
رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: بیش از 24 درصد مردم جنوب کرمان دچار 
پرفشاری خون هستند و 60 درصد آنها از بیماری خود اطالع ندارند

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی:

 قصور پزشکی دامن مادر
۳۱ ساله کرمانی را گرفت
دستگاه های کمک ناوبری 

فرودگاه جیرفت وارسی پروازی شدند

جوالن خاموش فشارخون 
باال در بین جنوبی ها

معادن استان زیرفشار تحریم ها
رییس صمت شمال  کرمان: اگرچه تحریم معدنی همیشه وجود داشته 

اما احتمال چالش در صادرات محصوالت معدنی استان کرمان وجود دارد

مدیرمسوول  روزنامه »کاغذ وطن«:

شکایت شهردار جیرفت 
از روزنامه »کاغذ وطن«

2

2

4

2

رییس اداره هماهنگی ستادباز آفرینی شهری اداره کل راه وشهرسازی جنوب:

روشنایی معابر کهوروییه وکلرود 
توسط راه و شهرسازی جنوب
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@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اردیبهشــت   25 چهارشــنبه         488 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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آزمون آخرین 
تالش ها برای برجام

جالل خوش چهره
یادداشت مهمان

»مایـک پمپئـو« روزگذشـته )دوشـنبه( سـفر خـود را 
بـه مسـکو لغـو کـرد کـه بـه بروکسـل بـرود و بـا وزیران 
همـراه  بـه  بریتانیـا  و  آلمـان  فرانسـه،  امورخارجـه 
»فدریکوموگرینـی« کمیسـر سیاسـت خارجـی اتحادیه 

اروپـا دیـدار کنـد.
اجـالس  منظـور  ایـن  بـه  غربـی گـروه 1+4  اعضـای 
فوق العـاده تشـکیل دادنـد کـه بـا رصـد تحـوالت در باال 
گرفتـن تنـش میـان ایـران و امریـکا، بـرای آخریـن 

تالش هـا در نجـات برجـام چـاره اندیشـی کننـد.
بـه  امریـکا  خارجـه  امـور  وزیـر  مترقبـه  غیـر  سـفر 
اعضـای  دیـدار  برنامـه  شـدن  افـزوده  و  بروکسـل 
اجـالس بـا وی، نشـان از اهمیـت این دیـدار و بغرنج 
شـدن اوضـاع در منطقـه ای دارد کـه نمی تـوان نقـش 
کلیـدی دولـت ترامپ و متحـدان منطقـه ای آن یعنی 
اسـرائیل، عربسـتان و امـارات را در ایجـاد ایـن وضـع 
نادیـده گرفـت. یکسـال پـس از خـروج دولـت ترامپ 
از برجـام ، ایران سیاسـت صبـر و احتیاط را پیشـه کرد 
بـه ایـن امیـد کـه دیگـر اعضـای گـروه باقیمانـده در 
توافـق هسـته ای برای حفظ و تشـویق ایـران در برجام 
اقـدام مؤثـری را به عمـل آورند. ایجاد سـاز و کار مالی 
اروپائیـان  تشـویقی  وعـده  باالتریـن  »اینسـتکس« 
بـرای ترغیـب ایـران بـه ادامـه حضـور در برجـام بـود ؛ 
وعـده ای کـه نـه اجرایی شـد و نـه امـا و اگرهایش به 
عنـوان شـرط اجـرای آن، نـزد ایـران تاکنـون پذیرفتـه 

است. شـده 
پـس از یکسـال صبـر و انتظـار، ایـران نـه تنهـا شـاهد 
پیشـرفت در برون رفت از مشـکالتی نبود که واشـنگتن 
برایـش در حوزه هـای اقتصـادی، سیاسـی و امنیتـی 
ایجـاد کـرد، بلکـه بـر دامنـه فشـارها نیـز بـه تقریـب و 
هرمـاه و هفتـه افزوده شـد. آخرین آن تحریـم صادرات 
صنایـع فـوالد و مس بـود. عـالوه برایـن، آرایش جنگی 
امریکائیـان در خلیـج فارس و تنگه هرمـز، این احتمال 
را کـه هرلحظـه آتـش جنـگ در منطقـه شـعله ور شـود، 

بیـش از هرزمـان تقویـت کرده اسـت.
واکنـش تهران بـه افزایش فشـارهای واشـنگتن، اعالم 
ضرب االجـل ۶0 روزه بـه گروه 4+1 بوده اسـت. به رهبران 
گـروه یـاد شـده فرصت داده شـد که در ایـن مدت همه 
ابتکارهایـی کـه ممکـن اسـت ایـران را مجـاب بـه ادامه 
تعهداتـش به برجـام کند، به کار گیرند و االٌ در نخسـتین 
اقـدام سـقف 300 کیلو گـرم بـرای اورانیوم غنی شـده و 
نیـز سـقف 130تن بـرای آب سـنگین را رعایـت نخواهد 
کـرد. اصلی ترین خواسـت تهـران از اعضای برجـام، رفع 

موانـع در حـوزه نفت و بانک اسـت.
اروپائیـان در یکسـال گذشـته جـز برخی سیاسـت های 
تاکنـون   نداده انـد.  انجـام  ویـژه ای  کار  اعالمـی، 
واکنش هـای چهارگانـه  و کم اثـری را از سـوی اروپائیان 
در پـی خـروج دولـت ترامـپ از برجـام شـاهد بوده ایم؛ 
نخسـت، کنترل خشـم ایران. دوم، محکوم کردن و ابراز 
تأسـف لفظـی از اقدام های ضـد برجامی امریکا. سـوم، 
تـالش بـرای بروز چهره مسـتقل و منتقد سیاسـت های 
یکجانبه گرای واشـنگتن و چهـارم، اراده حفـظ برجام در 
خدمـت بـه حفـظ اعتبـار بین المللی خـود و نیـز منافع 
اقتصـادی ناشـی از حفـظ آرامـش و ثبـات در مهمترین 

گـذرگاه انـرژی در جهان.
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آگهی مزایده شهرداری کهنوج
شـهرداری کهنوج قصد دارد به اسـتناد بند ۱ صورتجلسـه شـماره ۱0۱/8 مورخ 98/2/۱۱ شـورای اسـالمی شـهر کهنوج اجاره سـاختمان های جنب آتش نشـانی، ساختمان غسالخانه 

بهشـت زهرا، سـاختمان قدیم شـهرداری، سـوله جاده قلعه گنج، زمین کشـاورزی موتورپمپ حسـین اباد، گلخانه شـهرداری جنب کارخانه اسـفالت و سـنگ شـکن ، محوطه جنب پارک 
بانـوان جهـت نمایشـگاه فصلـی و بازارچـه میـوه و تـره بار و تعـداد 4 باب مغـازه در پاسـاژ قائم ، 2 بـاب مغازه جنب بازارچه پوشـاک، مـکان ها و سـاختمان های موجود در شـهربازی 
جهـت اسـتفاده بخـش خصوصـی را از طریـق مزایـده کتبی به مدت یک سـال بـه بخش خصوصی )اشـخاص حقیقی یا حقوقـی( به صورت اجـاره ماهیانه واگـذار نماید، لذا از کسـانیکه 
در ایـن زمینـه فعالیـت دارنـد دعـوت می شـود  نسـبت به واریز 5% قیمت پیشـنهادی خود بابت سـپرده شـرکت در مزایده به حسـاب شـماره 0۱0588564200۳ نزد بانـک ملی کهنوج  
بنـام شـهرداری اقـدام نمـوده و بـه همـراه برگ پیشـنهاد قیمت در پاکـت الک و مهر شـده حداکثر تا روز پنج شـنبه مورخ 98/۳/2  به حراسـت شـهرداری تحویل و رسـید دریافت نمایند،

۱- متقاضیـان جهـت دریافت قیمت پایـه امالک فوق الذکر به واحـد امور قراردادهای 
نمایند. شهرداری مراجعه 

2- متقاضیـان مـی تواننـد ازتاریـخ 98/2/25 لغایـت98/۳/2 جهـت تحویـل پاکات 
پیشـنهادی خـود به حراسـت شـهرداری کهنـوج مراجعـه نمایند.

۳-پیشـنهادات بـه همـراه برگ پیشـنهاد قیمت بایسـتی تا سـاعت۱۳ روز پنج شـنبه 
مـورخ98/۳/2 درلفافـه یـک پاکـت الک و مهـر شـده در قبال اخذ رسـید به حراسـت 

شـهرداری کهنوج  تحویـل گردد.

4-پیشـنهادات رسـیده در سـاعت ۱5 روز شـنبه مـورخ 98/۳/4 در کمیسـیون عالی 
معامـالت شـهرداری کهنـوج بـاز و قرائت خواهد شـد و کمیسـیون در رد یـا قبول یک 
یـا کلیـه پیشـنهادات دارای اختیـار کامل اسـت و بـه پیشـنهادات مبهم – مشـروط- 
مخـدوش و فاقـد سـپرده و مـدارک مـورد نیـاز و یـا آنهائیکه بعـد از وقت مقرر برسـد 

ترتیـب اثـر نخواهد داد.
5- در صـورت انصـراف نفـرات اول تـا سـوم سـپرده آنـان بـه نفـع شـهرداری ضبـط 

شـد. خواهد 

شرایط شرکت در مزایده:

نوبت دوم

مجید محمودی- شهردار کهنوج

مدیریت مصرف برق یعني بهینه و به اندازه نیاز و در زمان مناسب مصرف کنیم
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شهرداری باغین

آگهی تجدید مزایده کتبی 
بهره برداری مراکز تجاری شهرداری باغین 

شــهرداری باغیــن در نظــر دارد مراکــز تجــاری موجــود خــود را از طریــق مزایــده کتبی بــه پیمانکار 
واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت و 

خریــداری اســناد مزایــده تــا پایــان وقــت اداری 98/02/26 بــه شــهرداری باغیــن واقــع در کرمــان شــهر 
باغیــن شــهرک قــدس مراجعــه نماینــد.

ــه همــراه تضمیــن شــرکت در مزایده)بشــرح جــدول  شــرکت کننــدگان بایســتی پیشــنهادات خــود را ب
ــهرداری  ــل ش ــنبه 98/0۳/08 تحوی ــت اداری چهارش ــان وق ــا پای ــده ت ــر ش ــاکات الک و مه ــل( در پ ذی

ــد. ــه 98/0۳/09 میباش ــنبه مورخ ــده پنج ش ــاکات مزای ــایی پ ــد. بازگش نماین

مبلغ تضمین اجاره کلمدت قراردادمکانمورد اجارهردیف
شرکت در مزایده

1
فروشگاه الف –  جنب 

اورژانس
880/000/0004/000/000 ماهبوستان خلیج فارس

2
فروشگاه ب - جنب بلوار 

خلیج فارس
8120/000/000۶/000/000 ماهبوستان خلیج فارس

فروشگاه مواد غذایی3
بزرگراه آیت ا... 

هاشمی
880/000/0004/000/000 ماه

817۶/000/0008/800/000 ماهبلوار 9دیکلبه )کافی شاپ(4

5
فروشگاه الف سالن 
ورزشی– جنب دانشگاه

832/000/0001/۶00/000 ماهبلوار علمدار

۶
فروشگاه ب سالن ورزشی 

– جنب پارک
832/000/0001/۶00/000 ماهبلوار علمدار

ــروط  ــم و مش ــص، مبه ــنهادات ناق ــه پیش ــوده و ب ــار ب ــنهادات مخت ــول پیش ــا قب ــهرداری در رد ی ۱(ش
ــد. ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ترتی

2(ســپرده برنــدگان نفــر اول، دوم و ســوم در صــورت عــدم مراجعــه یــا انصــراف از انجــام معاملــه بــه 
ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط میگــردد.

