
رییس صمت جنوب: با صادرات محصولی مانند سیب زمینی، قیمت آن بیشتر شده 
که به نفع کشاورز است

دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت:

 کشف نیم تن انواع مواد مخدر
از یک خانه باغ در حومه شهرجیرفت

افتتاح فاز نخست نیروگاه 
4مگاواتی قلعه گنج

سیب زمینی جنوب 
در صف صادرات

ضعف زیرساخت های سرمایه گذاری 
صنعتی جیرفت

رییس سازمان صمت جنوب: در بخش زیرساخت های سرمایه گذاری در جیرفت با مشکل مواجه هستیم

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

290 هزار نفر جمعیت مشمول کنترل 
فشار خون در جنوب کرمان 
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رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب:

چغندر قند جایگزین محصوالت 
جالیزی جنوب کرمان

ت
رف

جی
ی 

دار
مان

فر
س: 

عک

ت
رف

جی
ی 

دار
مان

فر
س: 

عک

3

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید
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خرسند از پاداش 
عمری جهاد

محمدمهدی اسالمی
یادداشت مهمان

در مجمـع عمومـی موتلفـه کـه حجت االسـالم محمـد 
خرسـند بـرای اولین بار نامـزد حضور در شـورای مرکزی 
شـده بـود، پشـت تریبـون آمـد و بـا مزاحـی شـیرین، 
از ضـرورت حضـور روحانیـت در جمـع شـورای مرکـزی 
گفـت.3 سـال از شـهادت دیـده بـان انقـالب، گذشـته 
بـود کـه مجمع عمومـی مؤتلفه اسـالمی در سـالنی تازه 
مزّین شـده به نام شـهید سـید اسـدهللا الجوردی برگزار 
شـد. در روزگار هجمـه رسـانه ای گسـترده روزنامه هـای 
زنجیـره ای علیـه انقالبیون و با عزمی راسـخ بـرای تداوم 
راه شـهدای ایـن حـزب از 1344 تـا 13۷۷. روزهایـی که 
مدعیـان اصالح طلبـی با تکیـه بر قوای مقننـه و مجریه، 
مسـیر خطرناکـی را در پیـش گرفتـه بودنـد کـه موجب 
گسـتاخی سـازمان منافقیـن و بازگشـت ترورهـا بـه 
حـوادث یومیـه شـده بود و کسـی نمی دانسـت کـه باز 
هـم در شـهادت بـه روی عضـوی از شـورای مرکزی این 
تشـکل انقالبی باز خواهد شـد؟در همان مجمع عمومی 
بـود که بـرای اولیـن بار حجت االسـالم محمد خرسـند 

نامزد حضـور در ...

کهنوججیرفت
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پرونـده کشـتار حیوانـات ارزوئیـه که از سـال 
94 بـاز شـده بـود بـا جریمـه 1۶8،۷۲3،000 

تومـان مختومـه شـد.
بـه گـزارش مهـر، اوایـل اردیبهشـت ماه بود که 
رئیـس دادگاه ارزوئیـه ، جزئیـات بزرگتریـن 
پرونـده کشـتار حیـات وحـش را در اختیـار 
رسـانه ها گذاشـت و اعالم کرد که ایـن پرونده 
پـس از اعـالم رضایـت کتبـی مدیرکل سـابق 
و مدیـرکل فعلـی اداره کل حفاظـت محیـط 
بـر پرداخـت  زیسـت اسـتان کرمـان مبنـی 
تمامـی خسـارت ها از سـوی محکوم علیه هـا 
بـه محیـط زیسـت، مختومـه شـده اسـت. با 
توجـه بـه این که شـروع این پرونـده از خرداد 
سـال 94 بوده،دهقانی رئیـس دادگاه عمومی 
و انقالب شهرسـتان ارزوئیه اعالم کرده اسـت 
9 شـکارچی غیرمجـاز در کشـتار بیـش از 1۷0 
کل و بـز، قـوچ و میـش، 30 جبیـر، ۲ کفتـار، 
یـک روبـاه، یـک خرگوش، ۲80 کبـک و تیهو، 
30 چـکاوک و یـک گـراز تحت پیگـرد قضائی 

قـرار گرفتـه بودند.
بـه گـزارش ایـن خبرگـزاری دهقانـی دربـاره 

بزرگتریـن  متهمـان  بـرای  صـادره  احـکام 
اسـت: طبـق  پرونـده کشـتار وحـش گفتـه 
مـاده 1۲ و 13 قانـون شـکار، صیـد، همچنین 
مـاده 1۲4 قانـون مجـازات اسـالمی و پـس 
از تأییـد حکـم در دادگاه تجدیدنظـر اسـتان 
کرمـان، متهم ردیف اول بـه مجازات حبس و 
پرداخـت جزای نقدی محکوم، سـایر متهمان 
نیـز بـه پرداخـت جـزای نقـدی و همچنیـن 
پرداخـت خسـارت به محیط زیسـت محکوم 
شـده اند؛ همچنیـن ایـن افـراد طبـق قانـون 
سـازمان محیـط زیسـت، بابـت از بیـن بردن 
حیوانـات حفاظت شـده محکـوم بـه پرداخت 

شـده اند. خسـارت 
بـرآن  اخبـار کرمان نـو  ایـن  انتشـار  از  پـس 
زبـان  از  ایـن  بیشـتر  بـه جزئیـات  تـا  شـد 

بپـردازد. محیط زیسـت 
پاسخ محیط زیست

ابراهیـم فصیحـی هرنـدی در ایـن رابطـه می 
گویـد: »در ایـن پرونده، محیط زیسـت نقش 
ضابـط داشـته و شـاکی ایـن پرونـده مدعـی 
العمـوم بـه حسـاب می آیـد. در ایـن پرونـده 

بزرگترین پرونده کشتار 
حیات وحش مختومه شد
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در شـرایط تحریـم اقتصـادی و تـورم کنونـی 
ماننـد  طرح هایـی  اجـرای  می رسـد  به نظـر 
مـدل »مثلـث اقتصـادی« که چند سـال قبل 
در منطقـه قلعه گنـج کرمـان بـا موفقیـت اجرا 
شـد، بتوانـد بـا جـذب مشـارکت و سـرمایه 
مردمـی، کسـب وکار ملـی را رونـق دهـد. بـه 
گـزارش خبرگـزاری فـارس، صبـح نو نوشـت: 
نوزدهـم آبـان95 بـود کـه رهبـر معظـم انقالب 
در جمـع مسـووالن جبهـه فرهنگـی انقـالب از 
فعالیـت پویـای اقتصـادی در منطقـه محروم 
و گفتنـد:  دادنـد  خبـر  »قلعه گنـج« کرمـان 
الگویـی  انجام شـده،  آنجـا  کـه  »فعالیتـی 
صندوقـی  مقاومتـی.  اقتصـاد  بـرای  اسـت 
همـان  پـول خودشـان،  بـا  درسـت کرده انـد 
مبلـغ انـدک مـردم محـروم. مبلـغ خوبی هم 
جمـع و کارهـای مختلفی انجام  شـده اسـت. 
ایـن همـان چیـزی اسـت کـه مـا دربـاره حل 
مشـکالت به دسـت مردم گفتیم. مـردم وقتی 
کار و صداقـت دیدنـد، می آینـد بـه میـدان«.

پـس از ایـن بیانـات، رییس جمهـوری وقـت 
هـم بـه اسـتانداران توصیه کردند چنین شـیوه 
در سـایر شـهرها و روسـتاهای کشـور اجرایـی 
شـود؛ ولی تاکنون فقط خراسـان رضوی موفق 
شـده ایـن طـرح را کـه به نـام مـدل »مثلـث 
اقتصادی« معروف شـده، به صورت آزمایشـی 
در برخـی شـهرها و روسـتاها اجـرا کند.وقتـی 
از علی اکبـر لبافـی، معـاون وزیـر تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی دولـت دهـم و مشـاور در امور 

کسـب وکار اتاق مشـهد، دربـاره شـیوه اجرایی 
ایـن مـدل می پرسـیم، می گویـد: در شـرایط 
موجـود و بـرای عبـور از شـرایط تحریـم بایـد 
درمقایسـه با گذشـته نگاه متفاوتی بـرای بهبود 
شـرایط اقتصادی داشـته باشیم؛ بنابراین مدل 
جدیـدی به نـام مـدل »مثلـث اقتصـادی« را 
اجـرا کردیم. ایـن مدل با اسـتفاده از اختیارات 
ارکان حکومـت شـکل می گیرد و به تسـهیالت 
بانکـی و ارز در شـرایط تحریـم چنـدان نیـازی 
نـدارد. او تشـریح می کنـد کـه در ایـن مـدل با 
اسـتفاده از افراد کارآفرین و خیری که عالوه بر 
کارآفرینـی و اشـتغالی کـه قبال ایجـاد کرده اند 
و اکنـون تمایـل دارنـد بـا کمـک افـرادی کـه 
به عنـوان معین اقتصادی شـناخته می شـوند، 
»مثلـث  ایـن  دهنـد،  شـکل  کسـب وکاری 
اقتصادی« با کمـک ارکان حاکمیت و حمایت 
معیـن اقتصـادی که فعالـی اقتصادی اسـت، 
می شـود.به گفته  کامـل  و  می گیـرد  شـکل  
شهرسـتانی  هـر  در  حاکمیـت  ارکان  لبافـی، 
ائمه جمعـه،  اسـتاندار،  فرمانـدار،  از  متشـکل 
نماینـدگان مجلـس و رییـس دسـتگاه قضا و 
سـایر ارگان هاسـت. مدل »مثلـث اقتصادی« 
چـون هـم نگاه علمی دارد و هـم نگاه حرفه ای 
و کاری، می توانـد در بهبـود وضعیـت اقتصادی 
بـه آن منطقـه و شهرسـتان کمـک کند.لبافـی 
می گویـد: چند سـال قبـل آقای رزم حسـینی، 
اسـتاندار  و  خراسـان رضوی  فعلـی  اسـتاندار 
سـابق کرمـان، این طـرح را در قلعه گنج کرمان 

اجـرا کرد که طرحی موفق بـود و اکنون در حال 
اجـرای همین طرح در اسـتان خراسـان رضوی 
ایـن اسـتان، حـدود ۶0  هسـتیم. اکنـون در 
معیـن انتخـاب کرده اند کـه افراد توسـعه گرا و 
توسـعه ای هستند و با استفاده از اضالع مثلث 
اجرایی کـردن طرح هـای  در حـال  اقتصـادی 
اشـتغال و توسـعه در منطقـه هسـتند. به طـور 
مثال، در یکی از روسـتاهای شهرستان سبزوار 
کسـی که معین اقتصادی شـده بـود، در میان 
مـردم اعتمادسـازی کـرد و صندوق هـای ُخرد 
کسـب وکار را شـکل داد.این اقتصـاددان ادامه 
می دهـد: این صندوق هـا آن قدر اعتمادسـازی 
کـرده بـود که عالوه بر مـردم و معین منطقه که 
پولشـان را در صندوق ریختند، افرادی که از آن 
منطقـه به شـهرهای دیگـری همچـون تهران، 
مشـهد و حتـی بـه خـارج از کشـور مهاجـرت 
بـه صنـدوق  را  بودنـد، مـازاد پولشـان  کـرده 
ریختنـد؛ به طـوری کـه به گفتـه معیـن منطقه، 
بانک هـا  در  دیگـر  روسـتا  آن  مـردم  امـروز 
سـپرده گذاری نمی کنند و همه سرمایه شـان را 
بـه صنـدوق می ریزند و در تمـام پروژه هایی که 

در آن روسـتا بـه بهره بـرداری می رسـد، مـردم 
مشـارکت می کننـد. معیـن اقتصـادی که هم 
تجربـه کاری موفـق داشـته و هـم سـرمایه 
مالـی و تجربـی خـودش را به میـدان آورده 
باشـد، مـردم هـم بنابـر اعتمادشـان بـه وی، 
سـرمایه خودشـان را بـه صنـدوق می آورنـد؛ 
حـدود  تنهـا  در حال حاضـر،  کـه  به طـوری 
10 درصـد از افـراد به صـورت مسـتقل واحـد 
اقتصـادی احـداث می کننـد و حاال روسـتا به 
مرحله ای از اشـتغال زایی رسـیده کـه یک فرد 
بیـکار و بـدون درآمـد در آنجا دیده نمی شـود.

به بـاور معاون وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
دولـت دهـم، چون خـوِد مـردم سـرمایه گذار 
تمـام طرح هـای اقتصادی هسـتند کـه در آن 
روسـتا کلنگ خـورده، از تولیـدات این طرح ها 
حمایـت می کننـد و بـا افتخار همـان کاالهای 
می کننـد.  مصـرف  را  خودشـان  داخلـی 
عالوه براین هـا، چون در سـودوزیان پروژه های 
اقتصادی سـهیم هسـتند، در کاهش هزینه ها 
مشـارکت می کننـد و تصمیم گیری هـا هـم از 

پاییـن به باالسـت.

