـراد 
دیگـر مشـتاق  بازدیـد از ایـن آثـار شـوند. بدیـن منظـور 

یـک دسـتگاه ون هـم تهیه شـده اسـت.

مشکالت ابنیه تاریخی
بـا توجـه بـه ایـن کـه انتقادهایـی در خصـوص تعطیـل 
بـودن بعضـی از مکان هـای تاریخـی قبـل از ایـام نـوروز 
و همچنیـن خامـوش بـودن چراغ هـای ارگ بم در شـب 

وجـود داشـت، فرخـی توضیـح داد: 
بایـد بدانیـد کـه بعضـی از آثـار تاریخـی در تملـک افراد 
و یـا اوقـاف هسـتند، اگرچـه تـا قبل شـروع سـال یک 
سـری مشـکات وجـود داشـت امـا در ایـام نـوروز بـا 
همـکاری اوقـاف، همـه آن هـا حـل شـد، امـا در زمینـه 
فضـای  اسـت،  اولویـت  در  منطقـه  امنیـت  بـم،  ارگ 
موجـود  چراغ هـای  فعـا  و  اسـت  بـزرگ  بسـیار  ارگ 
نمی تواننـد امنیـت آن را تامیـن کننـد بـه همیـن دلیـل 
تـا زمانـی کـه ایـن بنـای تاریخـی  بـه طـور کامـل بـه 
بـرق تجهیـز نشـود، باالجبـار همیـن رویـه بـه کار گرفته 
می شـود. بـا ایـن حـال امسـال بازدیـد از ارگ بـم 54 

درصـد افزایـش داشـته اسـت.

 پاسخ اداره کل راه و شهرسازی 
محمـد مهـدی بلـوردی مدیـرکل اداره راه و شهرسـازی 
شـمال اسـتان کرمـان  در خصـوص آسـفالت جـاده دره 
راگـه رفسـنجان گفـت: وظیفـه اصلی ما راه سـازی اسـت 
منطقـه  ایـن  شـامل  شهرسـازی  و  راه  اعتبار هـای  امـا 
زیرسـاخت های گردشـگری  در  آن  اعتبـار  و  نمی شـود 
جـای دارد، از ایـن رو اگـر اعتبـار آن لحاظ شـود اداره راه 
و شهرسـازی مشـکلی بـرای آسـفالت ایـن جاده نـدارد.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

ن
وط

ذ 
اغ

: ک
س

عک

اداره  مدیــرکل  بلــوردی  مهــدی  محمــد 
اســتان کرمــان   راه و شهرســازی شــمال 
راگــه  دره  جــاده  آســفالت  خصــوص  در 
مــا  اصلــی  وظیفــه  گفــت:  رفســنجان 
و  راه  اعتبار هــای  امــا  اســت  راه ســازی 
ــود  ــه نمی ش ــن منطق ــامل ای ــازی ش شهرس
ــگری  ــاخت های گردش ــار آن در زیرس و اعتب
جــای دارد، از ایــن رو اگــر اعتبــار آن لحــاظ 
ــرای  ــکلی ب ــازی مش ــود اداره راه و شهرس ش

ــدارد. ــاده ن ــن ج ــفالت ای آس