متقاضیان میتوانند جهت کســب اطالعات بیشــتر با شماره تلفنهای ۳۳۳72002 
    و ۳۳۳72846-0۳4 تمــاس حاصل نمایند.
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بـه گفتـه رییـس اداره هماهنگـی سـتادباز آفرینـی شـهری 
راسـتای طـرح  راه وشهرسـازی جنـوب کرمـان در  اداره کل 
زیباسـازی  و  روشـنایی  پـروژه  اجـرای  شـهری  بازآفرینـی 
معابـر محله هـای کلرودوکهوروییـه جیرفـت بـا اعتبـاری بـه 
مبلـغ 2700 میلیـون ریـال اجـرا شـد. ناهیـد امانـدادی ضمن 
برشـمردن اهمیـت بازآفرینـی شـهری به ویـژه درمناطق کمتر 
توسـعه یافتـه به»کاغذوطن«گفـت: ایـن پـروژه ازآبـان مـاه 
سـال 139۶دردسـتور کارایـن اداره کل قـرار گرفـت وبعـد از 
مطالعـه طـرح مبلـغ 2700 میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات 
اختصـاص  پـروژه  ایـن  بـه  شـهرها  حاشـیه  سـاماندهی 
داده شـد.وی همچنیـن اعـالم کـرد: در ایـن پـروژه حـدود 
383 عـدد چـراغ خیابانـی بـا 80 عـدد تیـر بـرق و 380 عـدد 
اسـت. شـده  نصـب  و  تعویـض  روشـنایی  چـراغ  دسـتک 

آثارفرهنگـی و اجتماعـی  بـا چشـم گیر دانسـتن  امانـدادی 
ایـن طـرح افزود:محلـه کلـرود وکهوروییـه بامسـاحتی حدود 
230هکتـار وجمعیـت ۶000 نفرازمحـالت قدیمـی شهرسـتان 
جیرفـت بـا سـکونت گاه های غیـر رسـمی،در پـروژه بازآفرینی 
شـهری مـورد توجـه ایـن اداره کل در زمینـه زیـر سـاخت های 
فرهنگـی و ورزشـی قرارگرفتـه اسـت .وی اظهـار داشـت : 
ازجملـه طرح هـای فرهنگـی و ورزشـی در حـال احـداث م  
تـوان بـه سـه بـاب مجتمـع فرهنگـی در محلـه های سـرجاز 
، کلـرود و کهوروییـه و یـک بـاب سـالن ورزشـی در محلـه 
حسـین آباد اشـاره کرد.چنـدروز قبـل یکـی از اعضای شـورای 
شـهر جیرفـت به»کاغذوطن«گفتـه بـود روشـنایی محله های 
کلـرود و کهوروییـه توسـط شـهرداری انجام شـده در حالی که 
طبـق گفتـه مهنـدس اماندادی شـهردار ی و شـورای شـهر در 
روز افتتاحیـه بعنـوان میهمان در این مر اسـم حضور داشـتند.

شـیرزادمعاون وزیـر جهادکشـاورزی در زمینـه خریدهـای 
توافقـی سـایر اقـالم و محصـوالت کشـاورزی افـزود: بـا 
توجـه بـه آغـاز فصـل برداشـت سـیر در برخی اسـتان های 
کشـور، برنامـه خریـد 5000 تـن سـیر از کشـاورزان زنجان، 
همـدان و اردبیـل در دسـتور کار سـازمان و اتحادیه مرکزی 
تعـاون روسـتایی کشـور قـرار گرفتـه کـه در مقطـع کنونـی 
از کشـاورزان اسـتان های  تولیـدی  مقـدار 2000 تـن سـیر 
هیـأت  اسـت.رییس  شـده  ذخیـره  و  خریـداری  مذکـور 
مدیـره سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی ایـران، میـزان 
خریـد توافقـی پیـاز از کشـاورزان جیرفـت، جنـوب کرمـان 
و دزفـول توسـط اتحادیـه مرکـزی تعاونی هـای روسـتایی 
و کشـاورزی را 2200 تـن اعـالم کـرد و افـزود: ایـن مقـدار 
پیـاز خریـداری شـده با هـدف تنظیـم قیمت ها، بـه تدریج 
و متناسـب بـا عالئـم بـازاری در حـال عرضـه بـه مـردم 
عزیـز بـوده و برنامـه خریـد مـازاد پیـاز تولیدی کشـاورزان 
همچنـان جـزو برنامه هـای اصلی شـبکه تعاونی روسـتایی 
بـه حـدود  اشـاره  بـا  کشـور قـرار دارد.شـیرزاد همچنیـن 
کشـاورزان  از  فرنگـی  گوجـه  توافقـی  خریـد  تـن   3000
هرمـزگان و جیرفـت توسـط شـبکه تحـت پوشـش جهـت 
اظهـار  تولیدکننـدگان  زیـان  از  جلوگیـری  و  بـازار  تنظیـم 
 2500 بـه  نزدیـک  گوجه فرنگـی  مقـدار  ایـن  از  داشـت: 
تـن آن جهـت مصـرف مسـتقیم و 500 تـن بـرای صنایـع 
تبدیلـی و کارخانجـات رب سـازی اختصـاص یافتـه اسـت.

و  جيرفـت  فرودگاه هـای  ناوبـري  کمـک  دسـتگاه های 
پـروازی  وارسـی  شـدند.عمليات  پـروازی  وارسـی  بـم 
و  جيرفـت  فرودگاه هـای  ناوبـری  کمـک  سـامانه هاي 
بـم توسـط هواپيمـای فاليـت چـک شـرکت فرودگاه هـا و 
ناوبـری هوايـی ايـران بـا موفقيـت انجـام شـد.به گـزارش 
منظـور  بـه  کرمـان،  اسـتان  فرودگاه هـای  روابط عمومـی 
حفـظ اسـتانداردهای تعييـن شـده بـرای ايمنـی پروازهـا 
عملكـرد سـامانه كمـك  از صحـت  اطمينـان  و همچنيـن 
 Commissioning فـرودگاه بـم و VOR&DME ناوبـری
 PAPI Lights & Commissioning NDB/DME
کل  اداره  اقمـاری  فرودگاه هـای  از  جیرفـت  فـرودگاه 
شـدند. ای  دوره  بررسـی  کرمـان،  اسـتان  فرودگاه هـای 

گفتنـی اسـت، ایـن عملیـات بـا تـالش و همـكاری گـروه 
اداره  متخصصـان  هوايـی،  خدمـات  و  پـرواز  وارسـی 
ارتباطـات و ناوبـری هوایـی و نیز متخصصـان اداره مراقبت 
پـرواز اداره کل فرودگاه هـای اسـتان کرمـان انجـام شـد.

در پــی انتشــار چنــد گــزارش در مــورد عملکرد شــهرداری 
جیرفــت حســین زاده شــهردار از مدیرمســوول و خبرنــگار 
ایــن روزنامــه شــکایت کــرده اســت. در متــن احضاریــه 
ــه توهیــن، افتــرا و نشــر اکاذیــب ذکــر  مــواردی از جمل
شــده اســت. خدیشــی مدیرمســوول  روزنامــه »کاغــذ 
ــت:» روز ســه شــنبه 24  ــن خصــوص گف وطــن« در ای
ــار شــعبه اول  ــا امضــای دادی اردیبهشــت احضاریــه ای ب
ــن و  ــرای م ــت ب ــالب  جیرف ــی و انق ــرای عموم دادس
خبرنــگار روزنامــه بــه دفتــر مــا داده شــده و طبــق ایــن 
احضاریــه پنــج روز مهلــت مراجعــه داریــم.« وی ادامــه 
ــن  ــای شــهردار توهی ــه آق ــم کجــا ب ــوز نمی دان داد:» هن
ــه  انتقــادی  ــه روی ــم. امــا آنچــه مســلم هســت ب کردی
ــان را  ــم داد و مخاطب ــه خواهی ــانه ادام ــان در رس خودم
در جریــان مســیر رســیدگی پرونــده قــرار خواهیــم داد.«

روشنایی  معابر 
کهوروییه وکلرود توسط 

راه و شهرسازی جنوب

خرید توافقی محصول 
گوجه کشاورزان جنوبی

دستگاه های کمک 
ناوبری فرودگاه جیرفت 

وارسی پروازی شدند

شکایت شهردار جیرفت 
از  روزنامه »کاغذ وطن«

خبر

زخمی شدن 7 بازدید کننده 
نمایشگاه کاالی جیرفت 

هندوانه تولیدی قلعه گنج 
به چهار استان کشور حمل می شود

ارایه ۱798 مورد خدمت حقوقی 
به مددجویان کرمانی 

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم 
در  جیرفــت گفــت:  پزشــکی 
پــی تندبــاد شــدید بخشــی 
کاال  عرضــه  نمایشــگاه  از 
)ضیافــت( جیرفــت دچــار تخریــب شــد کــه 
در ایــن حادثــه هفــت نفــر از بازدیدکننــدگان 
مصــدوم شــدند. بــه گــزارش خبرگــزاری 
شــامگاه  گفــت:  ســاالری  علــی  برنــا؛ 
ــر در  ــد نف ــی چن ــزارش مصدوم ــته گ گذش
نمایششــگاه ضیافــت اعــالم و بالفاصلــه 
فوریــت هــای پزشــکی دانشــگاه علــوم 
ــزام  ــه اع ــه محــل حادث پزشــکی جیرفــت ب
شــدند. وی ادامــه داد: پــس از اقــدام هــای 
نخســتین تیــم مرکــز فوریت هــای پزشــکی، 
ــان و  ــرپایی درم ــورت س ــه ص ــر ب ــار نف چه
ســه نفــر دیگــر بــرای مــداوا بــه بیمارســتان 

امــام خمینــی )ره( جیرفــت منتقــل شــدند. 
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جیرفــت بــا بیــان اینکــه مصدومــان منتقــل 
ــک  ــرد و ی ــر م ــتان 2 نف ــه بیمارس ــده ب ش
ــردی  ــرد: م ــح ک ــد، تصری ــه بودن ــر بچ دخت
ای  ســاله   22 جــوان  و  لگــن  محــل  از 
ــد و  ــده بودن ــیب دی ــو آس ــه زان ــم از ناحی ه
همچنیــن دختــر بچــه 12ســاله هــم از محــل 
ــده  ــتگی ش ــزی و شکس ــار خونری ــر دچ س
بــود کــه تحــت مــداوا قــرار گرفتنــد. 20 
اردیبهشــت مــاه امســال نمایشــگاه ضیافــت 
ــه  ــا 350 غرف ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــژه م وی
راه انــدازی شــد. شهرســتان  در جیرفــت 
جیرفــت بــا 308 هــزار نفــر جمعیــت در 
جنــوب کرمــان  230 کیلومتــری  فاصلــه 

ــت.  ــده اس ــع ش واق

کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
شـهر  گنـج  قلعـه  شهرسـتان 
بـا  مقاومتـی  اقتصـاد  نمونـه 
اشـاره به آغاز برداشـت محصول 
هندوانـه در سـطح 700 هکتـار از مـزارع ایـن 
شهرسـتان گفـت : ایـن محصـول عـالوه بـر 
شـهرهای کرمان به چهار اسـتان دیگر کشـور 
حمـل می شـود.غالمعباس سـلیمانی نسـب 
روز سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا عنـوان کـرد: پیش بینـی می کنیـم 35 
هـزار تـن هندوانـه از مـزارع ایـن شهرسـتان 
کشـاورزی  جهـاد  شـود.مدیر  برداشـت 
هندوانـه  شـده  ارقـام کشـت  بـه  قلعه گنـج 
در ایـن خطـه اشـاره کـرد و گفـت: رقم هـای 
میـکادو،  شهرسـتان  ایـن  در  مـورد کاشـت 
آرگـون، آرگون بیضی، سـامانتا و B32 اسـت.

سـلیمانی نسـب اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه 
بحـران آب در منطقـه جنـوب کرمان، امسـال 
نسـبت بـه سـال های قبـل حـدود ۶0درصـد 
کاهش سـطح کشـت هندوانه را داشـتیم اما 
با ارائه راهکارهای مناسـب از سـوی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی شـاهد افزایـش عملکرد در 
واحـد سـطح هسـتیم.وی تصریـح کـرد: هم 
اکنـون هـر کیلـو هندوانـه معمولـی، هـزار و 
800 و هندوانـه بیضـی صادراتـی نیـز هر کیلو 
2 هـزار و 500 تومـان در مزرعـه بـه فـروش 
شهرسـتان  جهـاد کشـاورزی  می رسـد.مدیر 
قلعـه گنـج افـزود: بیشـتر هندوانـه قلعه گنج 
بـه اسـتان ها و شـهرهای فـارس، خراسـان 
می شـود. حمـل  اراک  و  ارومیـه   ، رضـوی 

امسـال 13 هـزار و 270 هکتار از مزارع جنوب 
کرمـان بـه کشـت هندوانـه اختصـاص یافـت.