مدل مثلث اقتصادی راهکاری 

برای رونق تولید در دوران تحریم 
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اسـتان کرمـان به عنـوان پهناورتریـن اسـتان کشـور و بـه دلیل 
غنـی بـودن معـادن بـه بهشـت معـادن ایـران شـهرت یافتـه 
اسـت. این اسـتان از ۲۶ تـا ۲9 خرداد 1398 میزبـان برگزاری 
هفتمیـن نمایشـگاه بین المللـی معـدن، صنایـع معدنـی و 
فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسـته و همچنین پنجمین 
نمایشـگاه بین المللـی ماشـین آالت معدنـی و راهسـازی در 
محل دائمی نمایشـگاه های بین المللی اسـت. ۲ دوره نخست 
ایـن نمایشـگاه در اسـتان زنجـان برگزار شـد که از دوره سـوم 
و همزمـان بـا نخسـتین نمایشـگاه بین المللـی ماشـین آالت 
معدنـی و راهسـازی از سـوی شـرکت رسـتاک پادویـژن در 

اسـتان کرمـان برگزار می شـود.
فعاالن معدنی باور دارند که نمایشـگاه معدن و صنایع معدنی 
اسـتان کرمان، فرصت مناسـبی بـرای گردهمایـی معدنی ها و 
صنایع وابسـته به شـمار می رود. تنوع معادن مختلف از جمله 
مس در رفسـنجان و شـهربابک؛ زغال سنگ در زرند، کوهبنان 
و راور؛ سـنگ آهن در سـیرجان و زرنـد؛ کرومیت در اسـفندقه، 
فاریـاب و صوغان و همچنین مـاده معدنی تیتانیوم در جنوب 
ایـن اسـتان نشـان از غنـی بودن مـواد معدنـی این اسـتان و 
اسـتقبال فعاالن ایـن حوزه دارد. قرار اسـت در این نمایشـگاه 
شـرکت های مختلف معدنی و صنایع معدنی و صنایع وابسته 
بـه آن، آخریـن دسـتاوردهای اکتشـاف، اسـتخراج، فـرآوری، 
صـادرات، سـرمایه گذاری و ماشـین آالت خـود را ارائـه دهنـد. 

تبـادل اطالعات بـا دانش بومی 
محسـن مصطفی پـور، معـاون بازرگانـی شـرکت سـنگ آهن 
گوهـر زمیـن با اشـاره بـه اهمیـت اسـتان کرمـان در دارا بودن 
معـادن غنـی کشـور و نقـش آن در رشـد اقتصـادی به صمت 
گفـت: کرمـان به عنـوان اسـتانی پهنـاور بزرگ تریـن دارنـده 
ذخایـر معدنـی در ایـران اسـت. ایـن اسـتان معـادن خـوب 
فلـزی و به ویـژه سـنگ آهن را در دل خـود جـای  داده اسـت. 
دراین بین سـیرجان مرکز اصلی معادن سـنگ آهن در اسـتان 
کرمـان شناخته شـده اسـت. به این ترتیـب اسـتان کرمـان و 
به ویـژه سـیرجان، ایـران را از موهبـت منابـع غنی سـنگ آهن 
بهره مند کرده اسـت و می تواند در رشـد اقتصادی کشـور نقش 

مهمی داشـته باشـد. 
معـاون بازرگانـی شـرکت سـنگ آهن گوهـر زمیـن بـا اشـاره 
بـه اهمیت زنجیـره ارزش افـزوده مـواد معدنی گفـت: معادن 
به خودی خـود ارزش مـادی قابـل قبولـی دارنـد امـا چیـزی 
کـه ارزش آنهـا را افزایـش می دهـد منتهـی شـدن بـه زنجیره 
ایجـاد ارزش افـزوده اسـت، بـه این معنـی که بتوانیـم معادن 
را در مرحلـه زنجیـره تکمیـل ارزش افـزوده و تـا مرحلـه تولید 
محصـوالت نهایـی راهبـری کـرده و کارخانه هایـی را در زمینـه 

فنـاوری و تولیـد راه انـدازی کنیم. 
مصطفی پـور بـا بیـان اینکـه رشـد معـادن بـه نقش آفرینـی 
مسـئوالن وابسته اسـت اظهار کرد: ما در زیرساخت ها مشکلی 
نداریـم اما چیزی که نیازمندیم همت عالی مسـئوالن و نقش 
آنها در رشـد معادن اسـت. در این زمینه، امیدواریم بر اسـاس 
فرمایشـات رهبر معظم انقالب از خام فروشی دوری کرده و در 
فـرآوری و ایجـاد ارزش افـزوده هر چه بیشـتر تـالش کنیم. او 
تاکیـد کـرد: در ایـن زمینه بایـد بتوانیم ظرفیت های خـود را در 
تولیـد افزایـش دهیم چراکه توانی بیش از این داریم و نشـان 

داده ایـم کـه ظرفیت هـای الزم را داریم. 
معاون بازرگانی شـرکت سـنگ آهن گوهر زمین درباره اهمیت 
برگزاری نمایشـگاه معـدن و صنایع معدنی اسـتان کرمان نیز 
گفت: شـرکت سـنگ آهن گوهـر زمین یکی از پیشـروترین ها 
در حـوزه فعالیت هـای معدنـی و در زمینـه بومی سـازی بـوده 
اسـت و ازآنجایی که ما در این زمینه مدعی هسـتیم، برگزاری 
چنیـن نمایشـگاهی فرصـت خوبـی بـرای مـا فراهـم می کند 
کـه در کنـار سـایر توانمندی هـا و امکاناتـی کـه در بخش هـای 
مختلـف معدنـی داریم بتوانیـم بر فـروش، صـادرات و تبادل 

اطالعـات و نظرهـای مختلـف تمرکز کنیم. 
مصطفی پـور بـا اشـاره بـه توانمندی هـای این شـرکت معدنی 
گفـت: ما توانسـته ایم عملکرد موفـق بومی سـازی را به منصه 
ظهـور برسـانیم و دیگـران را از ایـن توانمندی هـا مطلـع کنیـم. 
ایـن کار، منشـأ اقـدام دیگر شـرکت ها شـد و آنها مـا را الگوی 
خـود قـرار دادند. او با تاکید بر اینکه بومی سـازی این شـرکت 
معدنی باعث شـده اسـت ما از وابسـتگی به کشورهای بیگانه 
رهـا شـویم، ادامـه داد: پیـش از ایـن بسـیاری از تجهیـزات 
آورده  دیگـر  کشـورهای  از  کارخانه هـا  موردنیـاز  قطعـات  و 
می شـدند، همچنیـن خطـوط تولیـد بـا دانـش فنـی خارجی 
راه انـدازی می شـد و ایـن  یـک روند معمول در کشـور بـود اما 
شـرکت سـنگ آهن گوهرزمیـن بـا راه انـدازی واحد مهندسـی 
معکـوس، تولیـد و توسـعه را بـر محـور بومی سـازی قـرار داد. 
امـروز مـا بسـیاری از قطعـات را بـا همـکاری شـرکت های 

تولیدکننـده داخلـی تولیـد می کنیم. 

رییـس پایـگاه انتقـال خـون جیرفـت گفـت: مـردم فهیم و 
نـوع دوسـت شهرسـتان های جیرفـت، عنبرآبـاد و کهنـوج 
در شـب های قـدر 180 هـزار سـی سـی از خـون خـود را بـه 
نیازمنـدان اهـدا کردنـد. علـی بهـزادی در گفتگو بـا خبرنگار 
گروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمان گفت: 
در ایـام مـاه مبـارک رمضـان برنامـه ای را در نظـر گرفتیـم تا 
بـرای رفـاه حـال مـردم و روزه داران محتـرم پایـگاه انتقـال 
خـون جیرفـت تـا ۲3 مـاه مبـارک رمضـان عالوه بر سـاعت 
کاری روزانـه، روز هـای زوج از سـاعت ۲0:30 تا ۲۲:30 جهت 
خونگیـری فعـال باشـد.وی افـزود: افـرادی کـه تمایـل بـه 
اهـدا و نـذر خـون دارنـد می تواننـد بـه پایـگاه انتقـال خـون 
جیرفـت مراجعـه کنند.بهزادی بـه اسـتقبال اهداکنندگان در 
شـب های قـدر اشـاره کـرد و گفـت: پایـگاه انتقال خـون در 
سـه شـب قـدر از سـاعت ۲1 تـا 1:30 دقیقـه بامـداد جهـت 
دریافـت خـون اهداکننـدگان فعال بود و با اسـتقبال بسـیار 
خـوب مـردم مواجـه شـدیم.مردم نـوع دوسـت و فهیـم در 
شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد در سـه شـب قـدر و در 
تاریـخ 30اردیبهشـت در شهرسـتان کهنـوج جمعـا 180 هـزار 
سـی سـی از خـون خـود را بـه نیازمنـدان اهـدا کردنـد. از 
مجمـوع 491 نفـر مراجعـه کننـده 398 نفـر موفـق بـه اهدا 
خـون شـدند از ایـن تعـداد 38۲ نفر یـا 9۶ درصد مـرد و 1۶ 

نفـر یـا 4 درصد زن هسـتند.

گردهمایی بزرگ 
فعاالن معدنی برای 

مقابله با تحریم ها 

اهدا 1۸0 هزار سی سی 
خون در شب های قدر 

خبر

کشف نیم تن انواع مواد مخدر 
از یک خانه باغ در حومه شهرجیرفت 

290 هزار نفر جمعیت مشمول 
کنترل فشار خون در جنوب کرمان

چغندر قند جایگزین محصوالت 
جالیزی جنوب کرمان 

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
کشـف  از  جیرفـت  شهرسـتان 
نیـم تـن انـواع مـواد مخـدر از 
نـوع تریـاک و حشـیش در یک 
خانـه بـاغ در حاشـیه شـهر جیرفـت خبر داد 
و بـه قاچاقچیـان مـواد مخـدر هشـدار داد: 
برخـورد دسـتگاه قضائـی بـا قاچاقچیـان و 
برهـم زننـدگان نظم و امنیت سـخت و قاطع 
خواهـد بـود. به گـزارش ایسـنا منطقـه کویر، 
"حسـین سـالمی" در تشـریح جزئیـات این 
خبـر اظهـار کـرد: پـس از انجـام  یکسـری 
اقدامات منسـجم اطالعاتی از سوی سربازان 
گمنـام امـام زمـان )عـج ( در اداره اطالعـات 
شهرسـتان جیرفت، مشـخص شـد یـک باند 
قاچـاق مواد مخـدر اقدام به انتقـال محموله 
هـای مواد مخدر از مرزهای شـرقی کشـور به 

اسـتان های مرکـزی کشـور مـی نمایـد.وی 
اعـالم کـرد: بالفاصلـه رسـیدگی بـه موضـوع 
و دسـتورات قضایـی الزم جهـت ضربـه بـه 
بانـد مذکـور در دسـتور کار سیسـتم قضائـی 
جیرفـت  گرفت.دادسـتان  قـرار  امنیتـی  و 
دپـوی  محـل  شناسـایی  از  پـس  افـزود: 
مـواد مخـدر در یکـی از روسـتاهای حاشـیه 
شـهر، افسـران اطالعاتـی اقـدام به بازرسـی 
از یـک واحـد منـزل مسـکونی )خانـه بـاغ(

کردنـد کـه در ایـن رابطـه قریـب بـه پانصـد 
و  تریـاک  نـوع  از  مخـدر  مـواد  کیلوگـرم 
حشـیش ضبـط کشـف شد.سـالمی گفـت: 
بـا دسـتور دادسـتانی منزل مسـکونی پلمب 
و دسـتورات قضائـی الزم جهـت دسـتگیری 
اعضـای ایـن بانـد صـادر و متمهـان تحـت 

تعقیـب قضایـی قـرار گرفته انـد.

رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت گفـت: جمعیـت بـاالی 
30 سـال جنـوب کرمـان حـدود 
۲90 هـزار نفـر اسـت کـه مکلف 
طـرح  در  جمعیـت  درصـد  پوشـش50  بـه 
هسـتیم.  فشـارخون  کنتـرل  ملـی  بسـیج 
طـرح  ایـن  داشـت:  اظهـار  مـکارم  اصغـر 
در  بـاال  فشـارخون  و کنتـرل  مقابلـه  بـرای 
جامعـه صـورت می گیـرد کـه در ایـن راسـتا 
فشـارخون افـراد در معـرض خطـر بـه ویـژه 
افـراد باالی 30 سـال، بیمـاران کلیـوی، زنان 
تشـخیص  بـرای  دیابتـی  بیمـاران  و  بـاردار 
به موقـع بیمـاری اندازه  گیری و ثبت سـامانه 
 30 بـاالی  جمعیـت  افـزود:  می شـود.وی 
سـال هفت شهرسـتان حـوزه دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفـت حـدود ۲90 هزار نفر اسـت 

کـه مکلـف بـه پوشـش50 درصـد جمعیـت 
در ایـن طـرح هسـتیم و تاکنـون کـه زمـان 
زیـادی از اجرای طرح نگذشـته خوشـبختانه 
۲8 درصـد جمعیـت هـدف در جنـوب کرمان 
یعنـی بیـش از 41 هـزار نفر غربالگری شـده 
ماننـد  اسـت.از مراکـز محـل تجمـع مـردم 
محـل برگزاری مراسـم شـب های قـدر، نماز 
عیـد فطـر و ... غربالگـری توسـط همـکاران 
اجـرا می شـود، مـردم هـم در اجـرای طـرح 
ایـن  عـوارض  بتوانیـم  مـا  تـا  کمـک کننـد 
بیمـاری را در جنـوب کرمـان کاهـش دهیـم.

شـرایط خاصـی بـرای مراجعـه در ایـن طرح 
نیسـت، افـراد بـا ارائـه کـد ملـی فشـارخون 
آنهـا اندازه گیـری و ثبـت سیسـتم می شـود 
و افـرادی کـه فشـارخون بـاال دارنـد تحـت 

قـرار می گیرنـد. مراقبـت 

جنـوب  در  قنـد  چغنـدر  کشـت 
هکتـار   300 سـطح  در  کرمـان 
درشهرسـتان رودبـار انجام شـده 
کـه پیش بینـی میشـود 1۲0 تن 
محصول از این شهرسـتان برداشـت شـود. به 
گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان سـعید برخـوری 
جنـوب  جهادکشـاورزی  سـازمان  رییـس 
کرمان گفت::کشـت چغندرقنـد پاییزه درجهت 
اصـالح الگوی کاشـت و سـاماندهی کشـت و 
تولیـد محصـوالت آسـیب پذیر در سـطح سـه 
شهرسـتان رودبـار جنـوب، کهنـوج و قلعه گنج 
ایـن  افزود:کشـت  اسـت.وی  شـده  کشـت 
محصـول در سـطح 300 هکتـار، در اراضـی بـا 
بافـت خـاک متفـاوت و ارقام مختلـف انجام 
اراضـی  در  بیـان کـرد:  اسـت.برخوری  شـده 

شهرسـتان رودبـار برابر ارزیابی فنـی و میدانی 
و برداشـت توسـط تیـم کیـل گیـری سـازمان 
جهادکشاورزی ونماینده وزارت جهادکشاورزی 
رکـورد تولیـد 1۷8 تن به عنـوان باالترین رکورد 
در کشـور و بـا میانگیـن عملکـرد 1۲0 تـن در 
هکتـار به دسـت آمد.ارقام عمده کشـت شـده 
را هیبریـد پرفکتـا، لوانتـه، آنتـک و پالما اعالم 
کـرد.وی گفـت: بـرای اولین بار کشـت چغندر 
قنـد پاییزه در شهرسـتان رودبار جنـوب انجام 
رکـورد  شهرسـتان  در  محصـول  گرفت.ایـن 
خیلی مناسـبی داشـته و مـا امیدواریم سـال 
آینـده بتوانیـم ایـن محصـول را در شهرسـتان 
رودبـار جنـوب، حداقـل بـه سـطح 1000 هکتار 
برسـانیم. از لحـاظ مصـرف آب بـا روش تیپ، 
مصـرف آب در چغنـدر قند پاییزه شـبیه گوجه 

فرنگـی و گنـدم اسـت.

ممنوعیـــت  خصـــوص  در  مکـــرر  ابالغیه هـــای 
ممنوعیـــت،  ایـــن  رفـــع  ســـپس  و  صـــادرات 
مشـــکالت  بـــا  را  محصـــول  ایـــن  کشـــاورزان 
ــن  ــادرات ایـ ــت. صـ ــرده اسـ ــه کـ ــددی مواجـ متعـ
محصـــول اوایـــل امســـال بـــرای تامیـــن نیـــاز 
ـــرات در  ـــود نیت ـــایعه وج ـــد و ش ـــف ش ـــی متوق داخل
ــان  ــه کارشناسـ ــه گفتـ ــه بـ ــیب زمینی ها کـ ــن سـ ایـ
و مســـئوالن صحـــت نـــدارد نیـــز مزیـــد بـــر علـــت 
شـــد تـــا قیمـــت ایـــن محصـــول بـــه شـــدت 
ـــت   ـــن ممنوعی ـــع ای ـــا رف ـــاال ب ـــد. ح ـــدا کن ـــش پی کاه
ایـــن  در  تواننـــد  مـــی  دیـــد کشـــاورزان  بایـــد 
حـــوزه فعالیـــت کننـــد یـــا خیـــر، چـــرا کـــه ایـــن 
ـــت  ـــی را از دس ـــای صادرات ـــی بازاره ـــای پیاپ مصوبه ه
تجـــار دور مـــی کنـــد. از ســـویی دیگـــر کشـــورهایی 
ماننـــد پاکســـتان، قصـــد فـــروش محصـــول خـــود 
ــه  ــته اند کـ ــت را داشـ ــیب زمینی جیرفـ ــام سـ ــا نـ بـ
ـــاد  ـــس جه ـــوع را از رئی ـــن موض ـــقم ای ـــا س ـــت ی صح
کشـــاورزی در ایـــن گـــزارش جویـــا می شـــویم.

گالیه کشـــاورزان از نبود صنایع فرآوری
ـــرای  ـــد: ب ـــان می گوی ـــوب کرم یکـــی از کشـــاورزان جن
ـــه  ـــاورزی و مطالب ـــوالت کش ـــد محص ـــت از تولی حمای
ــان  ــدن آنـ ــرر شـ ــری از متضـ ــاورزان و جلوگیـ کشـ
ـــت  ـــوص ممنوعی ـــرر در خص ـــای مک ـــه ه ـــد ابالغی بای
ــم  ــیم. »کریـ ــته باشـ ــع آن داشـ ــا رفـ ــادرات یـ صـ

موســـوی« می افزایـــد: کشـــاورزان جنـــوب کرمـــان 
ســـیب زمینی  از  اعظمـــی  بخـــش  تامین کننـــده 
ـــم  ـــد ه ـــاره دارن ـــت به ـــم کش ـــه ه ـــتند ک ـــور هس کش
ـــوالت  ـــت محص ـــی از برداش ـــود چندان ـــا س ـــزه ام پایی
خـــود نمی برنـــد. برداشـــت محصـــول مقـــرون بـــه 
ــای  ــود کارخانه هـ ــل نبـ ــه دلیـ ــت و بـ ــه نیسـ صرفـ

فـــرآوری بخشـــی از محصـــول نابـــود می شـــود. از 
ـــودی  ـــا س ـــول ب ـــد محص ـــه تولی ـــر هزین ـــوی دیگ س
ـــه  ـــه صرف ـــاورز ب ـــرای کش ـــد ب ـــت می آی ـــه دس ـــه ب ک

نیســـت، زیـــرا نهاده هـــای کشـــاورزی نیـــز گـــران 
ـــز محصـــوالت  ـــد: دالالن نی شـــده اســـت.  وی می گوی
پاییـــن می خرنـــد  بســـیار  قیمـــت  بـــه  را  مـــا 
می برنـــد. آن هـــا  را  اصلـــی  ســـود  درواقـــع  و 

فروش همه ســـیب زمینی ها 
ـــد:  ـــان می گوی ـــوب کرم ـــاورزی جن ـــاد کش ـــس جه رئی
ــان  ــوب کرمـ ــیب زمینی جنـ ــت سـ ــر کشـ ــطح زیـ سـ
بیـــن 4 تـــا 5 هـــزار هکتـــار اســـت و در همـــه 
شـــهرهای جنوبـــی اســـتان به ویـــژه عنبرآبـــاد کشـــت 
زمین هـــای  این کـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  می شـــود. 
جنـــوب کرمـــان ســـبک و شـــنی اســـت، محصـــوالت 
کشـــاورزی آن کیفیـــت باالتـــری نســـب بـــه دیگـــر 
ـــوالت  ـــات محص ـــی از خصوصی ـــور دارد. یک ـــاط کش نق
ـــار محصـــول در یـــک ســـال اســـت؛  جنـــوب کاشـــت دوب
ـــه کشـــت ســـیب زمینی  ـــوان نمون ـــه عن ـــه طـــوری کـــه ب ب
ــیب زمینی  ــال سـ ــه امسـ ــم کـ ــزه داریـ ــاره و پاییـ بهـ
کشـــاورزان جنوبـــی بـــه خوبـــی بـــه فـــروش رفـــت.

»ســـعید برخـــوری« در خصـــوص صـــادرات محصـــوالت 
جنـــوب کرمـــان ماننـــد ســـیب زمینی می گویـــد: 
ـــر  ـــه دیگ ـــبت ب ـــوب نس ـــوالت جن ـــه محص ـــی ک مزیت
مناطـــق کشـــور دارنـــد، کشـــت دوبـــار محصـــول در 
ـــوری در  ـــل تازه خ ـــن دلی ـــه همی ـــت. ب ـــال اس ـــک س ی
ـــرآوری  ـــه ف ـــادی ب ـــل زی ـــس تمای ـــت، پ ـــت اس اولوی
ـــت  ـــن اس ـــا ای ـــر م ـــوص هن ـــن خص ـــم. در همی نداری
مصرف کننـــده ای  دســـت  بـــه  را  محصـــول  کـــه 
ـــا ارزآوری  ـــد ت ـــه می کن ـــرای آن هزین ـــه ب ـــانیم ک برس
داشـــته باشـــد. آنچـــه دولـــت بایـــد آن را تســـهیل کنـــد، 
ـــته بندی  ـــک بس ـــا ی ـــا ب ـــت ت ـــول اس ـــادرات محص ص
لوکـــس بـــه دســـت مصرف کننـــده خارجـــی برســـد.

ــی  ــد: محصولـ ــال می زنـ ــئول مثـ ــام مسـ ــن مقـ ایـ
ماننـــد گوجه فرنگـــی کـــه در جنـــوب اســـتان تولیـــد 
ـــردم  ـــت م ـــه دس ـــل ب ـــارج از فص ـــد خ ـــود، بای می ش
ـــه رب  ـــل آن ب ـــا تبدی ـــورت ب ـــن ص ـــر ای ـــد در غی برس
ـــم.  ـــم کرده ای ـــان ک ـــاورزی خودم ـــت کش ـــط از مزی فق
ــه  ــان ادامـ ــاورزی جنـــوب کرمـ ــاد کشـ رئیـــس جهـ
ترکیـــه،  عـــراق،  بـــه  ســـیب زمینی  می دهـــد: 
افغانســـتان  و  تازه اســـتقالل یافته  کشـــورهای 

ـــام  ـــتی انج ـــه درس ـــادرات ب ـــا ص ـــود؛ ام ـــادر می ش ص
نمی شـــود و کارشناسی شـــده نیســـت. صـــادرات 
ـــر اســـاس عرضـــه و تقاضـــا صـــورت گیـــرد. نیـــز بایـــد ب

سالمت کامل ســـیب زمینی های جنوب 
ـــع  ـــوم واق ـــی مظل ـــوص چرای ـــئول در خص ـــام مس ـــن مق از ای
ــیم و  ــی می پرسـ ــای داخلـ ــیب زمینی در بازارهـ ــدن سـ شـ

سیب زمینی جنوب در صف صادرات 
رییس صمت جنوب: با صادرات محصولی مانند سیب زمینی، قیمت آن بیشتر شده که به نفع کشاورز است

ابالغیه هــای مکــرر در خصــوص ممنوعیــت صــادرات و ســپس رفــع ایــن ممنوعیــت، 
کشــاورزان ایــن محصــول را بــا مشــکالت متعــددی مواجــه کــرده اســت. صــادرات 
ایــن محصــول اوایــل امســال بــرای تامیــن نیــاز داخلــی متوقف شــد و شــایعه وجود 
نیتــرات در ایــن ســیب زمینی ها کــه بــه گفتــه کارشناســان و مســئوالن صحــت نــدارد 

نیــز مزیــد بــر علــت شــد تــا قیمــت ایــن محصــول بــه شــدت کاهــش پیــدا کنــد.

جنـوب کرمـان  جهـاد کشـاورزی  رئیـس 
می گویـد: سـطح زیـر کشـت سـیب زمینی 
جنـوب کرمـان بیـن 4 تـا ۵ هـزار هکتـار 
اسـت و در همـه شـهرهای جنوبی اسـتان 
بـا  می شـود.  کشـت  عنبرآبـاد  به ویـژه 
جنـوب  زمین هـای  این کـه  بـه  توجـه 
کرمـان سـبک و شـنی اسـت، محصـوالت 
کشـاورزی آن کیفیـت باالتـری نسـب بـه 

نقـاط کشـور دارد. دیگـر 

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

رنا
 ای
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کاغذ جنوب
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شنبه  11 خرداد 1398

 ۳۰ درصد جوامع بزرگسال دچار فشارخون هستند
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان نیـز در این 
دیـدار در رابطـه با اجرای طرح بسـیج ملی فشـار 
خـون در کشـور و اسـتان کرمـان گفـت: سـالمت 
اولویـت هـر نظـام و جـزو برنامه هـای حاکمیتی 
اسـت که در راس آن ریاسـت جمهور و در اسـتان 
هـا، نماینـده عالـی دولـت قـرار دارد.حمیدرضـا 
رشـیدی نژاد با اشـاره به اینکه برنامه هـای اجرایی 
حوزه سـالمت عمومی و همه گیر اسـت که بحث 
اجتماعـی و جامعـه را پوشـش می دهـد، افزود: 
یکی از کارهای خوبی که در سـال جاری در کشـور 
اجرایـی مـی شـود، برنامـه »بسـیج ملـی کنترل 
فشـار خـون« اسـت تـا مبتالیـان به ایـن بیماری 
شناسـایی شـده و مـردم بـه اهمیت موضـوع نیز 
واقـف شـوند.وی تصریـح کـرد: با آگاهسـازی در 

ایـن زمینـه مردم متوجه می شـوند کـه چه عامل 
خطرناکـی در کنـار آنهـا وجـود دارد کـه از آن بـی 
اطـالع هسـتند زیـرا نزدیک بـه 50 درصـد افرادی 
کـه مبتال به فشـار خون هسـتند، از بیمـاری خود 
اطـالع ندارنـد که اکثرًا نیز فشـارخون های خفیف 
بـوده و مریـض را بی سـر و صدا دچـار عارضه می 
کند.رشـیدی نژاد بیـان کـرد: شناسـایی بـه موقـع 
فشـار خـون باعـث می شـود مـردم از طـول عمر 
باالتری برخوردار شـده، کارهای پیشـگیرانه انجام 
دهنـد و هـم با درمـان های خیلـی سـاده و ارزان 
فشـار خـون را کنتـرل کنند.بیـن ۲5 تـا 30 درصد 
جوامـع بزرگسـال دچـار فشـار خـون هسـتند و 
هـر چـه سـن باالتـر رود، شـیوع این بیمـاری نیز 

افزایـش پیدا مـی کند.