قائم مقـام کمیتـه امـداد اسـتان 
کرمـان گفت:طـی پارسـال هـزار 
و 798 مـورد خدمـت حقوقی به 
مددجویان تحت پوشـش کمیته 
امـداد کرمـان ارائـه شـده اسـت. بـه گـزارش 
خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از کرمـان ، سـهراب روسـتایی؛ قائـم 
مقـام کمیتـه امداد امـام خمینی )ره( اسـتان 
بـه  رایـگان  حقوقـی  خدمـات  ارائـه  کرمـان 
نهـاد  ایـن  اقدامـات  از  یکـی  را  مددجویـان 
تحـت  خانوار هـای  توانمندسـازی  جهـت  در 
حمایـت اعـالم کرد و گفـت: هـزار و 798 مورد 
خدمـت حقوقی سـال گذشـته بـه مددجویان 
اسـت. شـده  ارائـه  اسـتان  حمایـت  تحـت 

قضایـی  و  حقوقـی  مسـائل  پیگیـری  وی 
خانوار هـای تحـت حمایـت به منظـور احقـاق 

حقـوق و جلوگیـری از تضییـع حقـوق آن هـا 
را ازجملـه اقدامـات کمیتـه امـداد در حـوزه 
حقوقـی دانسـت و افـزود: به منظـور کاهـش 
هزینه هـا و دسترسـی آسـان مددجویـان بـه 
خدمـات حقوقی، میز خدمـت در برخی دفاتر 
کمیتـه امداد اسـتان کرمان دایر شـده اسـت.

روسـتایی بـه همـکاری وکالی نیکـوکار با این 
نهـاد بـرای رسـیدگی بـه مشـکالت حقوقـی 
مددجویـان اشـاره کرد و گفـت: هم اکنون 83 
وکیـل و حقوقـدان نیکـوکار بـا کمیتـه امـداد 
اسـتان کرمـان همـکاری دارندوی ادامـه داد: 
حقوقـی  مشـاوره های  و  خدمـات  ارائـه  بـا 
ضمـن  مددجویـان  از  گـروه  ایـن  مناسـب 
آشـنایی بـا حقـوق قانونی خـود و احیای این 
حقـوق از چرخـه فقـر و بدنـه حمایتـی کمیته 

امـداد خـارج می شـوند.

رییــس ســازمان حفــظ نباتــات اســتان های درگیــر بــا آفــت 
ملــخ صحرایــی را، هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان، جنوب 
ــان  ــارس و خراس ــان، ف ــتان، کرم ــهر، خوزس ــان، بوش کرم
ــات گفــت:  ــوان کرد.رییــس ســازمان حفــظ نبات ــی عن جنوب
براســاس پیــش بینی هــای فائــو و ســازمان حفــظ نباتــات 
ــی از  ــای صحرای ــالت ملخ ه ــد حم ــوج جدی ــا م ــااًل ب احتم

ــود. اواخــر اردیبهشــت مواجــه خواهیــم ب
بــه گــزارش تســنیم بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی وزارت 
ــخ  ــت مل ــاره آف ــی درب ــاد کشــاورزی، محمدرضــا درگاه جه
صحرایــی اظهــار داشــت: ایــن ملخ هــا از اوایــل بهمــن مــاه 
ســال 97 تاکنــون 140 ریــزش در ســطح 8 اســتان جنوبــی 
ــخ  ــت مل ــا آف ــر ب ــتان های درگی ــته اند.وی اس ــور داش کش
صحرایــی را، هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان، جنــوب 
ــان  ــارس و خراس ــان، ف ــتان، کرم ــهر، خوزس ــان، بوش کرم
جنوبــی عنــوان کرد.درگاهــی تصریــح کــرد: همــکاران مــا در 
اســتان های درگیــر بــا همــه تــوان در حــال مبــارزه بــا ایــن 
آفــت خطرنــاک هســتند و تمــام امکانــات ســازمان حفــظ 
نباتــات کشــور و ســازمان های 8 اســتان درگیــر، بــرای 
ــا آفــت  ــا ایــن آفــت بــه کار گرفتــه شــده اســت ت مقابلــه ب
مهــار شــود و آســیبی بــه باغــات و مــزارع کشــور وارد نکنــد.

وی ادامــه داد: تاکنــون ایــن آفــت هیــچ آســیب جــدی بــه 
باغــات و مــزارع کشــور وارد نکــرده اســت.

احتمال حضور ملخ های صحرایی
 تا 3 سال آینده

درگاهــی دربــاره تخصیــص اعتبــارات نیــز گفــت: مشــکالت 
ــی در  ــچ نگران ــار حــل شــده و هی ــن اعتب ــت و تأمی دریاف

ــده  ــرح ش ــث مط ــاره مباح ــم.وی درب ــه نداری ــن زمین ای
مبنــی بــر بیوتروریســم بــودن ایــن حمــالت و اظهارنظــری 
ــزود:  ــد، اف ــه ده ــه ارائ ــن زمین ــود در ای ــرار ب ــو ق ــه فائ ک
ــام  ــتان انج ــران و عربس ــود را در ای ــی های خ ــو بررس فائ
داده و بررســی ها در ایــن خصــوص همچنــان ادامــه دارد، 
ــداده اســت.رییس ســازمان  ــا ن ــه م ــوز پاســخی ب ــا هن ام
ــان  ــان خودم ــر کارشناس ــه داد: از نظ ــات ادام ــظ نبات حف
نیــز بررســی ایــن مســاله زمانبــر اســت و بایــد بررســی ها 
دقیــق انجــام شــود؛ بنابرایــن احتمــال دارد یــک تــا 
ــوم  ــدت هج ــه ش ــان اینک ــا بی ــرد.وی ب ــان بب ــاه زم دو م
ــر  ــته کمت ــه گذش ــبت ب ــر نس ــا 4 روز اخی ــا در 3 ت ملخ ه
شــده اســت، گفــت: بــا ایــن حــال هجــوم آن هــا همچنــان 
ــاه  ــان تیرم ــا پای ــم ت ــی می کنی ــش بین ــه دارد و پی ادام
ــات  ایــن حمــالت ادامــه یابد.رییــس ســازمان حفــظ نبات
اضافــه کــرد: براســاس پیــش بینی هــای فائــو و ســازمان 
حفــظ نباتــات احتمــااًل بــا مــوج جدیــد حمــالت ملخ هــای 
صحرایــی از اواخــر اردیبهشــت مواجــه خواهیــم بــود.

ــاره  ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ درگاه
ــخ  ــت مل ــر حضــور آف ــی ب ــه مباحــث مطــرح شــده مبن ب
صحرایــی در نــوار شــمالی کشــور، ایــن مســاله را تکذیــب 
کــرد و افــزود: ملخــی کــه در اردبیــل و دشــت مغــان دیــده 
ــخ  ــی )مل ــخ بوم ــه مل ــی نیســت بلک ــخ صحرای شــده، مل
مراکشــی( اســت کــه هــر ســال نــوار شــمالی کشــور ماننــد 
اردبیــل، گلســتان، مازنــدران، گیــالن، قزویــن و بخشــی از 
ــخ  ــن مل ــود و ای ــر می ش ــا آن درگی ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــه  ــت.وی اضاف ــی اس ــخ صحرای ــر از مل ــیار متفاوت ت بس
ــر قــدرت  ــه حــدود 400 کیلومت کــرد: ملــخ صحرایــی روزان

پــرواز و جابــه جایــی دارد در حالــی کــه ملــخ مراکشــی یــا 
ــی  ــخ صحرای ــود، مل ــا می ش ــر جابج ــی کاًل 50 کیلومت بوم

ــت. ــر اس ــب خطرناک ت ــه مرات ب

افزایش دو برابری آفت ملخ های صحرایی
درگاهــی افــزود: مــا هــر ســال بــا ملــخ مراکشــی در نــوار 
ــل  ــه دلی ــال ب ــه امس ــتیم ک ــه هس ــور مواج ــمالی کش ش
بارندگی هــای زیــاد جمعیــت آن هــا زیــاد شــده، امــا 
ــرل  ــل کنت ــی قاب ــه راحت ــه ب ــی نیســت چــرا ک جــای نگران
ــار  ــزار هکت ــی 200 ه ــر آلودگ ــی ب ــا مبن اســت. پیش بینی ه
از اراضــی بــه آفــت ملــخ صحرایــی بــود، ولــی ایــن ســطح 
بــه 400 هــزار هکتــار رســیده اســت.محمدرضا درگاهــی 
همچنیــن اظهــار داشــت: بــه جــز ســطح محــدود دو 
هکتــاری کــه مشــکل آن نیــز برطــرف شــده هیــچ آســیبی 
ــه  ــده و مقابل ــاورزی وارد نش ــوالت کش ــات و محص ــه باغ ب
ــار و  ــزار هکت ــه در ســطح 200 ه ــت ک ــن آف ــا ای گســترده ب
در 8 اســتان صــورت پذیرفتــه همچنــان بصــورت زمینــی و 

ــه دارد. ــی ادام هوای

موج جدید ملخ  صحرایی
از اواخر اردیبهشت 
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فشـار خون باال یا پرفشـاری خون زمانی به شـرایطی گفته می 
شـود که فشـار خون به سـطوح ناسـالم افزایش پیدا می کند. 
فشـار خون باال به معنای آن اسـت که نیروی وارده از خون به 
دیـواره شـریان ها به اندازه ای زیاد اسـت کـه می تواند در نهایت 
موجـب بـروز مشـکالت سـالمت ماننـد بیمـاری قلبی شـود.

کارشناسـان می گوینـد: فشـار خـون بـر اسـاس مقـدار خونی 
کـه توسـط قلب پمپـاژ می شـود و میـزان مقاومت بـه جریان 
خـون در شـریان هـا تعییـن می شـود. هرچـه قلـب خـون 
بیشـتری پمپـاژ کنـد و شـریان ها تنگ تـر شـوند، فشـار خون 
مشـکل  یـک  توانـد  مـی  خـون  می شود.پرفشـاری  بیشـتر 
سـالمت پنهـان کار باشـد. شـما ممکـن اسـت بـدون ایـن که 
متوجـه شـوید مـدت زمانـی طوالنـی بـه ایـن شـرایط مبتـال 
باشـید زیـرا موجـب شـکل گیـری عالئـم خاصی نمی شـود.

نشـانه ای،  هیـچ  وجـود  عـدم  صـورت  در  حتـی  امـا 
اندام هـا،  و  بـه رگ هـای خونـی  پرفشـاری خـون می توانـد 
برسـاند آسـیب  و کلیه هـا  قلـب، چشـم ها  ویـژه مغـز،  بـه 

بر همین اساس است که تشخیص زودهنگام پرفشاری خون 
از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. کارشناسـان علوم پزشـکی 
جیرفـت اعتقاد دارنـد درصد باالیی از مردم جنوب کرمان مبتال 
بـه فشـارخون باال هسـتند کـه باید شناسـایی و درمان شـوند.

در ابتـدا بایـد بدانیـد کـه این امـکان وجـود دارد که فـرد بدون 
داشـتن هیـچ عالئمی سـال های سـال مبتـال به فشـار خون 
بـاال باشـد. فشـار خـون بـاالِی کنتـرل نشـده، خطـر ابتـال بـه 
بیمـاری هـای جـدی ماننـد سـکته و حملـه قلبـی را افزایش 
می دهـد. فشـار خـون بـا میـزان خونی که توسـط قلـب پمپ 

مـی شـود و مقـدار مقاومت ایجاد شـده در برابـر جریان خون 
توسـط شـریان هـا  تعریـف مـی شـود. هرچـه میـزان خـون 
بیشـتری توسـط قلب پمپ شـود و هرچه شـریان هـا باریک 
تر و تنگ تر باشـند فشـار خون باالتر خواهد بود.معموالً فشـار 
خـون بـاال بعد از سـال های طوالنـی زندگی ایجاد می شـود و 
در نهایـت تقریبـًا همـه به آن مبتال خواهند شـد. خوشـبختانه 
فشـار خـون بـاال را می تـوان بـه آسـانی تشـخیص داد و بعـد 
از ایـن کـه فـرد متوجـه شـد دچـار فشـارخون بـاال اسـت می 
توانـد بـا پزشـک خـود در جهـت کنتـرل آن همـکاری کنـد.

 گرچـه همـه افـراد برای زنـده ماندن نیاز به فشـار خـون دارند 
بـه اصطـالح به فشـار خـون باال، فشـار خـون گفته می شـود.

عالئم ابتال به فشارخون باال
بیشـتر افـراد مبتـال بـه فشـار خـون بـاال حتـی زمانـی کـه 
هیـچ  می دهـد،  نشـان  را  خطرناکـی  میـزان  سـنج،  فشـار 

نـوع عالئـم و یـا نشـانه ای از ایـن بیمـاری ندارنـد. گرچـه 
دچـار  بـاال  خـون  فشـار  بـه  مبتـال  افـراد  از  تعـداد کمـی 
سـردرد، سـرگیجه و یـا مقـدار کمـی خـون دمـاغ می شـوند 
ولیکـن ایـن عالئـم تـا زمانـی کـه فشـار خـون بـاال به سـطح 
پیشـرفته و یـا حتـی تهدیـد کننـده نرسـد، ظاهر نمی شـوند.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
خیلـی از افـراد تصـور می کننـد کـه تـا زمانـی کـه دچـار عالئم 
فشـار خـون باال نشـده اند نیازی بـه مراجعه به پزشـک جهت 
چـک کـردن فشـار خـون، ندارنـد. توصیـه آن اسـت کـه بعـد 
از سـن 20 سـالگی از پزشـک خـود بخواهیـد کـه فشـار خون 
شـما را هـر دو سـال یـک بـار انـدازه گیـری کنـد. در صورتـی 
کـه قبـالً مبتـال بـه فشـار خـون بـاال و یـا سـایر فاکتورهـای 
خطـر بیمـاری قلـب و عـروق بـوده اید، پزشـک شـما دفعات 
بیشـتری از انـدازه گیـری را توصیـه خواهـد کـرد. فشـار خون 
کـودکان 3 سـال بـه بـاال نیـز معمـوالً بـه عنـوان قسـمتی از 
بررسـی هـای سـاالنه اندازه گیری می شـود.چنان چه پزشـک 
خـود را بـه طـور منظـم مالقـات نمی کنید ولـی در عیـن حال 
نگـران میـزان فشـار خـون خـود هسـتید، مـی توانیـد جهـت 
پایـش آن بـه مراکز بهداشـتی موجود در سـطح شـهر مراجعه 
کنیـد و یـا از دسـتگاه هـای موجـود در مراکز مختلف شـهری 
اسـتفاده نماییـد ولـی معمـوالً ایـن دسـتگاه هـا دقیـق عمل 
نمـی کننـد و ممکـن اسـت نتایـج دقیقـی را بـه شـما ندهند.

علت های ابتال به پرفشاری خون
دو نـوع فشـار خـون بـاال وجـود دارد:فشـار خـون اولیـه: در 90 
تـا 95 درصـد از بزرگسـاالن مبتـال بـه فشـار خـون بـاال، علـت 
مشـخصی وجـود نـدارد. ایـن نـوع فشـار خـون را فشـار خون 
اولیـه می نامنـد که به صـورت تدریجی بعد از چندین سـال به 
وجـود می آید.فشـار خـون ثانویـه: 5 تا 10 درصد بقیـه ی موارد 
فشـار خـون بـاال تحـت شـرایط و علـل زیـر ایجاد می شـوند. 
ایـن نـوع از فشـار خـون بـاال را فشـار خـون ثانویـه می نامنـد 
کـه ناگهانـی ایجـاد مـی شـود و نسـبت بـه نـوع اولیه، فشـار 
خـون شـدیدتری را سـبب می شـود. گاهـی اوقـات بـارداری 
نیـز مـی توانـد منجـر به فشـار خون بـاال شـود.اگر چه فشـار 
خـون بـاال در بیـن بزرگسـاالن رایج اسـت ولی کـودکان نیز در 
معـرض این بیمـاری قرار دارنـد. در برخی کودکان فشـار خون 
بـاال نیـز بـه دلیل مشـکالتی مانند بیمـاری قلبی و یـا بیماری 
هـای کلیـوی بـه وجـود مـی آیـد. در تعـداد رو به افزایشـی از 
کـودکان، شـیوه زندگـی غلـط ماننـد رژیـم غذایـی ناسـالم 

و عـدم فعالیـت بدنـی منجـر بـه فشـار خـون بـاال می شـود.

50 تا 60درصد مبتالیان به فشارخون در 
جنوب کرمان شناسایی نشده اند

دکترخیرخواه معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت 
بـه  مبتالیـان  ۶0درصـد  تـا   50 به»کاغذوطن«گفت:»حـدود 

پرفشـاری خـون در جنوب کرمان هنوز یا شناسـایی نشـده اند 
و یا دنبال درمان نیسـتند.«وی افزود:»کمپین ملی فشارخون 
را بـه زودی در دسـت اجـرا داریم و مراقبـت و ثبت این بیماران 
را در ایـن طـرح انجـام می دهیم و جلسـات هماهنگـی انجام 
شـده اسـت و روز گذشـته قسـمت اول ایـن هماهنگی هـا 

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: بیش از 24 درصد مردم جنوب کرمان دچار پرفشاری خون هستند و 60 درصد آنها از بیماری خود اطالع ندارند

جوالن خاموش فشارخون باال در بین جنوبی ها 

بـا افزایـش سـن، خطـر ابتال به پرفشـاری خون نیـز افزایـش پیدا می کنـد این بیمـاری عالئمی نـدارد و به 
بیماری خاموش شـهرت دارد اما اگر شناسـایی و درمان نشـود می تواند عوارض خطرناکی به دنبال داشـته 
باشـد حتـی در صـورت عـدم وجود هیچ نشـانه ای، پرفشـاری خـون می تواند به رگ هـای خونـی و اندام ها، 
بـه ویـژه مغـز، قلب، چشـم ها و کلیه ها آسـیب برسـاند. رییس علوم پزشـکی جیرفـت می گوید:حداقل 24 
درصـد مـردم جنوب دچار پرفشـاری خون هسـتند که بـه زودی طرح شناسـایی آن ها را آغـاز خواهیم کرد، 

معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی هم معتقد اسـت حدود ۳هزارنفر را شناسـایی خواهند کرد.

مـکارم افـزود: »بیش از 24 درصـد مردم جنوب 
کرمان دچار پرفشـاری خون هسـتند و متأسـفانه 
بی اطـالع  خـود  بیمـاری  از  آنهـا  درصـد   60
هسـتند.«وی تاکید کـرد:» هدف از اجرای بسـیج 
کنترل فشـار خون باال افزایش نسـبت شناسایی 
شـروع درمـان و افزایش آگاهی هـای عمومی در 

خصوص خطـرات آن  اسـت.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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چهارشنبه  25 اردیبهشت 1398 کاغذ جنوب

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آییـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت نیتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
1397۶03190790000843- 97/10/18 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 
تصرفـات مالكانـه بالمعارض متقاضی آقای علی سـنجری فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 
4071 صـادره از کهنـوج در یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـاغ بـه مسـاحت 300 
متـر مربـع پـالک 1472 فرعـی از 188 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 97 فرعی 188 
اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب - جنـب میدان کشـاورز خریـداری از مالک رسـمی 
شـرکت تعاونـی چنـد منظـوره کارکنان آمـوزش و پـرورش رودبار جنـوب محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید. 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهـد. م الف 571
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/02/25-  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/08

علی رحماني خالص - رئیس ثبت اسناد و امالک

متن عذر خواهی  
احتراما بدینوسـیله به اسـتحضار میرسـاند اینجانب 1. محسـن زارعی فرزند ابراهیم2.هاجر زارعی فرزند 
صفـر 3.زینب پوزاد فرزند حسـین ،وفق دادنامه شـماره 970997344210208۶مـورخ 97/12/28صادره از 
شـعبه اول دادگاه عمومـی منوجـان ،مراتب عذر خواهـی خود را از مامور انتظامی سـتوان دوم محمد علی 
صادقـی اعـالم نمـوده وبـا ابراز تاسـف از اتفاق رخ داده ،امیدواریم بنا بررافت اسـالمی مورد بخشـش قرار گرفته باشـیم .

با تقدیم احترام –محسن زارعی –هاجر زارعی –زینب پوزاد 

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چـون ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 315مترمربـع  دارای پالک1241- فرعـی از497- اصلی 
واقـع درشـهر قلعـه گنج  قطعه چها بخـش 4۶ کرمان مـورد تقاضای آقای محمد امین سـلیمانی پور 
فرزنـد عبـاس به شناسـنامه شـماره 3150158771نیـاز به تحدید حدود دارد .لذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالـک مـورخ 98/02/24آگهـی تحدیدحدوداختصاصـی پـالک فـوق  منتشـر وعملیـات تحدید آن از سـاعت 
8صبـح روزسـه شـنبه مورخـه1398/03/28در محل شـروع وبه عمل خواهد آمـد، لذا به مالک ومالکیـن مجاور رقبه 
مذبـور اخطـار میشـود کـه در موعـد مقـرر در این آگهـی درمحل وقـوع ملک حاضر و چنانچه کسـی بر حـدود وحقوق 
ارتفاقـی آن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیم صـورت مجلس تحدیـدی لغایـت 30روز واخواهی خود 
را بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک کهنـوج تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال شـود ،در غیـر این صورت پـس از انقضای 

مهلـت مذکور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت .تاریخ انتشـار : 98/2/25
اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج- م الف :۱946 

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی پرونده اجرائی کالسه 970۱72  
آقایـان و خانـم هـا معصومه دانشـی و مهران رحمتی مقـدم و مهدی تبریزیان وزهـرا تبریزیان و محمد 
علـی تبریزیـان و مهدیـه و مرضیـه و ملیحـه تبریزیـان در خصوص پرونـده اجرائی کالسـه 9701772له 
بانـک سـپه و عليـه محمـود تبریزیـان نظـر بـه اینکـه خـودرو بـه پـالک) 23د892 ایـران 45( توسـط 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ 240/000/000ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت چنانچه به مبلـغ ارزیابـی اعتراضی 
داریـد مراتـب اعتـراض خـود را ظـرف مـدت 5 روز بـا تادیه هزینه کارشناسـی بـه مبلـغ 2/3۶0/000ریال على الحسـاب 
بـه ایـن شـعبه اعـالم نمائید بدیهی اسـت بـه اعتراض خـارج از مهلت مقـرر و بـدون پرداخت هزینه کارشناسـی مجدد 

ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد. م.الف 248

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1398۶03190910003۶۶-98/02/10هیات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای ابوذر زین الدینی فرزند شـیر علی  بشـماره شناسـنامه 8۶2صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب مغـازه  بـه مسـاحت 50/85متـر مربـع پـالک - فرعـی از4۶- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از 4۶-اصلـی قطعـه یک واقـع در عنبرآباد شـهرک نارنج بخش45کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی شـرکت کشـت وصنعـت  محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:2018-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/02/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/03/13
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1398۶03190910003۶9-98/02/10هیات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای ابوذر زین الدینی فرزند شـیر علی  بشـماره شناسـنامه 8۶2صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 258/31متـر مربـع پـالک - فرعـی از4۶- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از 4۶-اصلـی قطعـه یک واقـع در عنبرآباد شـهرک نارنج بخش45کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی شـرکت کشـت وصنعـت  محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2020-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/02/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/03/13
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره1397۶03190790001035-97/12/18هیات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عنایـت یوسـفی 
نـژاد دلفـارد فرزنـد آلمـان بشـماره شناسـنامه1۶09صادره ازعنبـر آبـاد  دریـک قطعـه زمین 
مزروعـی  بـه مسـاحت 48853متـر مربـع پالک42فرعـی از171- اصلـی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 171- اصلـی واقـع دررودبـار جنـوب بهـادر آباد قطعه سـه بخـش 4۶کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم زینـب بیـژن پـور محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:555
 تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/25 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/03/08