خرسند از پاداش عمری جهاد
ادامه یادداشت

آگهی  تحدید حدود اختصاصی 
چـون اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده 13آییـن نامـه  قانـون ثبـت هر 
یـک از پالکهـای ذیـل واقـع در شهرسـتان منوجـان قطعه پنـج بخش 4۶ 
کرمـان همگـی مفـروز ومجـزی شـده از پالک یـک فرعـی از 835-اصلی منتشـر و در 
موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارنـد . لذا حسـب 
درخواسـت کتبـی مالـکان مورخـه 1398/0۲/۲8آگهی تحدیـد حدود آن باسـتناد تبصره 
مـاده 13 قانـون مزبـور منتشـر و عمليـات تحديدی آن از سـاعت 8 صبح روز چهارشـنبه 
مورخـه 1398/04/05در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمد. لـذا به مالكيـن و مجاورین 
رقبـه فـوق اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوريـن عمليـات تحدیدی بـا معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی از 
مجاوریـن بـر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد طبق مـاده ۲0 قانون ثبت 

و مـاده 8۶ اصالحـی پـس از تنظیـم صورتجلسـه تحدیدی اعتـراض خود را کتبـا به این 
اداره اعـالم و ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت به مراجع ذیصالح قضایـی تقدیم نماید و 
گواهـی دادخواسـت مربوطـه را به ایـن اداره ارائه نماید. پس از گذشـت مهلت یاد شـده 

هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود. 
 39فرعـی خانـم گلسـاء زارعـی منوجـان فرزنـد ولی محمد ششـدانگ یکبـاب خانه به 

مسـاحت 544.۷متـر مربـع واقع در قلعـه منوجان. 
40 فرعـی آقـای حسـین زارعـی منوجان فرزنـد ولی محمد ششـدانگ یکبـاب خانه به 

مسـاحت 333.۶ متـر مربـع واقع در قلعـه منوجان. 
41 فرعـی آقـای ادریـس شـیخی منوجـان فرزنـد غالمرضا ششـدانگ یکبـاب خانه به 

مسـاحت 9۶3متـر مربع واقـع در قلعـه منوجان. 
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج - تاریخ انتشار :شنبه 9۸/03/11-م الف 
1971:

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

شهر عنبر آباد
 هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139۷۶03190910009۶1-9۷/1۲/۲1هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقـای عـوض اشـرف آبـادی فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 
8۷بـا کـد ملـی ۶0۶9۷90091صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ 
یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 45/53متـر مربـع پـالک - 
فرعـی از49- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک – فرعی 
از 49- اصلـی قطعـه یک بخش 45کرمـان  واقع در عنبرآباد 
اراضـی محمـد آباد بی بی شـهری خریداری از مالک رسـمی 
آقـای عباس امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 
./م الف:۲01۲-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۲/۲3 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :1398/03/11
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک سیرجان 
 هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائين نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
هیـات   139۷۶031901۲003۶۲۲ شـماره  رای  رسـمی-برابر 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضی آقای محمدرضا شـریف فرزند محمدعلی  بشماره 
شناسـنامه 103 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه 
زمیـن مزروعـی به مسـاحت 19838۶/59  متر مربع پالک 
3۶1۶ اصلـی واقـع در بخش 3۶ کرمان به آدرس سـیرجان 
ایزدابـاد شـریف  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـهیل 
شـریف محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد. م الـف 1۷3
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/۲۶

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

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

ملک سیرجان 
هیات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائين نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
هیـات   139۷۶031901۲003980 شـماره  رای  رسـمی-برابر 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی خانـم فاطمـه دریایـی فـر فرزنـد احمد  بشـماره 
شناسـنامه 3 صادره از اشـکذر در ششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت 50۷/01  متـر مربـع پـالک ۲130 اصلـی واقـع 
در بخـش 35 کرمـان به آدرس سـیرجان خیابان فردوسـی 
روبـروی جهـاد کشـاورزی خریـداری از مالک رسـمی آقای 
حبیـب الـه احمـدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد. م الـف 1۶9
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/۲۶

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

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

ملک سیرجان 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
هیـات   1398۶031901۲0001۷۶ شـماره  رای  برابـر  رسـمی- 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی شـرکت ایزدیـاران سـیرجان بشـماره شناسـه ملی 
108۶0545433 در ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعی به 
مسـاحت ۲۶3149/19  متـر مربـع پـالک 3۶1۶ اصلـی واقع 
در بخـش 3۶ کرمـان بـه آدرس سـیرجان ایزدآبـاد خریداری 
از مالـک رسـمی آقای/خانـم مهـدی و سـهیل و سـعید و 
سـروش و سـهیال همگی شـریف و فتیحه فاطمی نسـب و 
گلـی دراگاهـی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 
شـد. م الـف 1۷3- تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/03/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/۲۶
محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
مالـک  پـور  افشـاری  نـدا  خانـم  چـون 
در  واقـع  اصلـی   -۷05 از  4119فرعـی  پـالک 
بخش45کرمـان بـا ارائه دو برگ شـهادت شـهود 
تصدیـق شـده ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پالک 
اخیرالذکـر کـه قبـال ذیـل ثبـت 3۶018صفحـه 109دفتـر19۷- 
امـالک محلـی جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت 
تقاضـای صدورسـند  اداره  ایـن  واز  جابجـای مفقـود گردیـده 
مالکیـت المثنـی پـالک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت 
نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 1۲0آییـن نامـه – 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچـه 
شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک 
مرقـوم ویـا وجـود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود می 
باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظـرف مدت 
10روز مراتـب را بـا ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا 
بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک شهرسـتان جیرفت اعـالم نمایند 
بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(

هیچگونـه ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهد بـود واین اداره 
وفـق ضوابـط و مقررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنی 

بنـام مالـک اقـدام خواهـد نمـود /.م الـف :133
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

حصر وراثت
احترامـا بـا توجـه بـه اینکـه خانـم عنبـر خاتـون مـرادی فرزنـد درگـوش 
دادخواسـت تقدیمـی شـورا نموده که ورثـه حین الفوت مرحـوم جعفر بامری 
زهکلـوت عبارتنـد از :  1- عنبرخاتـون مـرادی فرزند درگوش )همسـر مرحوم 
(۲-حاتـم بامـری زهکلـوت 3- سـهراب بامـری زهکلـوت 4- قاسـم بامـری زهکلـوت 
5-مهـدی بامـری زهکلـوت ۶- مصیـب بامـری زهکلـوت ۷- درخاتـون بامـری زهکلـوت 
8- ملکه بامری زهکلوت 9- سـمیرا بامری زهکلوت 10-مهال بامری زهکلوت خواهشـمند 
اسـت یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد 

واال گواهـی صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره یک –بخش جازموریان –م الف :59۶

حصر وراثت
احترامـا خواهشـمند اسـت ورثه حین الفوت  مرحوم دوسـت علـی غالمی  را 
دریـک نوبـت روزنامـه چـاپ شـود که چنانچـه ورثـه ای دیگر یـا وصیت نامه 
ای در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت 

گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهد شـد .ورثه :
1-حوری دهمری پور –همسر مرحوم 

۲-آرمـان غالمـی 3- سـلمان غالمـی 4- دادهللا رضایـی مجـد5- رضا غالمـی ۶- عبدهللا 
غالمـی ۷- زینـب غالمـی 8- مرتضـی غالمـی 9- الل ملک غالمـی 10- محمدرضـا رضایی 

شوراحل اختالف شماره یک –بخش جازموریان –م الف :591

حصر وراثت
احترامـا خواهشـمند اسـت ورثـه حین الفـوت مرحوم حسـین بونگی نـژاد را 
دریـک نوبـت روزنامـه چـاپ شـود که چنانچـه ورثـه ای دیگر یـا وصیت نامه 
ای در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت 

گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهد شـد .ورثه :
1-مریم بونگی نژاد به ش م 53۶0100۷3۷)همسر مرحوم (

آسنا بونگی نژادبه ش م 53۶0۷1۲14۷)دختر مرحوم (
شوراحل اختالف شماره یک –بخش جازموریان –م الف :589

حصر وراثت
احترامـا خواهشـمند اسـت 
پـور  مرحـوم سـکینه  ورثـه 
نوبـت  دریـک  را  قنبـری 
روزنامـه چاپ شـود کـه چنانچـه ورثه ای 
دیگـر یـا وصیت نامه ای در دسـت کسـی 
باشـد بـه ایـن شـورا مراجعـه نمائیـد ودر 
غیـر اینصورت گواهـی حصر وراثـت صادر 

خواهـد شـد .ورثـه :
1-ها بی بی کارگرفرزند دادی
۲- ابراهیم کارگر فرزند دادی 

3- سودابه کارگرفرزند دادی               
)فرزنـدان  دادی  کارگرفرزنـد  4-رحیـم 

) مرحـوم 
شـوراحل اختـالف شـماره یـک –بخـش 

جازموریـان –م الـف :59۲

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

ملک سیرجان 
 هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
هیـات  شـماره 1398۶031901۲0001۷4  رای  برابـر  رسـمی- 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی شـرکت ایزدیـاران سـیرجان بشـماره شناسـه ملی 
108۶0545433 در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی 
بـه مسـاحت ۲۲3۲۲۲/40  متـر مربـع پـالک 3۶1۶ اصلـی 
ایزدآبـاد  بـه آدرس سـیرجان  واقـع در بخـش 3۶ کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای /خانـم مهـدی و سـهیل و 
سـعید و سـروش و سـهیال همگی شـریف و فتیحه فاطمی 
نسـب و گلـی دراگاهـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 
شـد. م الـف 1۷4- تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/03/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/۲۶
محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

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

ملک سیرجان 
 هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- برابـر رای شـماره 1398۶031901۲00033۷ هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضی آقای علیرضا پورخسـروانی فرزند ماشـالله  بشماره 
شناسـنامه 559 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه 
زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 41۲8/5۷  متـر مربـع پـالک 
1333 اصلـی واقـع در بخـش 3۶ کرمان به آدرس سـیرجان 
صدرآبـاد جنـب بـاغ باسـورجانی خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای ماشـالله پورخسـروانی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م الـف 1۷۲
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/۲۶

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

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

ملک سیرجان 
 هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 

وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره 1398۶031901۲0001۷8 هیـات اول موضـوع 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی شـرکت 
 108۶0545433 شناسـه  بشـماره  سـیرجان  ایزدیـاران 
بـه مسـاحت  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـک  در ششـدانگ 
در  واقـع  اصلـی   3۶1۶ پـالک  مربـع  متـر    14۲849/05
بخـش 3۶ کرمـان بـه آدرس سـیرجان ایزدآبـاد خریـداری 
از مالـک رسـمی آقای/خانـم مهـدی و سـهیل و سـعید و 
سـروش و سـهیال همگی شـریف و فتیحه فاطمی نسـب و 
گلـی دراگاهـی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 
شـد. م الـف 1۷5- تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/03/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/۲۶
محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت 
مقتضـی اسـت  خانـم فاطمـه رسـتمی  شـرح 
شـادروان  داده  توضیـح  تقدیمـی  دادخواسـت 
خوردک رسـتمی درتاریـخ 9۶/3/1۷ فـوت نموده 

شـده وارث عیـن فـوت  عبـارت از: 
1-شهری رستمی فرزند میرزا به شماره ملی 53۶9393893

۲- چراغ  قربانی فرزند میرزا  به شماره ملی 53۶94۷۶۷13                    
3- مراد رستمی فرزند میرزا  به شماره ملی  53۶939390۷                  
4-نوروز رستمی فرزند میرزا  به شماره ملی  53۶9393915                  
5-مریم رستمی فرزند میرزا به شماره ملی  53۶9393931                  
۶- فاطمه رستمی فرزندمیرزا به شماره ملی 53۶9393941                   
۷-عبدهللا رستمی فرزند میرزا  به شماره ملی  53۶9899۷۲1                  
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی 
آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از 
نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال گواهی صـادر خواهد 

. شد 
رئیـس شـورا حل اختالف شـماره یـک –بخـش جازموریان   

-  م الـف :595

حصر وراثت 
احترامـا نظربـه اینکـه خانـم نـور خاتـون لـران  
دادخواسـتی تقدیمـی شـورا نمـوده که شـادروان 
چمل سـابقی نـژاد در تاریـخ 9۶/3/11فوت نموده 

اسـت وورثـه حیـن الفـوت  عبارتنـد از :  
1- نـور خاتـون لران فرزند جمعه به شـماره ملی --- )همسـر 

مرحوم (
۲- هاجـر برسـم پـور بـه شـماره ملـی 31۶0۲50148)همسـر 

مرحـوم (
1-عارف سابقی نژاد به ش م 53۶01۶08۶1

۲-زینب سابقی نژاد به ش م 53۶0۷89۷۷8
3-سحر سابقی نژاد به شماره ملی 53۶0۲91۶80

4-فاطیما سابقی نژاد به شماره ملی53۶0۲53۲50
5-سودابه سابقی نژاد به شماره ملی53۶00۷۶۶58

۶-آرش سـابقی نـژاد بـه شـماره ملی53۶0۲33۷9۶)فرزندان 
مرحـوم ( یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار درج گـردد.