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  فاقـد سـند 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1398۶0319079000034-98/02/02هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم زهرا محمـد علی زابلـی فرزند خان 
محمـد بشـماره شناسـنامه 53۶0001577صـادره ازرودبـار جنـوب درششـدانگ یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 408متـر مربـع پـالک 1502فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 
188- اصلـی قطعـه سـه بخـش 4۶کرمـان واقـع در رودبـار جنـوب –خیابـان کار ودانـش جنب 
مدرسـه کار ودانـش خریـداری از مالکیـن رسـمی آقایـان عبـد الحسـین ،محمـد مهـدی ،خانم 
مهسـا همگـی مهیمـی وخانم فاطمه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الف:543-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/02/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/03/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1398۶0319079000038-98/02/02هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عبـد الرضـا آهـوی زریـن 
فرزنـد حسـن  بشـماره شناسـنامه482صادره ازرودبـار جنـوب درششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت 307متـر مربع پـالک 1505فرعی از188- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 
188- اصلـی قطعه سـه واقـع دررودبارجنوب بلوار شـهید پیـکان –کوچه اندیشـه 5خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای عبدالمهـدی مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الف:5۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/25 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/03/08

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1398۶0319079000039-98/02/03هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم کبـری زرمهرفرزند جمعه بشـماره 
شناسـنامه7صادره ازرودبـار جنـوب درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 285متر مربع 
پـالک 150۶فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188- اصلـی قطعـه سـه 
واقـع دررودبـار جنـوب شـهرک انقـالب – کوچه فجر 9خریـداری از مالکین رسـمی آقایان عبد 
الحسـین ،محمد مهدی ،خانم مهسـا همگی مهیمی وخانم فاطمه بیگ مرادی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا 

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:544
تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/25 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/03/08

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره1398۶0319079000035-98/02/02هیات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر رودبـار جنوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم ام البنیـن طیاری 
بردسـیری فرزنـد علی اکبربشـماره شناسـنامه49صادره از بردسـیر  درششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 308متـر مربع پـالک 1503فرعـی از188- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 188- اصلـی قطعـه سـه واقـع دررودبـار جنـوب– بلـوار شـهید پیـکان – کوچـه 
اندیشـه 4خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبـد المهـدی مهیمـی محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:55۶
تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/25 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/03/08

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1397۶0319079000098۶-97/12/07هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای چراغ مهنی فرزند رسـتم  بشـماره 
شناسـنامه413صادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 293متـر مربع 
پـالک 1501فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 97فرعـی از 188- اصلی 
قطعـه سـه واقـع دررودبارجنـوب میـدان کشـاورز- کوچـه البرزخریـداری از مالـک رسـمی 
شـرکت تعاونـی چند منظـوره فرهنگیان آموزش وپـرورش رودبار جنوب محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:551
تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/25 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/03/08

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب 

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1398۶0319079000037-98/02/02هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جالل سـنجری فرد فرزند اسـداله 
بشـماره شناسـنامه399صادره ازرودبـار جنـوب درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
430متـر مربـع پـالک 1500فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188- 
اصلـی قطعـه سـه واقـع دررودبار جنـوب  -بلوار شـهید پیکان –کوچه شـماره 5خریـداری از 
مالـک  رسـمی خانـم ایـران دخت خـدادادی –فاطمه بیـگ مرادی –مهسـا مهیمی –محمد 
مهـدی مهیمـی  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الف:5۶7-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/02/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/03/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

توسعه کهنوج در گرو پیشرفت
صنعت تیتانیوم 

در ایـران ذخایـر معدنـی از تیتانیوم به صورت فـراوان وجود 
دارد که می توان با اسـتفاده از آنها نیاز کشـور به محصوالت 
تیتانیومـی را رفـع کـرد و همچنیـن می تـوان زمینه هـای 
صـادرات را نیـز فراهـم آورد. هـر چنـد کـه برخـی از ایـن 
پتانسـیل ها به طـور کامل مـورد شناسـایی قـرار نگرفته اند.

بزرگ تریـن ذخیـره تیتانیوم ایـران در کهنوج قـرار دارد. این 
معـدن دارای حـدود 400 میلیـون تـن ذخیـره احتمالـی و 
همچنیـن بیـش از 1۶0 میلیـون تـن ذخیـره اثبـات شـده، 
اسـت. معدن کهنوج دارای عیار حدود 4 درصد اسـت. این 
میـزان عیـار، مناسـب اسـت و بـا دو تـا سـه گام فـرآوری 
 ،)TiO2( می  تـوان ایـن مواد معدنی را به اکسـید تیتانیـوم
کـه از محصوالت اصلی صنعت تیتانیوم اسـت، تبدیل کرد.

اکسـید تیتانیـوم در صنایع رنگ سـازی، پالستیک  سـازی و 
همچنیـن لـوازم آرایشـی - بهداشـتی مـورد اسـتفاده قرار 
می  گیـرد. صنایـع رنگ سـازی در کشـور، تقریبـا 100 درصـد 
نیـاز خـود بـه ایـن محصـول از بـازار مـواد وارداتـی تامیـن 
می  کنند.پـروژه تعریـف شـده  در ایمیـدرو تولید کنسـانتره، 
تولید سـرباره و در مرحله تکمیلی اکسـید تیتانیوم اسـت. 
کنسـانتره و سـرباره تولیـدی را می  تـوان در مراحـل میانی 
تولیـد، صـادر نمـود و یـا اینکه بـه گام بعدی زنجیـره تولید 

منتهـی به اکسـید تیتانیوم، اختصـاص داد.

تبدیل کهنوج به قطب معدنی 
جنوب کرمان  

منطقـه  جنـوب کرمـان جـزء مناطـق توسـعه نیافتـه ایران 
اسـت و بـا مشـکالت عدیـده  ای از لحاظ معیشـتی مواجه 
اسـت. بـا انجـام ایـن پـروژه می  تـوان کهنـوج را تبدیـل  به 
قطـب معدنـی جنـوب کرمـان نمـود و سـبب پیشـرفت و 
توسـعه  ایـن منطقـه شـد. انجـام ایـن پـروژه سـبب رفـع 
نیـاز کشـور بـه واردات ایـن محصـول می  شـود و همچنین 

در آینـده صـادرات ایـن محصـول را در پـی خواهد داشـت.

استقبال از مشارکت های خصوصی
بـا توجـه بـه پیشـرفت  های صـورت گرفتـه در این طـرح و 
همچنیـن بـا کمـک اصحـاب رسـانه، ایـن طـرح به عنـوان 
پـروژه  ای کـه سـرمایه  گذاری در آن برگشـت پذیر اسـت، 
شـناخته شـده اسـت؛ به همین دلیل شـرکت  های بزرگی 
عالقمنـدی خـود را بـرای سـرمایه  گذاری در ایـن پـروژه را 
ابـراز کرده  انـد. بـا توجه به اینکـه زیربناهای مورد نیـاز برای 
سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در این طرح وجـود دارد؛ 
ایمیـدرو نیـز از مشـارکت بخش خصوصی اسـتقبال می-
 کند.پیشـنهادی کـه در حال حاضر می  تواند برای سـرمایه-

 گـذاری مفیـد باشـد، سـرمایه  گذاری در واحدهـای تولیـد 
پیگمنـت اسـت. چـرا کـه ارزش افزودهی بیشـتری دارد و 

برگشـت سـرمایه در آن سـریع  تر اتفـاق می  افتـد.

روند رو به جلو در پروژه کهنوج
منطقـه کهنـوج از لحـاظ زیربنایـی بـرای انجام ایـن پروژه 
مشـکل خاصـی نـدارد. قـرارداد برق مورد نیاز بسـته شـده 
اسـت و حـدود 50 درصـد از آب مـورد نیـاز آن نیـز تأمین و 
بـرای تأمیـن مابقـی آن هم مشـکل خاصـی وجود نـدارد.

به طـور کلـی طرح بـا روند خوبی در حال پیشـرفت اسـت. 
زیرسـاخت  های اساسـی طـرح از جملـه مشـخص کـردن 
محـل بهینـه پیت معدن و بـاال بردن قطعیت اعـداد ذخایر 
بـا پیشـرفت خوبـی در حـال انجـام اسـت، حفاری هـای 
اکتشـاف تکمیلـی بـه پایـان رسـیده و نمونه هـای معدنی 
در حـال حاضـر در مرحله  آنالیز شـیمیایی هسـتند. طرح-

 هـای پیرامونـی از قبیـل دیوارکشـی  ها، احـداث سـیل بند، 
جابجایـی خـط ۶3 کیلو وات نیـز به طور کامل انجام شـده 
اسـت.در واحـد کنسـانتره نیـز پیشـرفت  های مشـهودی 
داشـته  ایم. تقریبـا فونداسـیون تمـام سـالن  های تولیـد 
ریختـه شـده و همچنین بتن ریزی مخـزن ورودی آب هم 
تکمیل شـده اسـت.تحریم  ها مانعی بر سـر راهبـا توجه به 
نوسـانات اقتصـادی حـال حاضرکشـور و مشـکالت انتقال 
ارز، تـا حـدودی بـرای فراهـم کـردن تـدارکات خارجـی بـا 
مشـکل روبـه رو شـده ا یم کـه امیدواریـم مشـارکت بخش 
خصوصـی بتوانـد تا حـد زیادی این مشـکل را برطرف کند.

تـدارکات خارجـی در حـدود 30 درصـد تجهیزات مـورد نیاز 
پروژه را شـامل می  شـود. این تدارکات بیشـتر در واحدهای 
کنسـانتره و همچنیـن سـرباره مورد نیاز اسـت. بـا توجه به 
اینکـه در کشـور صنعـت مشـابهی نداریـم و بعضـی از این 
تأسیسـات بـرای اولیـن بار اسـت کـه بـه ایـران وارد می-

 شـود، بنابرایـن معـادل ایرانـی ندارند. همچنیـن در بخش 
جـدا کـردن ناخالصی  ها از سـنگ معدن بـه تکنولوژی  های 
خارجـی احتیـاج داریـم. بـا توجـه بـه تحریم  هـای ایجـاد 
شـده برای کشـور، در تأمین این تجهیزات دچار مشـکالتی 

هسـتیم کـه امیـد داریم حل شـوند.
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آگهی تاسیس شرکت

آگهی تغییرات 
شرکت کشاورزی عشایری

آگهی تغییرات 
شرکت توان نیرو 

مقدم سمنگان 

تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود پایا پویان کویـر درتاریخ 
۱۳97/09/25 به شـماره ثبت ۱5824 به شناسـه ملی ۱4008009856 
ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده که خالصـه آن به شـرح زیر 
جهـت اطالع عموم آگهی میگـردد. موضوع فعالیت :انجـام کلیه امور 
مربوط به طراحی،نظارت،اجرا،مشاوره،محاسبه،سـاخت و پیمانکاری در 
زمینـه انواع تاسیسـات شـامل لوله کشـی،برق کشی،فاضالب،سـقف 
کشـی،گاز  کاری،کانـال  چینی،سـرامیک  کاری،دیـوار  کاذب،گـچ 
رسـانی و خطـوط انتقـال آب،تامیـن روشنایی،دکوراسـیون داخلـی 
و نمـا سـازی انـواع ابنیه،محوطـه سـازی،تهیه و نگهـداری از فضـای 
سـبز،نظافت، انجـام امـور مربـوط به اسـباب کشـی در حیطـه خانگی 
نیـروی  کاری،تامیـن  برشـکاری،تخریب  و  صنعتی،جوشـکاری  و 
انسـانی،افتتاح حسـاب و اخذ تسـهیالت از کلیه بانک ها و موسسـات 
مالـی و اعتباری داخلی،خریـد و فروش،صـادرات و واردات،اخذ کارت 
بازرگانی،اخـذ و اعطـای نمایندگـی داخلـی و خارجی،عقـد قـرارداد با 
اشـخاص و نهاد های خصوصـی و دولتی در قالـب مناقصه،مزادیده و 
اسـتعالم درصـورت لزوم پس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط 
مـدت فعالیـت : از تاریخ ثبت بـه مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان 
کرمـان - شهرسـتان کرمـان - بخـش مرکـزی - شـهر کرمان-محله 

پـارک مطهری-خیابـان مطهری-کوچـه شـماره 8-پـالک ۱۱-
طبقه همکف- کدپسـتی 76۱7779757 سـرمایه شخصیت حقوقی 
عبـارت اسـت از مبلـغ ۱0000000 ریـال نقـدی میزان سـهم الشـرکه هر 
یـک از شـرکا خانم سـمانه قریه ملکی به شـماره ملـی 065۳۱88۱96 
دارنـده 5000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای محمـد مهـدی رسـتگاری 
بـه شـماره ملـی 29929206۳0 دارنـده 5000000 ریـال سـهم الشـرکه 
اعضـا هیئـت مدیـره خانـم سـمانه قریـه ملکـی بـه شـماره ملـی 
065۳۱88۱96و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مدت 2 
سـال آقای محمد مهدی رسـتگاری به شـماره ملی 29929206۳0و به 
سـمت رئیـس هیئت مدیره بـه مدت 2 سـال و به سـمت مدیرعامل 
بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار 
و تعهـد اور شـرکت از قبیـل چـک و سـفته و بـرات و قراردادهـا عقود 
اسـالمی بـا امضـا منفـرد مدیـر عامـل همـراه با الصـاق مهر شـرکت 
و کلیـه اسـناد و اوراق عـادی و اداری بـا امضـای منفـرد مدیـر عامل 
همـراه بـا الصاق مهر شـرکت معتبر میباشـد اختیـارات مدیـر عامل : 
طبـق اساسـنامه ثبت موضـوع فعالیت مذکـور به منزله اخـذ و صدور 
پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان 

کرمـان اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کرمان 

شـرکت  زهکلـوت  عشـایری  شـرکت کشـاورزی  تغییـرات  آگهـی 
تعاونـی بـه شـماره ثبت 896 و شناسـه ملـی ۱0980275486 به اسـتناد 

صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 02/۱0/۱۳97 منضـم بـه 
نامـه شـماره ۳470/8/07-2۱/۱۱/97 اداره کل امـور عشـایر جنـوب کرمـان : 
- صـورت هـای مالـی )ترازنامـه و سـود و زیـان( سـال ۱۳96 مـورد تصویب 
قـرار گرفـت. - آقـای محمد نوشـاد با کـد ملـی 60896۱74۳۱ وآقای رسـتم 
میرزایـی چـاه باغـی بـا کـد ملـی ۳۱60448975 بـه سـمت بـازرس اصلی و 
بـازرس علـی البدل بـرای مدت یکسـال مالی انتخاب شـدند. - صـورت های 
مالـی )ترازنامـه و سـود و زیـان( سـال ۱۳96 مـورد تصویـب قـرار گرفـت. - 
سـرمایه ثبتـی شـرکت از مبلـغ 57299۳0000 ریـال در پایـان سـال ۱۳95 به 
مبلـغ 58۱24۳0000 ریـال در پایـان سـال ۱۳96 افزایـش یافتـه اسـت مـورد 
تصویـب قـرار گرفت. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمـان مرجع ثبت 

شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کهنـوج

آگهـی تغییرات شـرکت توان نیرو مقدم سـمنگان 
شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت ۱4۳24 
اسـتناد  بـه   ۱400587885۱ ملـی  شناسـه  و 
صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ 
فـوق  تاریـخ  در  مذکـور  شـرکت   -  02/02/۱۳98
منحـل اعـالم گردیـد وآقـای مـراد امیـری مقدم 
باکدملـی ۳۱7958۱6۳8 بـه سـمت مدیر تصفیه 
انتخـاب گردید. نشـانی محـل تصفیه ، شهرسـتان 
کرمـان ، بخش مرکزی ، شـهر کرمـان، میدان کوثر 
، بلـوار آزادگان ، کوچـه آزادگان ۱ ، پـالک 0 ، طبقـه 
همکـف و کدپسـتی 76۱867۳58۳ مـی باشـد. 
اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره 
ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کرمان 

)467889( )467888( شهرداری باغین

آگهی تجدید مزایده کتبی 
بهره برداری مراکز تجاری شهرداری باغین 

شــهرداری باغیــن در نظــر دارد مراکــز تجــاری موجــود خــود را از طریــق مزایــده کتبی بــه پیمانکار 
واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت و 

خریــداری اســناد مزایــده تــا پایــان وقــت اداری 98/02/26 بــه شــهرداری باغیــن واقــع در کرمــان شــهر 
باغیــن شــهرک قــدس مراجعــه نماینــد.

ــه همــراه تضمیــن شــرکت در مزایده)بشــرح جــدول  شــرکت کننــدگان بایســتی پیشــنهادات خــود را ب
ــهرداری  ــل ش ــنبه 98/0۳/08 تحوی ــت اداری چهارش ــان وق ــا پای ــده ت ــر ش ــاکات الک و مه ــل( در پ ذی

ــد. ــه 98/0۳/09 میباش ــنبه مورخ ــده پنج ش ــاکات مزای ــایی پ ــد. بازگش نماین

مبلغ تضمین اجاره کلمدت قراردادمکانمورد اجارهردیف
شرکت در مزایده

1
فروشگاه الف –  جنب 

اورژانس
880/000/0004/000/000 ماهبوستان خلیج فارس

2
فروشگاه ب - جنب بلوار 

خلیج فارس
8120/000/000۶/000/000 ماهبوستان خلیج فارس

فروشگاه مواد غذایی3
بزرگراه آیت ا... 

هاشمی
880/000/0004/000/000 ماه

817۶/000/0008/800/000 ماهبلوار 9دیکلبه )کافی شاپ(4

5
فروشگاه الف سالن 
ورزشی– جنب دانشگاه

832/000/0001/۶00/000 ماهبلوار علمدار

۶
فروشگاه ب سالن ورزشی 

– جنب پارک
832/000/0001/۶00/000 ماهبلوار علمدار

ــروط  ــم و مش ــص، مبه ــنهادات ناق ــه پیش ــوده و ب ــار ب ــنهادات مخت ــول پیش ــا قب ــهرداری در رد ی ۱(ش
ــد. ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ترتی

2(ســپرده برنــدگان نفــر اول، دوم و ســوم در صــورت عــدم مراجعــه یــا انصــراف از انجــام معاملــه بــه 
ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط میگــردد.

متقاضیان میتوانند جهت کســب اطالعات بیشــتر با شماره تلفنهای ۳۳۳72002 
    و ۳۳۳72846-0۳4 تمــاس حاصل نمایند.
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ارایه ۱798 مورد خدمت حقوقی 
به مددجویان کرمانی 

 25 درصد اعضای تعاونی های 
فعال را زنان تشکیل می دهند

بیمه تکمیلی بازنشستگان 
چقدر است؟

حقـوق و جلوگیـری از تضییـع حقـوق آن هـا 
را ازجملـه اقدامـات کمیتـه امـداد در حـوزه 
حقوقـی دانسـت و افـزود: به منظـور کاهـش 
هزینه هـا و دسترسـی آسـان مددجویـان بـه 
خدمـات حقوقی، میز خدمـت در برخی دفاتر 
کمیتـه امداد اسـتان کرمان دایر شـده اسـت.

روسـتایی بـه همـکاری وکالی نیکـوکار با این 
نهـاد بـرای رسـیدگی بـه مشـکالت حقوقـی 
مددجویـان اشـاره کرد و گفـت: هم اکنون 83 
وکیـل و حقوقـدان نیکـوکار بـا کمیتـه امـداد 
اسـتان کرمـان همـکاری دارندوی ادامـه داد: 
حقوقـی  مشـاوره های  و  خدمـات  ارائـه  بـا 
ضمـن  مددجویـان  از  گـروه  ایـن  مناسـب 
آشـنایی بـا حقـوق قانونی خـود و احیای این 
حقـوق از چرخـه فقـر و بدنـه حمایتـی کمیته 

امـداد خـارج می شـوند.

از  بیـش  آمارهـا  اسـاس  بـر 
کشـور  تعاونی هـای  درصـد   11
تشـکیل  زنـان  تعاونی هـای  را 
توسـعه  قالـب  می دهنـد کـه در 
تعاونی هـای خانگـی، شبکه سـازی و ظرفیـت 
سـازی در بخـش تعـاون و مشـاغل خانگـی 

کـرد. اسـتفاده  زنـان  ظرفیـت  از  می تـوان 
فراهـم کـردن امـکان مشـارکت آحـاد مختلف 
جامعـه به ویـژه زنان به عنوان نیمی از جمعیت 
فعال کشـور در تمـام فعالیت هـای اقتصادی و 
اجتماعـی یکی از اهداف و کارکردهای اساسـی 
تعاونی هـا بـرای دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار 
اسـت. در طول یـک دهه گذشـته، تعاونی های 
بسـیاری تحـت عنـوان تعاونـی زنان در کشـور 
تأسـیس و بـا اقبـال خوبـی همراه شـدند. این 
از  اعـم  در گرایش هـای مختلفـی  تعاونی هـا 

تولیـدی، توزیعـی و خدماتـی فعالیـت کـرده و 
عمـده تولیـدات خـود را در حوزه هـای خدمات، 
صنایـع غذایـی، صنایـع دسـتی، گلیـم و فرش 
کرده اند.امـروز  ارائـه  کشـاورزی  و  دسـتباف 
سـازمان های بین المللی، تشـکیل تعاونی های 
زنـان را به عنـوان یکـی از راهبردهـای اساسـی 
افزایـش  و  جنسـی  نابرابری هـای  کاهـش 
مشـارکت در کلیه امور اقتصادی و اجتماعی به 
دولت هـا توصیـه می کنند؛ از آن گذشـته ارتقای 
منزلـت زنـان در جوامـع و تعاونی هـا، همـواره 
برای نهضت تعاون از اهمیت بسـزایی برخوردار 
بـوده، به نحـوی که اتحادیـه بین المللـی تعاون 
)ICA( در سال 1995 قطعنامه ای را به تصویب 
رسـاند کـه در آن اعضـای اتحادیـه بـر لـزوم 
برابـری جنسـیتی زن و مرد به عنـوان اولویتی 

جهانـی تاکیـد کردند.

درصـد   7 کـه  بازنشسـتگانی 
زمـان  در  را  خـود  حقـوق  از 
و  بازنشسـتگی  بـرای  اشـتغال 
می پردازنـد،  درمانـی  خدمـات 
از  درصـد  دو  نیـز  بازنشسـتگی  زمـان  در 
دریافتی شـان بـرای خدمـات درمانـِی »بیمه 
پایـه« کسـر می شـود؛ بـا ایـن وجـود، بیمـه 
پایـه بـه هیچ وجـه خدمـات درمانـِی مکفـی 
بـه بازنشسـتگان ارائـه نمی کنـد و دقیقـًا بـه 
همیـن دلیل اسـت کـه بازنشسـته »مجبور« 
اسـت سـراغ بیمـه تکمیلـی بـرود و هزینـه 
ارتبـاط  در  کند.دهقان کیـا  پرداخـت  اضافـه 
بـا هزینـه بیمـه تکمیلـی بازنشسـتگان کـه 
قـرارداد آن حداقـل تـا آذر مـاه 98 همچنـان 
اسـت،  برقـرار  حافـظ  آتیه سـازان  بیمـه  بـا 
می گویـد: مـا بازنشسـتگان بـه ازای هـر نفر،  

ماهانـه 38 هـزار و پانصـد تومـان بابت بیمه 
تکمیلـی می پردازیـم. یعنـی یک بازنشسـته 
ماهانـه 77 هـزار  بـرای خـود و همسـرش 
می پـردازد.در  تکمیلـی  بیمـه  بابـت  تومـان 
واقـع بایـد از آن یـک میلیـون و ۶50 هـزار 
تومـان مسـتمری، 77 هـزار تومـان را بـرای 
یـک خانـوار دو نفره ی بازنشسـته کسـر کنیم 
کـه در نهایـت چیـزی کـه بـرای ایـن خانواده 
دو نفـره باقـی می مانـد کـه بایـد بـا آن یـک 
مـاه تمـام زندگـی کنند، حـدود یـک میلیون 
و 580 هـزار تومـان اسـت. بنابرایـن در ایـن 
»ارتقـای  مطالبـه  ی  نیسـت  بهتـر  شـرایط، 
سـطح خدمـات درمانـی بیمـه پایـه« جـدی 
گرفتـه شـود تـا بازنشسـتگان مجبور نشـوند 
بـرای خدمـات درمانـی نرمـال خـود، هزینـه 