ریـس شـورا حـل اختـالف شـماره یـک –بخـش جازموریـان 
–م الـف 590

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره1395۶0319014009۶۷1-95/08/19هیات اول موضـوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 
محمـد پرنـاک فرزنـد امین بشـماره شناسـنامه ۷3با کـد ملـی ۶0۶9945948صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۶۷/۶3متـر مربـع پـالک 
405فرعـی از45- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 45- فرعـی از - اصلـی 
قطعـه یـک بخـش 45کرمان  واقـع دراراضی خدا آفریـن عنبرآباد خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای عبـاس امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 

سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲01۶
تاریخ انتشار نوبت اول:98/0۲/۲3 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/03/11

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 قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره1398۶0319091000355-98/0۲/19هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای عـوض اشـرف آبـادی فرزنـد علـی بشـماره 
ازعنبرآبـاد  شناسـنامه 8۷بـا کـد ملـی ۶0۶9۷90091صـادره 
درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۲5۲/91متر مربع 
پـالک - فرعـی از49- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک 
49- اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمـان  واقـع درعنبرآباد 
اراضـی محمـد آباد بی بی شـهری خریداری از مالک رسـمی 
آقـای محمـود کنـت  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 
./م الف:۲014-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۲/۲3 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :1398/03/11
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: کرمان 9700442 
بدینوسـیله بـه اقـای شـمس الـه مصبـاح قـره تپـه فرزنـد ابوالفضل به 
شـماره ملـی 158۲90۷۷۶5 و خانـم آذرجمعه زاده ماهانـی فرزند اکبربه 
شـماره ملـی 0031۷9۶۷۶1 و آقـای یاشـار  مصباح قره تپـه فرزند رضا به 
شـماره ملـی 0151۷۷458۷ بـا قیمومیـت آقای شـمس اله مصباح قره تپـه بدهکاران 
پرونـده کالسـه فـوق کـه برابر گزارش مامور ابالغ آدرس شـما شـناخته نشـده ابالغ می 
گـردد کـه بابـت مهریه به خانم مهدیـه جعفری هوتکـی مبلـغ 15/833/385/000ریال 
وجـه  پرداخـت  عـدم  براثـر  کـه  باشـید  مـی  بدهـکار  دولتـی  حقـوق  بانضمـام 
بستانکاردرخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادر و 
بکالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطرح می باشـد لذا طبـق مـاده 18/19آئین نامـه اجرائی 
مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار این آگهـی که تاریـخ ابالغ 

اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه درج و منتشـر مـی گـردد ظرف 
مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام و در غیر این صورت بدون انتشـار 
آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیـب خواهد شـد. اکهی 
و هـم چنیـن اخطـار مـی گـردد. در خصـوص پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق بـه موجب 
گـزارش کارشناسـی مـورخ 139۷/099/۲5کارشـناس رسـمی دادگسـتری یکدسـتگاه 
سـواری لیفـت بـک پروتون به شـماره پـالک 38/ 9۲۶ م 19 به مبلـغ ۲50/000/000ریال 
ارزیابـی گردیـده . لـذا چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابـی پـالک مذکـور معتـرض می باشـید، 
اعتـراض کتبـی خـود را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ ابـالغ ایـن اخطاریه بـه ضميمه 
فیـش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر به مبلـغ 1/500/000ریال بـه دفتر این اجرا 
تسـلیم نماییـد. ضمنـا بـه اعتراضـی که خـارج از موعـد با فاقـد فیش بانکی دسـتمزد 
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بزرگتریـن  متهمـان  بـرای  صـادره  احـکام 
اسـت: طبـق  پرونـده کشـتار وحـش گفتـه 
مـاده 1۲ و 13 قانـون شـکار، صیـد، همچنین 
مـاده 1۲4 قانـون مجـازات اسـالمی و پـس 
از تأییـد حکـم در دادگاه تجدیدنظـر اسـتان 
کرمـان، متهم ردیف اول بـه مجازات حبس و 
پرداخـت جزای نقدی محکوم، سـایر متهمان 
نیـز بـه پرداخـت جـزای نقـدی و همچنیـن 
پرداخـت خسـارت به محیط زیسـت محکوم 
شـده اند؛ همچنیـن ایـن افـراد طبـق قانـون 
سـازمان محیـط زیسـت، بابـت از بیـن بردن 
حیوانـات حفاظت شـده محکـوم بـه پرداخت 

شـده اند. خسـارت 
بـرآن  اخبـار کرمان نـو  ایـن  انتشـار  از  پـس 
زبـان  از  ایـن  بیشـتر  بـه جزئیـات  تـا  شـد 

بپـردازد. محیط زیسـت 
پاسخ محیط زیست

ابراهیـم فصیحـی هرنـدی در ایـن رابطـه می 
گویـد: »در ایـن پرونده، محیط زیسـت نقش 
ضابـط داشـته و شـاکی ایـن پرونـده مدعـی 
العمـوم بـه حسـاب می آیـد. در ایـن پرونـده 

قیـد شـده کـه 1۷0 گونه حیات وحش توسـط 
10 شـکارچی کشـته شـده انـد کـه جریمه آن 

بیـن ایـن افراد تقسـیم شده اسـت.«
فصیحـی هرنـدی ادامـه داد: »ایـن پرونـده 
در زمانـی اتفـاق افتـاده که جریمـه چهارپایان 
حـالل گوشـت یـک میلیـون و خـرده ای بوده 
امـا از تیـر همان سـال بـه بعد ایـن جریمه ها 
افزایش داشـته که شـامل این پرونده نشـده 

است.«
نبود حمایت عامل انقراض حیوانات

در ادامـه از یکـی ار فعـاالن محیـط زیسـتی 
پرسـیدیم چـه تعـداد حیـوان از یـک گونـه 
حیوانـی باید کشـته شـوند تا بگوییـم آن گونه 

درحـال انقـراض اسـت؟
احسـان کاشـانی پاسـخ داد: »در جهـان چند 
نمونـه انقـراض وجـود دارد، بـه طـوری که کره 
زمیـن تا بـه حال پنـج دوره انقراض را پشـت 
سر گذاشـته و دالیـل زیـادی هـم عامـل ایـن 
اتفـاق بوده اسـت، به عنوان مثـال جنگل های 
جنگل هـای  عنـوان  بـه  فعلـی  هیرکانـی 
باسـتانی شـناخته می شـوند و جنـگل ماقبل 
تاریخـی بـه حسـاب می آینـد، دلیـل آن هـم 
از بیـن نرفتن گیاهـان در عصر یخبنـدان بوده 

است.«
کاشـانی ادامـه مـی دهـد: »در حـال حاضـر 
کـره زمیـن ششـمین دوره انقراض را پشـت 
سـر می گذارد که انقراض انسـانی یـا آلودگی 

زیسـت محیطـی نـام دارد و انسـان هـا آن 
را بـه وجـود آورده انـد. ایـن انقـراض شـامل 
گـرم شـدن کره زمیـن، آب شـدن یخ هـا در 
قطـب شـمال و جنـوب، آلودگی هـوا و وجود 
رفتـن  بیـن  از  باعـث  اسـت کـه  ریزگردهـا 
گونه هـای مختلـف در کل جهـان می شـود. 
انقـراض  یـک  جهانـی،  انقـراض  از  جـدا 
منطقـه ای هـم وجـود دارد کـه در خصـوص 
متفـاوت  مختلـف  زیرگونه هـای  و  گونـه 
اسـت، بـه طـور مثـال شـیر ایرانی در ایـران 
دیگـر وجـود نـدارد امـا در هنـد تعـدادی از 
آن یافـت مـی شـود. طبـق اطالعـات دفتـر 
حفاظت سـازمان ملـل همه گونه هـای جهان 
طبقـه بنـدی شـده اند، به طـوری که مـوارد در 
حـال انقـراض، در آسـتانه انقـراض، در خطر 
لیسـت  ایـن  در  شـده،  منقـرض  انقـراض، 

شـده اند.« بنـدی  دسـته 
بـه گفتـه این فعـال زیسـت محیطـی: »اکثر 
گونه هـای قـوچ، میـش، کل و بـزی کـه در 
ایـران وجود دارنـد گونه های حمایت شـده ای 
انقـراض  خطـر  و  آسـتانه  در  کـه  هسـتند 
نیسـتند. زیـرا قوچ و میـش در تمامی نواحی 
حفاظـت شـده ایـران زندگـی می کننـد امـا با 
ایـن حـال جمعیت آن ها رو به کاهش اسـت. 
ایـن دو حیـوان گونه هـای مختلفـی دارنـد که 
در اسـتان کرمـان تـا حـول و حـوش بزمان و 

ایرانشـهر نیـز دیـده می شـوند.«

بزرگترین پرونده کشتار 
حیات وحش مختومه شد

ک
رقبان
ب

چغندر قند جایگزین محصوالت 
جالیزی جنوب کرمان 

ارائه تسهیالت کم بهره 
به کشاورزان در کهنوج 

افتتاح فاز نخست نیروگاه 
4مگاواتی قلعه گنج

شهرسـتان رودبـار برابر ارزیابی فنـی و میدانی 
و برداشـت توسـط تیـم کیـل گیـری سـازمان 
جهادکشاورزی ونماینده وزارت جهادکشاورزی 
رکـورد تولیـد 1۷8 تن به عنـوان باالترین رکورد 
در کشـور و بـا میانگیـن عملکـرد 1۲0 تـن در 
هکتـار به دسـت آمد.ارقام عمده کشـت شـده 
را هیبریـد پرفکتـا، لوانتـه، آنتـک و پالما اعالم 
کـرد.وی گفـت: بـرای اولین بار کشـت چغندر 
قنـد پاییزه در شهرسـتان رودبار جنـوب انجام 
رکـورد  شهرسـتان  در  محصـول  گرفت.ایـن 
خیلی مناسـبی داشـته و مـا امیدواریم سـال 
آینـده بتوانیـم ایـن محصـول را در شهرسـتان 
رودبـار جنـوب، حداقـل بـه سـطح 1000 هکتار 
برسـانیم. از لحـاظ مصـرف آب بـا روش تیپ، 
مصـرف آب در چغنـدر قند پاییزه شـبیه گوجه 

فرنگـی و گنـدم اسـت.

کهنـوج  جهادکشـاورزی  مدیـر 
دریافـت  متقاضیـان  گفـت: 
در  بهـره  بانکـی کـم  تسـهیالت 
بـه  کشـاورزی  زیربخش هـای 
کننـد.  مراجعـه  کشـاورزی  جهـاد  مدیریـت 
بـه گزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان ،  حیـدری مدیـر 
اسـاس  بـر  گفـت:  کهنـوج  جهادکشـاورزی 
در  بانکـی  تسـهیالت  اجرایـی  دسـتورالعمل 
بخـش  اشـتغال  و  تولیـد  برنامـه  خصـوص 
کشـاورزی و تفاهـم نامـه مشـترک سـازمان 
بودجـه، وزارت جهـاد کشـاورزی و  برنامـه و 
صنـدوق توسـعه ملـی، تسـهیالتی تـا سـقف 
یکصـد میلیـارد ریـال در کارگـروه اسـتانی بـه 
اختصـاص  فنـی،  توجیـه  دارای  طرح هـای 
خواهـد یافـت.وی گفـت: پرداخت تسـهیالت 

در قالـب، محصـوالت گلخانـه ای، شـیالت و 
آبزیـان، گیاهـان دارویـی، صنایـع تبدیلـی و 
تکمیلـی، محصـوالت دامـی، خدمـات فنـی و 
مشـاوره ای مرتبـط بـا کشـاورزی، دامپزشـکی 
و گیـاه پزشـکی، سـاماندهی کسـب و کار های 
نوپـا و دانـش بنیـان مرتبـط بـا کشـاورزی، 
کشـاورزی،  سـازی  مـدرن  و  مکانیزاسـیون 
کسـب و کار هـای بازرگانـی امکانپذیـر خواهـد 
بود.حیـدری گفـت: سـود ایـن تسـهیالت ۷ 
سـاله  پنـج  آن  بازپرداخـت  و  بـوده  درصـد 
خواهـد بـود کـه ۶ مـاه دوره سـاخت و ۶ مـاه 
تنفـس نیـز بـه آن افـزوده خواهـد شـد.مدیر 
جهادکشـاورزی کهنـوج بیـان کرد:بـا مراجعـه 
بـه سـامانه سـیتا، هر چه سـریع تر نسـبت به 
ثبت درخواسـت، بارگـذاری مـدارک و دریافت 

کـد رهگیـری اقـدام کنیـد.

ــی  ــروگاه ٤ مگاوات ــاز نی ــن ف اولی
منطقــه  در  واقــع  خورشــیدی 
قلعه گنــج اســتان کرمــان بــا 
یــک  شــده   نصــب  ظرفیــت 
ــار  ــه مســاحت دو هکت ــی ب مــگاوات، در زمین
و اعتبــاری بالــغ بــر ٦٠ میلیــارد ریــال توســط 
ــبکه  ــه ش ــی ب ــش خصوص ــرمایه گذار بخ س
سراســری بــرق کشــور متصل شــد.به گــزارش 
ــی  ــروگاه ٤ مگاوات ــاز نی ــن ف ــوز: اولی ــرق نی ب
قلعه گنــج  منطقــه  در  واقــع  خورشــیدی 
ــده ی  ــب ش ــت نص ــا ظرفی ــان ب ــتان کرم اس
ــاحت دو  ــه مس ــی ب ــگاوات، در زمین ــک م ی
ــر ٦٠ میلیــارد ریــال  ــغ ب ــاری بال هکتــار و اعتب
توســط ســرمایه گذار بخــش خصوصــی در 
ــه شــبکه سراســری  تاریــخ ٥ خــرداد ١٣٩٨ ب
بــرق کشــور متصــل شــد.مدیرکل دفتــر 

زیــاری  نظــارت ســاتبا،  و  هوشمندســازی 
افــزود: براســاس گــزارش دریافــت شــده 
از ســرمایه گذار ایــن پــروژه، ســاخت ایــن 
ــر  ــدود ١٠٤ نف ــرای ح ــیدی ب ــروگاه خورش نی
ــتغال  ــتقیم اش ــتقیم و غیرمس ــورت مس بص
ــود  ــی می ش ــت و پیش بین ــرده اس ــاد ک ایج
ــه  ــده ب ــاه آین ــروژه طــی ٣ م ــن پ ــاز دوم ای ف
ــروگاه  ــن نی ــاخت ای ــد.با س ــرداری برس بهره ب
ــای  ــت نیروگاه ه ــوع ظرفی ــیدی مجم خورش
ــش از ٤٤  ــه بی ــان ب ــتان کرم ــر اس تجدیدپذی
ــروگاه  ــن نی ــت. همچنی ــیده اس ــگاوات رس م
خورشــیدی یــک مگاواتــی قلعه گنــج کرمــان 
ــزان  ــه می ــاک ب ــرژی پ ــد ان ــت تولی ــا ظرفی ب
ــر  ــال، منج ــر س ــاعت در ه ١٦٣٣ مگاوات س
ــیلی  ــوخت های فس ــرف س ــش مص ــه کاه ب
ــد . ــد ش ــب خواه ــزار مترمکع ــزان 5۶0 ه ــه می ب

سالمت کامل ســـیب زمینی های جنوب 
ـــع  ـــوم واق ـــی مظل ـــوص چرای ـــئول در خص ـــام مس ـــن مق از ای
ــیم و  ــی می پرسـ ــای داخلـ ــیب زمینی در بازارهـ ــدن سـ شـ

ـــم  ـــرات را ه ـــد نیت ـــایعه ای مانن ـــود ش ـــل وج ـــم دلی می خواهی
ـــیب زمینی  ـــه س ـــد: این ک ـــخ می ده ـــه پاس ـــد ک ـــح ده توضی
ـــرا  ـــت، زی ـــاختگی اس ـــال س ـــرات دارد، کام ـــان نیت ـــوب کرم جن

محصـــوالت مـــا سال هاســـت تحـــت نظـــر معاونـــت غـــذا 
و داروی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی آنالیـــز می شـــوند و 
ــده  ــتانداردهای تعریف شـ ــارج از اسـ ــوردی خـ ــون مـ تاکنـ

ــه  ــد: این کـ ــی دهـ ــه مـ ــته اســـت. وی ادامـ ــود نداشـ وجـ
ـــت زده  ـــی برخـــالف واقعی ـــچ ســـند و مدرکـــی حرف ـــدون هی ب
می شـــود، دلیـــل بـــر واقعـــی بـــودن موضـــوع مطرح شـــده 
نیســـت و جهـــاد کشـــاورزی آن را تکذیـــب می کنـــد.

رقیب همیشه هست
شـــایعاتی وجـــود دارد کـــه پاکســـتان ســـیب زمینی 
خـــود را بـــا نـــام ســـیب زمینی جیرفـــت در بـــازار 
داخلـــی بـــه فـــروش می رســـاند. از برخـــوری صحـــت 
ایـــن موضـــوع را نیـــز جویـــا می شـــویم کـــه توضیـــح 
می دهـــد: ســـیب زمینی جیرفـــت محصـــول باکیفیتـــی 
اســـت و رقیـــب زیـــاد دارد. طبیعـــی اســـت کـــه 
ــوالت  ــد محصـ ــوب باشـ ــی خـ ــی خیلـ ــی محصولـ وقتـ
دیگـــر بـــا نـــام آن تقلـــب کننـــد. هرچنـــد مـــا مـــوردی 
را بـــه عینـــه ندیدیـــم تـــا بـــا آن برخـــورد کنیـــم.

ممنوعیت صادرات ادامه دارد
همان طـــور کـــه می دانیـــد صـــادرات محصوالتـــی ماننـــد 
ـــش  ـــل آن هـــم افزای ـــف شـــده اســـت و دلی ســـیب زمینی متوق
قیمـــت ایـــن محصـــوالت در بـــازار داخلـــی بـــوده اســـت. رئیـــس 
ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت جنـــوب اســـتان می گویـــد: 
ـــی  ـــت داخل ـــن قیم ـــاال رفت ـــل ب ـــه دلی صـــادرات ســـیب زمینی ب
ـــده  ـــوع ش ـــرم( ممن ـــر کیلوگ ـــرای ه ـــان ب ـــزار توم ـــا 1۲ ه )10 ت
ـــردن  ـــا ک ـــور مهی ـــازار کش ـــم ب ـــتاد تنظی ـــت س ـــرا اولوی ـــود، زی ب
ـــت  ـــن قیم ـــا کمتری ـــی ب ـــده داخل ـــد مصرف کنن ـــرایط خری ش
ـــدگان  ـــرف نماین ـــده از ط ـــای انجام ش ـــا پیگیری ه ـــه ب ـــت ک اس
ـــد. ـــه ش ـــر گرفت ـــی از س ـــی و گوجه فرنگ ـــیب زمین ـــادرات س ص

»مســـلم مروجـــی« ادامـــه می دهـــد: از آن جـــا کـــه 
قیمـــت داخلـــی ایـــن محصـــول پاییـــن آمـــده، پیگیـــر 
شـــدیم تـــا صـــادرات آن دوبـــاره از ســـر گرفتـــه شـــود، 
ــی  ــرایط خوبـ ــاورزان شـ ــت کشـ ــن وضعیـ ــا ایـ ــرا بـ زیـ
ـــاورزی  ـــوالت کش ـــد محص ـــه تولی ـــت. هزین ـــد داش نخواهن
ـــیار  ـــازار بس ـــول در ب ـــت محص ـــا قیم ـــت، ام ـــه اس ـــاال رفت ب
پاییـــن اســـت. بـــا صـــادرات محصـــول قیمـــت بیشـــتر 
می شـــود و بـــه نفـــع کشـــاورز اســـت. کشـــاورزان 
می گوینـــد قیمـــت پاییـــن محصـــول اگرچـــه بـــرای 
مصرف کننـــده مناســـب اســـت، بـــرای کشـــاورز صرفـــه 
ــول 13  ــت محصـ ــه قیمـ ــی کـ ــدارد. زمانـ ــادی نـ اقتصـ
ــتیم. ــری داشـ ــع بهتـ ــود، وضـ ــان بـ ــزار تومـ ــا 14 هـ تـ

همان طور که می دانید صادرات 
محصوالتی مانند سیب زمینی متوقف 

شده است و دلیل آن هم افزایش 
قیمت این محصوالت در بازار داخلی 

بوده است. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت جنوب استان می گوید: 
صادرات سیب زمینی به دلیل باال رفتن 

قیمت داخلی )10 تا 12 هزار تومان 
برای هر کیلوگرم( ممنوع شده بود، 
زیرا اولویت ستاد تنظیم بازار کشور 

مهیا کردن شرایط خرید مصرف کننده 
داخلی با کمترین قیمت است که 
با پیگیری های انجام شده از طرف 

نمایندگان صادرات سیب زمینی و 
 گوجه فرنگی از سر گرفته شد.

»مسلم مروجی« ادامه می دهد: از 
آن جا که قیمت داخلی این محصول 
پایین آمده، پیگیر شدیم تا صادرات 

آن دوباره از سر گرفته شود، زیرا با 
این وضعیت کشاورزان شرایط خوبی 

نخواهند داشت.

سیب زمینی جنوب در صف صادرات 
رییس صمت جنوب: با صادرات محصولی مانند سیب زمینی، قیمت آن بیشتر شده که به نفع کشاورز است

شـورای مرکـزی شـد و بـرای معرفـی خـود - کـه آن روزگار 
دبیـر ایـن حـزب در قم بود- پشـت تریبون آمـد و با مزاحی 
از ضـرورت حضـور روحانیـت در جمـع شـورای  شـیرین، 
مرکـزی گفـت. از آن تاریـخ ۷ بـار بـا رأی بـاالی اعضـا در 
مجمـع عمومـی بـه عضویـت شـورای مرکـزی این تشـکل 
انقالبـی در آمـد و بـرای تـداوم راه شـهدای مؤتلفـه اسـالمی 
بـا دیگـر راهپویـان آن شب شـکنان میثاق بست.سـالها بعد، 
وقتـی او با سـؤال خبرنگاری مواجه شـد کـه از نگرانی تالقی 
وظایـف امـام جمعه بودن با عضویت در یک حزب سیاسـی 
پرسـیده بـود، پاسـخ داد: » بنـده جریان مؤتلفه اسـالمی را 
بیشـتر یک جریـان فکـری و فرهنگی و اعتقادی برخاسـته 
از تفکـر اصیـل روحانیـت و بـه ویـژه حضـرت امـام می دانم 
و ماهیـت مؤتلفـه را بـا ماهیـت گروههـای دیگـر متفـاوت 
می دانـم، بـه عالوه اینکه بنـده رابط مؤتلفه با حـوزه و مراجع 
بـوده ام و اگر تشـخیص می دادم این کار با موازین شـرعی و 
دینـی تضـاد دارد قطعـًا وارد این عرصه نمی شـدم.« او البته 
در ادامـه با اشـاره به سـوابق فرهنگیش تصریح کـرده بود که 
از روحیه تشـکیالتی برای تقویـت وظایف امامت جمعه بهره 
خواهـد گرفـت امـا در جایـگاه حقوقیش فراجناحـی خواهد 
اندیشـید و در منطقـه مسـئولیت خود وارد دسـته بندی های 
سیاسـی نخواهـد شـد.از این منظر بایـد او را امـام جمعه ای 
متمایـز دانسـت. امـام جمعـه ای کـه بـا حضـور در حـزب 
جمهـوری اسـالمی و پـس از آن حضـور در حـزب مؤتلفـه 
اسـالمی بـه عنـوان دبیـر کازرون در سـال 13۷0؛ رویکـردی 
راهبـردی بـه لوازم اداره یک شـهر یافته بـود و با نگاهی بلند، 
کازرون را بـا برگـزاری کنگـرۀ بین المللـی سـلمان فارسـی و 
بزرگداشـت شـخصیت هایی همچـون آیـت هللا سـیداحمد 
پیشـوا و آیـت هللا ایمانی در سـطح تـراز فرهنگ ملی مطرح 

سـاخت، حـوزه علمیه مکتب الصـادق )ع( کازرون را توسـعه 
داد و در کنـار آن بـرای خواهـران حـوزه علمیـه تأسـیس کرد 
و ... امـا ایـن اشـتغاالت او را از حضـور در دیگـر عرصه هـا باز 
نداشـت و اگـر حقی در معـرض تضییع مشـاهده می کرد - 
همچـون حضـورش در میـدان شـهدای کازرون در فروردیـن 
سـال گذشـته - به ردیف اول صفوف مردم می پیوسـت، در 
جشـن دانشـجویان حاضر می شـد و دغدغه حفظ معماری 

سـنتی کازرون و احیـای دریاچـه پریشـان را داشـت و ...
او از 1۶ سـالگی بـا حضـور در دفـاع مقدس جهـاد را آغاز کرد 
و تا لحظه شـهادت از حضور دلیرانه برای آرمانش نهراسـید؛ 
آنچنـان کـه دو هفتـه قبل از عروجـش، با انتقـاد از همراهی 
کننـدگان جنـگ روانـی دشـمن گفـت: »کاسـبان تـرس 
عده ای مرعوبند، عده ای هم سـتون پنجم و مهره دشـمنند و 
می خواهنـد با ترسـاندن مـردم، بتوانند کار ناتمام دشـمن در 
داخـل را تمـام کنند.« و بالفاصله میدان جهـاد جدید را اعالم 
کـرده بـود: »چـرا جنـگ واقعـی را جـدی نمی گیریـم و بـه 
دنبـال یـک جنگ تخیلـی می گردیـم؟ جنگ واقعـی امروز 

ما، جنـگ اقتصادی اسـت.«
ایـن شـاگرد حـوزه کـه سـالها درس خـارج حضـرت آیـات 
عظـام مـکارم شـیرازی، جعفـر سـبحانی، نـوری همدانـی 
و ...  را تلمـذ کـرده بـود؛ پـس از 1۲ سـال تبییـن معـارف 
الهـی و بصیـرت انقالبی از سـنگر امامت جمعـه، در آخرین 
جلسـه کاریـش برای بزرگداشـت یـاد امام و شـهدای قیام 
15 خـرداد و نیـز اقامه نماز عید سـعید فطـر و دیدار مردمی 
عمومـی عیدانـه هماهنگی هـا را بـه سـرانجام رسـاند، حال 
آنکـه تقدیـر الهـی آن بود که مـردم به دیدار و تشـییع پیکر 
در خون غلطیده اش بیایند و در مراسـم سـی امین سـالروز 
عـروج خمینـی کبیـر)ره(، در کنـار السـابقون شـهیدش به 
مقـام عنـد ربهم یرزقـون نائل آمـده و روحش در کنـار امام 

راحـل آرام گیرد.