بپردازنـد؟ اضافـی 

پرفشـاری خـون در جنوب کرمان هنوز یا شناسـایی نشـده اند 
و یا دنبال درمان نیسـتند.«وی افزود:»کمپین ملی فشارخون 
را بـه زودی در دسـت اجـرا داریم و مراقبـت و ثبت این بیماران 
را در ایـن طـرح انجـام می دهیم و جلسـات هماهنگـی انجام 
شـده اسـت و روز گذشـته قسـمت اول ایـن هماهنگی هـا 

مربـوط به 5شهرسـتان جنوبی را در کهنوج برگـزار کردیم که در 
جریان قرار گیرند و شـورای بهداشـت را در سـطح شهرسـتان 
برگـزار کننـد و جمعـه 27اردیبهشـت بـه صورت رسـمی طرح 
کمپیـن را شـروع خواهیـم کرد.و بحـث اول از 27 تـا 17خرداد 
در رابطـه بـا آمـوزش و هماهنگی هـای در رابطـه با گـروه هدف 

اسـت و امیدواریـم همـه ارگان ها همـکاری الزم را انجام دهند 
تـا بیشـترین جمعیـت ممکـن را شناسـایی و تحت پوشـش 
قـرار دهیـم.«وی ادامـه داد:» گـروه هـدف ما جمعیـت باالی 
30 سـال و بیمـاران کلیـوی و زنـان باردار هسـتند امـا در حوزه 
دانشـگاه 7درصـد جمعیـت مـورد نظـر را شناسـایی و تحـت 

درمـان قـرار داده ایم.درمـان نیاز بـه مراجعه بـه متخصصین و 
فـوق تخصص هـا دارد تا دارو برایشـان تجویز شـود البتـه دارو 
را بایـد خـود بیمـاران از داروخانـه تهیه کنند، برخـی از افراد هم 
هسـتند کـه با عـوارض فشـارخون مراجعـه می کننـد که قصد 
داریـم آنهـا را پیـدا کـرده ودر مرقبت هـا بگنجانیـم تـا درمـان 
شـوند کاسـنی که مـورد مراقبت درسـتی واقع نشـده اند را نیز 
تحـت پوشـش قـرار می دهیم.«دکترخیرخـواه بـا بیـان اینکه 
ایـن بیمـاری عالئـم خاصی نـدارد تصریـح کرد:»ایـن بیماری 
خامـوش اسـت و بـه همیـن دلیل بایـد افـراد را شناسـایی و 
در سـامانه ثبـت کنیـم. البتـه افـراد از طریـق خوداظهـاری نیز 
می توانند در سـامانه با کد ملی وارد شـوند، حدود 134 هزارنفر 
حداقـل در جمعیـت 30سـال به بـاال در جنوب بـه این بیماری 
مبتـال هسـتند کـه بایـد تحـت پوشـش قـرار گیرنـد و تصـور 
می کنـم بالـغ بـر 3هـزار نفـر در این کمپین شناسـایی شـوند 
البتـه آمـار را دقیـق بخاطـر نـدارم و حـدودی عـرض می کنـم 
البتـه ایـن بیمـاری جنسـیت نمی شناسـد و نمی تـوان گفـت 
مـردان یـا زنـان بـرای ایـن بیمـاری خامـوش فرقـی دارند.«

بیش از 24درصد مردم جنوب 
فشارخون باال دارند

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس  مـکارم  دکتـر 
به»کاغذوطن«گفـت:» بسـیج ملـی کنتـرل فشـار خـون بـاال 
بـا شـعار »فشـار خـون، بدانیـم و اقـدام کنیـم« یـک حرکـت 
عظیـم عمومـی در سـطح کشـور اسـت کـه از طـرف مقـام 
عالـی وزارت بهداشـت بـه دانشـگاه های علوم پزشـکی ابـالغ 
شـده اسـت.«وی توجـه جـدی بـه کنتـرل فشـار خون بـاال را 
ضـروری دانسـت و بـا بیـان اینکه فشـار خـون بـاال در جامعه 
امـروز مهم تریـن تهدیـد کننـده سـالمتی مـردم اسـت، افزود: 
»بیـش از 24 درصـد مـردم جنـوب کرمـان دچـار پرفشـاری 
خـون هسـتند و متأسـفانه ۶0 درصـد آنهـا از بیمـاری خـود 
بی اطـالع هسـتند.«وی مـدت اجـرای بسـیج ملـی کنتـرل 
فشـار خون را از 27 اردیبهشـت لغایت 15 تیرماه بیان و تاکید 
کـرد:» هـدف از اجرای بسـیج کنترل فشـار خون بـاال افزایش 
آگاهی هـای  افزایـش  و  درمـان  شـروع  شناسـایی  نسـبت 
افـزود:  اسـت.«مکارم  آن   خطـرات  خصـوص  در  عمومـی 
«جلسـات متعـددی بـرای جلـب مشـارکت نهادهـا خواهیـم 
داشـت و دانشـگاه بـا تمـام تـوان در راسـتای اجـرای ایـن 
برنامـه اقـدام خواهـد کـرد چـرا که بـا توجه بـه دسـتاوردهای 
ایـن کمپیـن و کنترل بیماری نتایـج قابل توجه خواهـد بود.«

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت گفت:»برخی از افراد هم هستند 

که با عوارض فشارخون مراجعه می کنند که 
قصد داریم آنها را پیدا کرده و در مراقبت ها 

بگنجانیم تا درمان شوند کاسنی که مورد 
مراقبت درستی واقع نشده اند را نیز تحت 

پوشش قرار می دهیم.«دکترخیرخواه با 
بیان اینکه این بیماری عالئم خاصی ندارد 

تصریح کرد:»این بیماری خاموش است 
و به همین دلیل باید افراد را شناسایی و 
در سامانه ثبت کنیم. البته افراد از طریق 
خوداظهاری نیز می توانند در سامانه با کد 

ملی وارد شوند، حدود ۱۳4 هزارنفر حداقل 
در جمعیت ۳0سال به باال در جنوب به این 
بیماری مبتال هستند که باید تحت پوشش 
قرار گیرند و تصور می کنم بالغ بر ۳هزار نفر 
در این کمپین شناسایی شوند البته آمار را 

دقیق بخاطر ندارم و حدودی عرض می کنم 
البته این بیماری جنسیت نمی شناسد و 

نمی توان گفت مردان یا زنان برای این 
بیماری خاموش فرقی دارند

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: بیش از 24 درصد مردم جنوب کرمان دچار پرفشاری خون هستند و 60 درصد آنها از بیماری خود اطالع ندارند

جوالن خاموش فشارخون باال در بین جنوبی ها 
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معادن استان زیرفشار تحریم ها
رییس صمت شمال  کرمان: اگرچه تحریم معدنی همیشه وجود داشته اما احتمال چالش در صادرات 

محصوالت معدنی استان کرمان وجود دارد

تحریــم هــای جدیــد آمریــکا در خصــوص صنایــع 
معدنــی مــی توانــد اســتان کرمــان را بــه عنــوان قطــب 
ــور  ــن ط ــد، ای ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــور تح ــی کش معدن
ــام و  ــات برج ــر اتفاق ــد منتظ ــه مشــخص اســت بای ک
ــوب شــرق اســیا در خصــوص  واکنــش کشــورهای جن

ــیم.  ــا باش ــم ه ــن تحری ای
ــد  ــر دونال ــار دیگ ــه ب ــود ک ــاه ب شــب 19 اردیبهشــت م
معــادن کشــور  آمریــکا،  جمهــور  رئیــس  ترامــپ 
ایران)مــس، فــوالد، ســنگ آهــن و آلومینیــوم(  را 
تحریــم کــرد. از آنجایــی کــه کرمــان جــز اســتان هــای 
برتــر معدنــی بــوده و عــالوه بــر مــس، یکــی از گزینــه 
هــای قطــب فــوالد مملکــت بــه حســاب مــی آیــد، ایــن 
ــا وجــود ایــن تحریــم هــا  ســوال پیــش می آیــد کــه ب
چــه آینــده ای بــرای کشــور ایــران و همچنیــن اســتان 

ــی شــود.  ــی م ــش بین ــان پی کرم

700میلیون دالر صادرات صنعتی کرمان
ــمال  ــارت ش ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
اســتان در ایــن خصــوص مــی گوید:بــا توجــه بــه 
ایــن کــه صــادرات محصــوالت صنعتــی و معدنــی 
کرمان)مــس و گل گهــر( بــه طــور متوســط حــدود 
خواهیــم  چالــش  دچــار  اســت،  دالر  700میلیــون 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــال برنام ــر ح ــه ه ــد،اما ب ش
تولیداتــی ماننــد ســنگ آهــن خــام را بــه ســمت ارزش 
ــوالد و  ــد ف ــا تولی ــن ب ــم و همچنی ــت کنی ــزوده هدای اف
ــود.  ــم ب ــرو خواهی ــری روب ــکل کمت ــا مش ــمش ب ش

چالش در صادرات مس
ــی کــه  ــژاد ادامــه مــی دهــد: از آنجای مهــدی حســینی ن
ــرای  ــد مــس را ب ــورد کات ــد، رک ــش تولی ــور افزای ــه منظ ب
ــال  ــم احتم ــاهد بودی ــالب را ش ــس از انق ــار پ ــن ب اولی
مشــکل در صــادرات مــس و تولیداتــش وجــود دارد امــا 
ــد ایــن نکتــه را هــم لحــاظ کنیــم کــه شــرکت هــای  بای
معدنــی و صنعتــی ایــران در ســنوات قبــل هم تحــت تاثیر 
ــه  ــادرات ب ــال ص ــن ح ــا ای ــا ب ــد ،ام ــوده ان ــا ب تحریم ه
شــکل هــای مختلفــی انجــام شــده اســت. در هــر صــورت 
امیــدوارم بــا مشــکل و چالــش کمتــری روبــرو باشــیم تــا 
نهایتــا ببینیــم چــه اتفاقــی بــرای برجــام خواهــد افتــاد.  

محصوالت صادراتی
ایــن مقــام مســوول در خصــوص مــواد صادراتــی 
ــس  ــت، کنســانتره های م ــن، کرومی ــس، آه می گوید:م
از اســتان مــا صــادر مــی شــوند، امــا سیاســت اســتان 
ــمت  ــه س ــت ب ــی و هدای ــام فروش ــدن از خ ــارج ش خ
ارزش افــزوده اســت. در چهــار محصــول اصلــی هــم کــه 
ــامل  ــد و ش ــی رون ــمار م ــه ش ــتان ب ــیل های اس پتانس
مــس، آهــن، کرومیــت و زغــال ســنگ هســتند قصــد 
داریــم کارخانه هــای فــرآوری ایجــاد کنیــم کــه یکــی از 

آن هــا تولیــد لوله هــای مســی اســت. در زمینــه فــوالد 
هــم برنامــه ریــزی شــده کــه پــس از اســتخراج شــمش 
ــن  ــه، آه ــانتره، گندل ــه کنس ــل ب ــدن تبدی ــنگ مع از س
ــوالت  ــی از محص ــم یک ــروم ه ــود. ک ــفنجی و ... ش اس
کرومیــت اســتان اســت. الزم اســت بدانیــد کشــورهای 

ــت هســتند.  ــن محصــوالت همیشــه ثاب متقاضــی ای

کشورهای همسایه هدف صادرات معدنی
رئیــس ســازمان صمــت در ادامــه بــه کشــورهای 
ــه مــی دهــد: معمــوال  ــد و ادام مقصــد اشــاره مــی کن
کشــورهای همســایه ماننــد پاکســتان، افغانســتان، 
ــی محصــوالت  ــه مقصــد صادرات ــن گزین اوراســیا و چی
معدنــی هســتند تــا کمتــر بــا دردســرهای تحریــم 