کاغذ جنوب



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488۶84     43۲13۶84-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-3۲48۷4۷۷

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 . 

499 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 خــرداد   11 شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

آوای محلی           

َبسی َرنِد گُُرپ َور جوِن َخلِکن
ُتوارِ ُمرِگ ُشو  ُبمپوِن   َخلِکن

َسری ُور ِگفِته َبد طوری گرونی 
ِدلی َور ُبرِدن  ایموِن   َخلِکن

شاعر :  مهدی جاللی

به مثل َدم َتنو آشو َاُسخُتم
 وای ُهرم ُتوم داشتم َاپختم 

یکی نایه خوشی ای اسم نازِت 
ُمنم َورلج همش ِاسمت َاگفتم

شاعر :  کرامت پیرنیا)َبخت َورگَشته(

کَموَنک َدر َزه ُو ُهوَرک َتمی دا
َزمیِن ُغرَصه پیچوکی َخمی دا
ُچِم ِنه ِدرَده   گَُور دارِ  َشماَلر
َزدی هُومی ُو آهوگُم  َرمی دا

شاعر :  مهدی جاللی

هما َوختی که َیهُتم گَفترم ُتو 
ُغلور بودم  ِبه مثِل گندم و ُجو 
َتموم فکرو ذکرم هستری تو 
وکاشکی ُمردرم آتی هما شو

شاعر :  کرامت پیرنیا)َبخت َورگشته(

صاحبان محترم مشاغل )اشخاص حقیقی(

 روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
 شما می توانید بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی، از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکی خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سالجاری ارسال و مالیات مربوطه را نیز پرداخت نمایید.

شناسه آگهی 479017 ۳۵۰۱9 - ۰۲۱ ستاد خبری دفتر مرکزی حراست ۱۵۲۶ مرکز ارتباط مردمی

بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان محمدمهدی بلـوردی با اعالم این خبر گفت: شـبکه 
راه هـای روسـتایی بـا جمعیـت بـاالی ۲0 خانـوار اسـتان 10 
هـزار و ۲۷4 کیلومتـر اسـت کـه تـا کنون چهـار هـزار و 583 

کیلومتر آن آسـفالت شـده است.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان افزود: هـم اکنون 
531 کیلومتر راه روستایی در 1۶ شهرستان در دست ساخت 
اسـت کـه برای تکمیـل آن ها به بیـش از هزار میلیـارد ریال 

اعتبار نیاز اسـت.
وی تصریـح کـرد: سـال گذشـته 45 کیلومتـر راه روسـتایی 

آسـفالته با صـرف 180 میلیـارد ریال اعتبار در اسـتان کرمان 
احداث و بیش از 400 خانوار از مزایای آن بهرهمند شـدهاند.

محمدمهـدی بلـوردی بـا اشـاره به وسـعت اسـتان کرمان و 
پراکندگی جمعیت این اسـتان گفت: بیش از 5۲00 کیلومتر 
راه آسـفالته دیگـر برای روسـتاهای بـاالی ۲0 خانوار اسـتان 

نیاز اسـت.
اسـتان کرمـان بـا داشـتن چهـار هـزار و 583کیلومتـر راه 
آسـفاته روسـتایی در حوزه شـمال و دو هزار و ۲0 کیلومتر در 
حـوزه جنـوب این اسـتان، از اسـتان های پیشـگام در حوزه 

راه روسـتایی آسـفالته به شـمار مـی رود. 

مهندس جمشـید مالرحمن در آسـتانه آیین معارفه و حضور 
در مجتمـع گل گهـر گفت: شـرکت معدنی و صنعتـی گل گهر 

دارای دو مزیت نسـبی اسـت .
1-سـرمایه ارزشـمند نیـروی انسـانی متخصـص، صـادق و 

باانگیـزه و کارگـران زحتمکـش و پـر تـالش
۲-معـادن و صنایـع معدنـی بـه عنـوان دارائی های بـا ارزش 

شرکت 
وی افزود:بـه اعتقـاد اینجانب در کنار سـرمایه های انسـانی و 
کارکنـان شـرکت که مهمتریـن دارائـی و ذخیره برای توسـعه 
اشـتغال و اقتصاد شـرکت می باشـند و به دسـت توانای آنها 
مـی تـوان از سـرمایه هـای شـرکت برای رسـیدن بـه اهداف 
اسـتراتژیک و توسـعه ای در جهـت نیـل به توسـعه اقتصادی 
کشـور و منطقـه اسـتفاده کرد،مدیریت سیسـتمی بـه همراه 
انضبـاط کاری، افزایش تولید و گسـترش فعالیـت ها، اصالح 
فضـای کسـب و کار،  بـاال بـردن سـطح زندگـی و معیشـت 

کارکنـان و رفـاه کارگـران از اصلـی ترین اهداف ماسـت.
مهنـدس مالرحمـن الزمـه تحقـق اهـداف عالی شـرکت را در 
گـرو رضایتمنـدی و ارتقـاء سـطح زندگـی کارکنـان دانسـت 

و گفت:کارکنـان گل گهـر بـا داشـتن کارنامـه درخشـان در 
و  فضـای کسـب  حفـظ  و  زنـی  رکـورد  تولیـد،  زمینه هـای 
کار،شایسـته هر گونه توجه و ارتقاء شـرایط کاری می باشـند 

و بـه امیـد خـدا ایـن مهم،وجـه همـت اینجانـب اسـت.
طبیعـی اسـت گل گهـر دارای پتانسـیل و قابلیـت بسـیار بـاال 
اسـت که در تمام زمینه های تولید، توسـعه،پژوهش، اشتغال 
و صرفـه اقتصادی می بایسـت سـرآمد بنگاههـای اقتصادی 

کشـور باشد. 
مدیرعامـل گل گهـر در مـورد انجام مسـئولیت هـای اجتماعی 
نیز گفت: توجه به مسـئولیت های اجتماعی در منطقه،اسـتان 
و  فرهنگـی  ورزشـی،  هـای  فعالیـت  توسـعه  و شهرسـتان، 
از  اقتصـادی  و  فعالیـت هـای صنعتـی  کنـار  در  اجتماعـی 
اولویت هـای کاری و برنامـه هـای اصلـی اسـت و بـا اهتمـام 
جدی به مسـئولیت های اجتماعی شـرکت عمل خواهیم کرد.

ادارات در صرفه جویی 
برق پیشرو باشند

احداث بیش از ۵۳۰ کیلومتر راه روستایی در استان کرماندر استان 

نیروی انسانی متخصص و با انگیزه بزرگترین مزیت گل گهر است 

حضور مدیر عامل برق جنوب استان کرمان به صورت ویدئوکنفرانس 
در جلسه شورای اداری رودبار جنوب با محوریت حذف قبوض 

کاغذی برق و همکاری ادارات در پیک بار تابستان 9۸

۵31 کیلومتر راه روستایی در استان کرمان در دست احداث است

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر:

بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت توزیع 
کرمـان،  اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی 
مدیـر عامل این شـرکت از طریـق ویدئو 
فرمانـدار  جمعـه،  امـام  بـا  کنفرانـس 
رودبـار  شهرسـتان  مسـئولین  سـایر  و 
جنـوب در جلسـه شـوراي اداري کـه در 
محـل مديريت برق شهرسـتان تشـکيل 

شـده بـود، شـرکت و گفتگـو نمـود.
ضمـن  نشسـت  ایـن  در  نیـا  مهـدوی 
تاکیـد بـر مصرف بهینـه برق بیـان نمود: 
از آنجایـی کـه برق زیر سـاخت همه زیر 
سـاخت هاي توسـعه مي باشد،بايستي 
در مصـرف صحيح آن کوشـا باشـيم و با 
توجـه بـه نزديـک شـدن بـه فصـل گرما 
مشـترکين بايـد بيـش از پيش درسـت 

مصـرف کـردن بـرق را رعايـت نمايند.
وی ضمـن تشـکر از اداراتـی کـه سـال 
گذشـته در پیـک مصـرف بـرق سـرآمد 
بودند، خاطرنشـان کرد: ادارات و دستگاه 
اجرایـی بایسـتی در زمینه مصـرف بهینه 
بـرق پیشـرو و سـرلوحه مردم باشـند تا 
بتوانيـم امسـال بـه بهترين نحـو از پيک 
بـار عبـور نمائيـم و مـردم دچـار سـختي 

ناشـي از خاموشـي برق نشـوند.
خـود  سـخنان  ادامـه  در  نیـا  مهـدوی 
تصریـح کـرد: در مناطـق رودبـار جنـوب 
سـال هـای گذشـته تنهـا دو پسـت فوق 
توزیـع داشـتیم کـه منجـر به افـت ولتاژ 
در این مناطق شـده بود اما خوشـبختانه 
توزیـع  فـوق  پسـت  چهـار  اکنـون  هـم 
بخـش  در  همچنیـن  و  نصـب گردیـده 
زهکلـوت نيـز بـا کمـک بـرق منطقـه اي 
برنامـه هايـي در دسـت اقـدام داريـم و 
اميـد اسـت کـه بتوانيـم افـت ولتـاژ اين 
ممکـن  مقـدار  حداقـل  بـه  را  مناطـق 

برسـانيم.
وی افزود: نصب ترانسـفورماتور و پسـت 
فشـار متوسـط، مقـاوم سـازی و گابیون 
بنـدی و بتـن ریـزی پـای تیر هـای برق 
همگـی جـز کارهـاي بسـيار خوبـي بوده 
اسـت کـه در مناطق رودبار جنـوب انجام 

شـده است.
مهـدوی نیـا بـه حـذف قبـوض کاغـذی 
بـرق اشـاره نمـود و گفـت: ایـن اقـدام 

انجـام  در راسـتای کاهـش هزینـه هـا 
اسـت کـه  ذکـر  بـه  الزم  و  شـود  مـی 
بـرق  شـرکت  اصلـی  اهـداف  از  یکـی 
جنـوب کرمـان "عـدم مراجعـه حضوري 
مشـترکين" مـي باشـد بـه گونـه اي کـه 
مشـترک در هـر مـكان و هـر سـاعتي از 
شـبانه روز باشـد بتوانـد بـه صـورت غير 
حضـوري از امكانـات و خدمات شـركت 

اسـتفاده نمايـد.
ایـن  جمعـه  امـام  نشسـت  ایـن  در 
زحمـات  از  تشـکر  ضمـن  شهرسـتان 
ارزنـده شـرکت بـرق جنـوب بیـان کـرد: 
از وظایـف مهـم روحانیـون می باشـد که 
در مناسـبت هـای مختلـف در خصـوص 
مدیریـت مصـرف بـرق توضیحاتـي ارائه 
دهنـد و ارزش واقعـي بـرق را بـه مـردم 

نشـان دهنـد.
فرمانـدار ایـن شهرسـتان نیـز بـه پروژه 
توسـعه فیـدر جدیـد کـه از پسـت فـوق 
توزیـع سـرخ قلعه شهرسـتان قلعه گنج 
تغذیـه مـی شـود اشـاره نمـود و گفـت:  
پایـان  تـا  پـروژه کـه  ایـن  اجـرای  بـا 
خـرداد مـاه بـه بهـره بـرداري مي رسـد 
نزديـک بـه 40 روسـتا رفـع افـت ولتـاژ 

خواهنـد شـد.
ادارات  داشـت:  بیـان  همچنیـن  وی 
ملـزم بـه رعایـت همـکاری با امـور برق 
شهرسـتان رودبـار جنـوب در اسـتفاده 
ادارت  و  باشـند  مـی  بـرق  از  صحیـح 
اداري  وقـت  پایـان  از  پـس  بایسـتی 
را خامـوش  بـرق غيـر ضـروري خـود 
نماينـد کـه امـکان تاميـن بـرق مـردم 

فراهـم شـود.
منصـور خانـه گیـر افـزود: سـال گذشـته 
نزدیـک بـه دو میلیارد تومـان از اعتبارات 
حـوزه  در  را  جنـوب  رودبـار  شهرسـتان 
برق اسـتفاده نمودیم و امیدوار هسـتیم 
امسـال نیز بتوانیم اقدامـات خوبی را در 

ايـن زمينـه انجـام دهيم.
الزم بـه توضیـح اسـت کـه ارتبـاط ویدئو 
کنفرانـس سـتاد شـرکت توزیـع نیروی 
 1۶ بـا  کرمـان  اسـتان  جنـوب  بـرق 
مدیریـت برق شهرسـتان تحت پوشـش 

شـرکت اخیـرا برقـرار شـده اسـت.