ــویم. ــرو ش روب
ــژاد در خصــوص افزایــش قیمــت محصــول  حســینی ن
ــد: اگرچــه زیرســاخت هــای  در داخــل کشــور مــی گوی
ایجــاد محصــوالت نهایــی انجــام شــده، امــا چالشــی که 
تحریــم هــا مــی توانــد بــرای مــا ایجــاد کنــد، در بحــث 
نیــاز بــه نوســازی و بازســازی قطعــات و تجهیــزات 
ــرای  ــی ب ــد عامل ــی توان ــاله م ــن مس ــه همی ــت ک اس
ــد. ــور باش ــل کش ــوالت در داخ ــت محص ــش قیم افزای

تهدید ترامپ به روش تحریم
ــوان کارشــناس اقتصــادی  ــه عن ــا امیــر تیمــوری ب بردی
و مدیــر مســوول چنــد نشــریه صنعتــی و معدنــی 
ــر  ــخصا ب ــده مش ــالم ش ــای اع ــم ه ــد: تحری می گوی
ــال  ــی اعم ــع معدن ــس و صنای ــوالد، م ــع ف روی صنای
ــه  ــا پاســخی ب ــم ه ــن تحری ــع ای خواهــد شــد، در واق

ــود،  ــام ب ــی از برج ــل در بندهای ــل تعدی ــه دلی ــران ب ای
پــس در کوتــاه مــدت خیلــی تاثیرگــذار نیســتند. عــالوه 
برایــن ایــن تحریــم هــا جدیــد نبــوده و پیــش از ایــن 
ــان از  ــه اصفه ــوالد مبارک ــد ف ــی مانن ــرکت های ــم ش ه
ــن  ــی ای ــه نوع ــد. ب ــده ان ــم ش ــکا تحری ــوی آمری س
ــک  ــد ی ــته و در ح ــی داش ــه روان ــد جنب ــم جدی تحری

ــد. ــی آین ــه حســاب م ــد ب تهدی

انتظار برای واکنش کشورهای همسایه 
ــال  ــان در ح ــتان کرم ــد: اس ــی گوی ــوری م ــر تیم امی
تبدیــل شــدن بــه یکــی از قطــب هــای فــوالد اســت و 
اگرچــه در حــال حاضــر یکســری از پــروژه هــا در حــال 
فعالیــت هســتند امــا خیلــی از آن هــا در ســال آینــده 

ــم  ــد ببینی ــه بای ــید ک ــد رس ــرداری خواهن ــره ب ــه به ب
شــرایط آن زمــان بــه چــه شــکل اســت. در زمــان 
فعلــی صــادرات فــوالد وابســته بــه موضــع گیــری 
ــوب  ــیای جن ــل آس ــن مل ــه آن )انجم ــورهای آس کش
شرق(هســتند. بــه شــخصه معتقــدم مالــزی از تحریــم 
ــر  ــد منتظ ــا بای ــد، ام ــی کن ــت نم ــکا تبعی ــای آمری ه
واکنــش کشــورهایی ماننــد تایلنــد، تایــوان و بقیــه 
ــدف  ــورهای ه ــیم. کش ــه باش ــن منطق ــورهای ای کش
صــادرات فلــزات ایــران، حافظــان آمریــکا نیســتند 
ولــی در هــر صــورت آمریــکا ابزارهــای مختلفــی دارد و 
در نهایــت ممکــن اســت ماننــد نفــت صــادرات معدنــی 

ــد. ــدود کن ــم مح را ه

مشکل بازگشت پول
ایــن کارشــناس معدنــی ادامــه مــی دهــد: یکــی 
ــی  ــوان یک ــه عن ــا ب ــتان م ــه اس ــکالتی ک ــر از مش دیگ
از بزرگتریــن صادرکننــدگان مــس، ســنگ آهــن و 
مشــتقات ســنگ آهــن بــا آن دســت بــه گریبــان بــوده 
ــا  ــم ه ــود تحری ــل وج ــه دلی ــت، ب ــول اس ــت پ بازگش
ــار  ــده و باالجب ــع ش ــا قط ــا دنی ــران ب ــاط ای ــال ارتب عم
بایــد از واســطه هــا و دالل هــا کمــک گرفتــه شــود کــه 
ــی شــود و  ــروش م ــه ف ــش هزین ــث افزای ــن باع همی

ــن آورد. ــران را پایی ــی ای ــوان رقابت ت
ــوالد  ــادن ف ــام آوران مع ــه پی ــاه نام ــوول م ــر مس مدی
ــدف را از  ــای ه ــا بازاره ــه م ــی ک ــی دهد:وقت ــه م ادام
دســت بدهیــم ، محصــول در داخــل کشــور اشــباع مــی 
شــود و ممکــن اســت تــا حــدی قیمــت داخلــی پاییــن 
بیایــد ولــی بــا توجــه بــه افزایــش هزینــه هــای تولیــد 
فــوالد، ماننــد الکتــرود گرانیتــی و ســایر مــواردی کــه در 
تهیــه آن نیــاز اســت کــه بایــد بــه دالر پرداخــت شــوند، 
قیمــت فــوالد در بــازار داخــل کاهــش پیــدا نمــی آیــد. 
بــا ایــن حــال بــه نظــر نمــی رســد تاثیــر آنچنانــی بــر 
روی بــازار داشــته باشــد، امــا بــه دلیــل نبــود مشــتری 
خارجــی، تولیــد کننــده مجبــور بــه کاهــش تولیــد 
محصــول خــود اســت و ایــن بــه معنــی اســتفاده کمتــر 

از نیــروی انســانی اســت. 

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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رئیـس سـازمان صمـت در ادامـه بـه کشـورهای 
مقصـد اشـاره می کنـد و ادامـه می دهـد: معموال 
کشـورهای همسـایه مانند پاکسـتان، افغانستان، 
اوراسـیا و چیـن گزینه مقصـد صادراتی محصوالت 
معدنـی هسـتند تـا کمتـر بـا دردسـرهای تحریم 
روبـرو شویم.حسـینی نـژاد در خصـوص افزایـش 
قیمـت محصول در داخل کشـور می گویـد: اگرچه 
زیرسـاخت هـای ایجـاد محصـوالت نهایـی انجام 
شـده، امـا چالشـی کـه تحریم ها مـی توانـد برای 
مـا ایجاد کند، در بحث نیاز به نوسـازی و بازسـازی 
قطعـات و تجهیـزات اسـت کـه همیـن مسـاله 
می توانـد عاملی بـرای افزایش قیمـت محصوالت 

در داخل کشـور باشـد.

قصور پزشکی دامن مادر ۳۱ ساله 
کرمانی را گرفت

28 اسـفندماه بـود کـه »سـارا سـادات فـردوس« 31سـاله بـه جـای دیـدن دختـر نـوزادش بـا مرگ 
مالقـات کرد.

»یاسـین مداینـی«، همسـر سـارا سـادات فـردوس دربـاره مرگ همسـرش چنین می گوید: همسـر 
مـن دو سـقط جنیـن داشـته و دکتر معالجش »ویکتوریـا حبیب زاده« بـرای این بارداری، تشـخیص 
سـزارین داده بـود. روز 2۶ اسـفند بـه دلیل پاره شـدن کیسـه آب مـادر، به بیمارسـتان ارجمند مراجعه 
کردیـم امـا بـه دلیـل مرخصی بودن دکتـر حبیب زاده، دکتـر دیگری)کرمان نـو اجازه اعالم نـام دکتر را 
نـدارد( مراحـل زایمـان را برعهـده گرفـت. اگرچه دکتـر حبیـب زاده در برگه ای که در حال حاضر توسـط 
بیمارسـتان ضبط شـده اسـت، تاکید بر سـزارین کرده بود، دکتر بیمارسـتان، تشـخیص زایمان طبیعی 
را داد. همسـر مـن بعـد از زایمـان دچار خونریزی داخلی شـد و پـس از آن به دلیل نبود »آی سـی یو« 
در بیمارسـتان بـه بیمارسـتان فاطمـه الزهـرا )کالهدوز( فرسـتاده شـد که ظاهـرا قبل از رسـیدن به آن 
بیمارسـتان فـوت کـرده بود.مداینـی تاکیـد می کنـد: در برگه ای که توسـط دکتر بیهوشـی بیمارسـتان 
فاطمـه الزهـرا پـس از فوت همسـرم امضا شـد، قید شـده که بیمار با »شـرایط هوشـیاری 3 ، فشـار 
خون بسـیار پایین و خونریزی فعال حین انتقال از بیمارسـتان ارجمند به کالهدوز دچار مشـکل شـده 
است.«همسـر متوفـی ادامـه مـی دهـد: بـا وجـود همـه اصرار هـای من بـرای سـزارین، باز هـم دکتر 
بیمارسـتان تاکیـد بـه زایمـان طبیعـی کـرد،  بعـد از زایمان، وقتی که پشـت شـانه های همسـرم پر از 
خـون شـده بـود، او را بـه اتـاق عمـل بردنـد و دیگر هیچ کسـی پاسـخگوی ما نبود، مشـخص شـد که 
همسـر مـن فوت شـده و فقط جسـدش را به بیمارسـتان کالهـدوز فرسـتاده اند.کرمان نو بـا توجه به 
حساسـیت موضوع به سـراغ رییس، مدیر و مترون بیمارسـتان ارجمند رفت، که از قضا بعد از شـروع 
سـال جدیـد، همـه این افـراد تغییر کـرده بودند.22اردیبهشـت بـود که معاونـت درمان دانشـگاه علوم 
پزشـکی در خصوص چرایی عملکرد پزشـک بیمارسـتان )اجبار برای زایمان طبیعی به جای سـزارین( 
بـه کرمـان نـو گفت: یک پزشـک نمی تواند، برای یک پزشـک دیگر تعیین تکلیف کند. پزشـک معالج 
بـرای وضـع حمل، تشـخیص زایمان طبیعی داده بود. هر پزشـکی قضاوت بالینی خـودش را دارد. این 
طـور که مشـخص اسـت، پزشـک معالج زایمـان را انجـام داده و قضایای بعد از زایمـان منجر به مرگ 
شـده اسـت.از مرتضی هاشـمیان پرسـیدیم که آیا مرگ این خانم به دلیل زایمان طبیعی و خونریزی 
داخلـی بعـد از زایمـان نبوده اسـت؟ که پاسـخ داد:  هر کار پزشـکی عارضـه ای دارد. در هـر صورت  این 
پرونـده باید بررسـی شـود، ولـی این نکته وجـود دارد که بعـد از زایمان طبیعی عارضـه خونریزی برای 
اینبیمـار پیـش آمده اسـت، خونریزی ممکن اسـت برای هربیمـاری اتفاق بیفتد،ظاهـرا مدیریت این 
عارضـه مشـکل داشـته است.هاشـمیان ادامه می دهد: ایـن که خانم فردوس بـه دلیل زایمان طبیعی 
فوت شـده اسـت، ایراد پرونده نبوده، بلکه مرگ ایشـان علت دیگری داشـته که باید بررسـی شـوند.

وی در خصـوص پاسـخگو نبـودن مدیـران وقـت می گوید: حتی اگر مسـووالن بیمارسـتان  تغییر پیدا 
کـرده انـد بازهـم بایـد جوابگو باشـند.اگرچه معاونت درمان دانشـگاه علوم پزشـکی به کرمـان نو گفت 
که بیمارسـتان حضرت فاطمه نقشـی در مرگ بیمار نداشـته و فقط از آی سـی یو بیمارسـتان اسـتفاده 
شـده اسـت، بـا این حـال دختر رییس بیمارسـتان ارجمند ضمـن خودداری کـردن از مصاحبـه، اعالم 
کرد مرگ سـارا سـادات فردوس در بیمارسـتان ارجمند نبوده بلکه در بیمارسـتان کالهدوز اتفاق افتاده 
اسـت.معاونت درمان دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان روز دوشـنبه 23 اردیبهشـت، در گفتگویی با ایرنا 
اعـالم کـرد عوامـل دسـت انـدرکار ایـن پرونـده بـه دلیـل قصـور در اقدامات بـه نظام پزشـکی معرفی 
شـدند. پیـرو همینگـزارش ، او بـه کرمان نـو هم توضیح داد: پرونـده فوت خانم 31 سـاله برای تعیین 
مقـدار قصـور بـه نظام پزشـکی ارجاع داده شـده اسـت البته بخشـی از قصـور مربوط به بیمارسـتان و 

بخشـی مربوط به پزشـک معالج بوده اسـت