ضعف زیرساخت های سرمایه گذاری 
صنعتی جیرفت

رییس سازمان صمت جنوب استان: در بخش زیرساخت های سرمایه گذاری در جیرفت با مشکل مواجه هستیم

مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان کرمـان می گویـد: کارخانـه 
مـس کاتـد جیرفـت مجـوزی از محیـط زیسـت در یافـت 
می کنـد.  فعالیـت  سـازمان  ایـن  تاییـد  بـدون  و  نکـرده 
مرجـان شـاکری به باشـگاه خبرنگاران گفته یک سـال اسـت 
کارخانـه کاتـد مـس در شـهرک صنعتـی جیرفـت مشـغول 
بهره برداری بوده و متاسـفانه مجوز محیط زیسـت را نیز ندارد.

بـرای  مـواد شـیمیایی  رده ۷  در  ایـن کارخانـه  افـزود:  وی 
بهره بـرداری اسـت و محیـط زیسـت بـرای شـهرک صنعتـی 
جیرفـت تـا رده قانونی 4 مواد شـیمیایی مجوز صـادر می کند.

شـاکری صـدور مجـوز را بـرای ایـن کارخانـه بـه علـت  ایجاد 
اشـتغال و تولیـد پایدارعنـوان کـرد و گفـت: اگـر مجـوز هـم 
صـادر شـود بـه دلیـل حمایـت از تولیـد اسـت، امـا سـازمان 
محیـط زیسـت بـا فعالیـت ایـن کارخانـه مخالفـت اسـت.

بیـان  درصـدی  تصریـح کرد:پیشـرفت 99  شـاکری  خانـم 
بـه  بـوده کـه  جیرفـت  مـس کاتـد  بـرای کارخانـه  شـده 
اشـتباه  در رسـانه هـا رمشـک قلعـه گنج عنوان شـده اسـت.

وی افـزود: بـر طبـق اظهـار نظر هـای مختلـف رسـانه ای تـا 
کنـون ایـن کارخانـه هیـچ گونـه درخواسـت یـا اسـتعالمی 
از محیـط زیسـت اسـتان و شهرسـتان نداشـته  و اکنـون 
پـس از جلسـات رفـع موانـع تولیـد شهرسـتان جیرفـت و 
پیگیری هـای محیط زیسـت اقدام الزم صـورت خواهد گرفت.

عباس تقی زاده مشـاور اسـتاندار در امور رسانه و روابط عمومی 
اسـتانداری کرمان هم می گویـد: کارخانه کاتد مس در جیرفت 
اسـت و عنوان دقیـق صحبت فدایی اسـتاندار کرمان این گونه 
بـوده اسـت کـه جای سـوال اسـت کـه چگونه بـا وجـود آنکه 
ایـن کارخانـه در آسـتانه بهـره بـرداری بـودن هنـوز مجوز هـای 
زیسـت محیطـی را نگرفته، اسـتاندار کرمان در تمام جلسـات 
رفـع موانـع تولیـد بر حـل مشـکالت کارخانجـات و واحد های 
تولیـدی در سـطح اسـتان و بـه ویـژه مناطـق جنوب و شـرق 
اسـتان بـا هدف رسـیدن به توسـعه متـوازن تاکید ویـژه دارد.

کارخانـه مـس کاتـد جیرفـت سـالیانه 3 هـزار تن تولیـد دارد 
کـه در حـال حاضـر بـرای 80 نفـر به صـورت مسـتقیم و برای 
110 نفـر نیـز به صورت غیر مسـتقیم شـغل ایجاد کرده اسـت. 

شهرک صنعتی شماره دو جیرفت گرید
الزم را ندارد

مسـلم مروجـی رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
یـک  مجـوز  به»کاغذوطن«گفت:»وقتـی  کرمـان  جنـوب 
کارخانـه را در شـهرک صنعتـی صادر می کنیم نیاز به اسـتعالم 
محیط زیسـت نـدارد وفقـط مجـوز صـادر می شـود و زمانی که 
پروانـه بهره بـرداری صـادر می شـود بـرای کارخانه ها اسـتعالم 
محیط زیسـت صادر می شـود.«وی افزود:»شـرکت شهرک ها 
ذون بنـدی دارد و بـر اسـاس ایـن مجوز محیط زیسـت برایش 
صـدور می شـود و شـهرک صنعتـی شـماره دو جیرفـت یـک 
بـار اسـتعالم کلـی گرفته اسـت و شـرایطی کـه بـرای کارخانه 

مـس ایجـاد شـده ایـن اسـت که گریـد ایـن کارخانـه از گرید 
شـهرک باالتر اسـت در گذشـته شـرکت شـهرک ها باید گرید 
باالتـری بـرای ایـن پـروژه می گرفـت ولـی اقدامـی نشـده که 
اکنـون پیگیری شـده و امیدواریم مسـووالن تالش کنند گرید 
ایـن شـهرک از 4 بـه باالتـر ارتقـا پیدا کنـد. قبـال طرح هایی با 
ایـن عظمـت بـرای آن پیش بینی نشـده بوده درگذشـته فقط 
طرح هـای خـاص و کوچـک بـرای ایـن شـهرک در نظـر قـرار 
گرفتـه شـده بـوده، چنـدی پیـش نیـز مجـوز یـک کارخانـه 
آجـر را در ایـن  شـهرک صـادر کردیـم  بـرای آن هـم شـهرک 
مشـکل داشـت و پیگیری کردیم  به صورت مـوردی برای این 
کارخانـه مجوز محیط زیسـت صادر شـده اکنون زمیـن واگذار 
شـده و کار اجرایی به زودی شـروع می شـود. در مورد کارخانه 
مـس هـم محیط زیسـت هم اکنـون طـرح را آمـاده کـرده و 
ذون بنـدی الزم را بـرای شـرکت شـهرک ها فرسـتاده تـا اجـرا 
شـود.«مروجی تصریح کرد:»روند خـط تولیدات در هر منطقه 
فـرق می کنـد و شـرایط خـط تولیـد کارخانـه مـس جیرفـت 
لیچینـگ اسـت که بـا کارخانه مـس خاتون آباد که در گذشـته 
باعـث مشـکالت زیـادی شـده بـود فـرق دارد حتی بـه لحاظ 
نـوع مـاده معدنـی تفـاوت را شـاهد هسـتیم و بـا ایـن حـال 
تمامـی ضوابـط انجام شـده و اکنـون هم با مدیر ایـن کارخانه 
صحبـت شـده تـا کلیه ضوابـط زیسـت محیطی را انجـام دهد 
کـه در حـال پیگیری این مسـاله نیز هسـتند و هیچ  آسـیبی 
ان شـاهللا به منطقه نمی رسـد.«وی اضافه کرد:»اسـم شـرکت 
صنعتـی این مسـاله را مشـخص می کنـد که فقـط واحدهای 
صنعتـی بایـد در آن راه انـدازی شـوند پیگیـری کردیـم و خود 
شـرکت شـهرک ها هم نامه هـای متعدد بـه مسـووالن زده که 

نزدیـک ایـن منطقـه زمین مسـکونی واگذار نشـود متاسـفانه 
در شـهرک صنعتـی شـماره یـک شـاهد واحدهای مسـکونی 
زیـادی هسـتیم.در حالـی که هزینه زیرسـاختی زیـادی برای 
ایـن شـهرک صـرف شـده نمی تـوان برخـی طرح هـا را در آن 
اجـرا کـرد و اگـر همیـن حاال مسـووالن برای شـهرک صنعتی 
شـماره دو هـم چارچوبـی را در نظـر نگیرنـد آینـده خوبـی را 
پیش بینـی نمی کنـم زیـرا دوبـاره یک عده شـروع به سـاخت 
و سـاز در اطـراف شـهرک می کننـد و در آینـده بـه مشـکل 
خواهـد خـورد همیـن حـاال در گوشـه و کنار شـاهد سـاخت و 
سـازهایی هسـتیم کـه حتمـا بعـدا مشکل سـاز می شـوند. «

مشکل تامین زیرساخت  در جیرفت 
سرمایه گذاران را فراری می دهد

رییـس سـازمان صمت جنـوب  خبر می دهد:»در شهرسـتان 

و  دارد  وجـود  مشـکل  زیرسـاخت  بخـش  در  جیرفـت 
سـرمایه گذارها بـا دیـدن اینکـه تاسیسـات زیرسـاختی مهیا 
نیسـت منصـرف می شـوند.در جاده میجـان اقدام بـه صدور 
مجـوز کارخانـه مـس کردیـم و بیـش از سـه سـال گذشـته 
هنـوز کارخانـه مـس میجـان نتوانسـته مجـوز آب و دیگـر 
زیرسـاخت ها را تامیـن کنـد در حالـی کـه اولیـن کارخانـه 
مـس در منطقـه بـود کـه مجـوز خـود را از سـازمان صمـت 
دریافـت کـرد. اگـر منطقـه ای بخواهـد توسـعه پیدا کنـد باید 
در ابتـدا زیرسـاخت های الزم را داشـته باشـد و متاسـفانه در 
ایـن منطقـه اگر سـرمایه  گذاران قصد سـرمایه گذاری داشـته 
بـا معـارض مختلفـی روبـرو می شـوند.باید  باشـند حتمـا 
فکـری اساسـی کـرد تـا طی سـه چهار سـال آینده شـرایطی 
بـرای شـهرک در نظـر بگیرنـد که طرح هـای مختلـف بتوانند 
راه انـدازی شـوند. سـوت قطـار توسـعه در جنـوب زده شـده 
وقتـی سـرمایه گذارانی در منطقـه ای حضـور پیـدا کنند حتما 
سـرمایه گذاران دیگـری هـم در منطقـه حضـور پیـدا خواهند 
کـرد و اقـدام بـه اجـرای طرح هـای بزرگـی خواهنـد کـرد اما 
وقتـی مناطـق مسـکونی در اطـراف شـهرک واگـذار شـود بـا 
مشـکل برخواهیـم خـورد و امیدواریـم تمهیداتـی اندیشـیده 
شـود کـه چارچوب این مسـاله رعایت شـود تا حریـم قانونی 
زیرپـا گـذارده نشـود و بتوانیـم طرح هـا و پروژه هـای خـوب  
بزرگـی را در ایـن شـهرک اجـرا کنیـم و مشکل سـاز نباشـد.

اکنـون بـرای توسـعه شـهرک ۶00هکتـار زمیـن صادر شـده و 
بایـد حریمی درنظر گرفته شـود در آینـده کارخانجات باید در 
ایـن شـهرک کلید بخورنـد دولت هزینه می کند و زیرسـاخت 
ایجـاد می کنـد تـا سـرمایه گذاری تسـهیل پیـدا کنـد و اگـر 
ایـن همـه زحمت کشـیده شـود و نتوانیـم طرحـی را اجرایی 
کنیـم بـه چـه درد می خورد.البتـه کارخانـه مس کاتـد تاکنون 
بیـش از 300نفـر بـا بیمه  تامیـن اجتماعی را مشـغول به کار 
کـرده و ایـن در جنـوب کرمـان بی نظیر اسـت و تاثیـر مثبتی 
در منطقـه گذاشـته کـه در دیگـر حوزه هـا نیـز سـرمایه گذاران 
اعـالم آمادگـی بـرای کار کرده انـد مجـوز زیسـت محیطـی 
می شـود  حـل  بـزودی  و  نـدارد  خاصـی  شـرایط  هـم  آن 
سـرمایه گذار تاکنـون چندین میلیـارد تومان را بـدون دریافت 
تسـهیالت از دولـت در ایـن بخـش هزینـه کـرده اسـت. «

الهام پی پر
دبیرتحریریه/کاغذ  وطن
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مروجـی تصریـح کرد:»رونـد خـط تولیـدات در 
هـر منطقـه فـرق می کنـد و شـرایط خـط تولیـد 
کارخانـه مـس جیرفـت لیچینـگ اسـت کـه بـا 
کارخانـه مـس خاتون آبـاد کـه در گذشـته باعـث 
مشـکالت زیـادی شـده بـود فـرق دارد حتـی بـه 
لحـاظ نـوع ماده معدنی تفاوت را شـاهد هسـتیم 
و بـا ایـن حـال تمامـی ضوابـط انجـام شـده و 
اکنـون هـم بـا مدیـر ایـن کارخانـه صحبت شـده 
تـا کلیـه ضوابـط زیسـت محیطی را انجـام دهـد 
کـه در حـال پیگیـری ایـن مسـاله نیـز هسـتند و 
هیـچ  آسـیبی ان شـاهللا بـه منطقـه نمی رسـد.«


