
اتاق بازرگانی جنوب: کم کاری از سازمان صمت بوده است
سازمان صمت جنوب: مراحل ثبت درگیر و دار قانونی مانده است

رییس دانشگاه آزاداسالمی واحد جیرفت:

محرومیت زدایی از جازموریان 
نیازمند کاری مستمر است

 آغازنوبت دهی طرح سنجش
در مدارس کرمان

ثبت قالی گل سرخ 
اسفندقه بین زمین و هوا

»کراه دلفارد« دهیاری ندارد
بخشدار ساردوییه: اگر جمعیت دائمی ساکن روستای دلفارد به حدنصاب می رسید

قطعا دهیاری داشتند

مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب:

صرفه جویی ۶ مگاواتی سال گذشته 
ادارات جنوب استان
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معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

ثبت 9618تخلف سرعت غیرمجاز 
در جنوب کرمان
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 خــرداد   19 یکشــنبه         503 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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خرسند از پاداش 
عمری جهاد

محمدمهدی اسالمی
یادداشت مهمان

در مجمـع عمومـی موتلفـه کـه حجت االسـالم محمـد 
خرسـند برای اولیـن بار نامزد حضور در شـورای مرکزی 
شـده بـود، پشـت تریبـون آمـد و بـا مزاحـی شـیرین، 
از ضـرورت حضـور روحانیـت در جمـع شـورای مرکزی 
گفـت.3 سـال از شـهادت دیـده بـان انقـالب، گذشـته 
بـود کـه مجمع عمومی مؤتلفه اسـالمی در سـالنی تازه 
مزّین شـده به نام شـهید سید اسـدهللا الجوردی برگزار 
شـد. در روزگار هجمـه رسـانه ای گسـترده روزنامه هـای 
زنجیـره ای علیـه انقالبیون و با عزمی راسـخ برای تداوم 
راه شـهدای ایـن حـزب از 13۴۴ تـا 13۷۷. روزهایی که 
مدعیـان اصالح طلبـی با تکیه بر قـوای مقننه و مجریه، 
مسـیر خطرناکـی را در پیـش گرفتـه بودند کـه موجب 
گسـتاخی سـازمان منافقیـن و بازگشـت ترورهـا بـه 
حـوادث یومیـه شـده بـود و کسـی نمی دانسـت که باز 
هـم در شـهادت بـه روی عضوی از شـورای مرکزی این 

تشـکل انقالبـی باز خواهد شـد؟
در همـان مجمع عمومـی بود که بـرای اولین بار حجت 
االسـالم محمد خرسـند نامزد حضور در شورای مرکزی 
شـد و بـرای معرفـی خـود - کـه آن روزگار دبیـر ایـن 
حـزب در قـم بـود- پشـت تریبـون آمـد و بـا مزاحـی 
شـیرین، از ضـرورت حضـور روحانیت در جمع شـورای 
مرکـزی گفـت. از آن تاریـخ ۷ بار با رأی بـاالی اعضا در 
مجمع عمومی به عضویت شـورای مرکزی این تشـکل 
انقالبی در آمد و برای تداوم راه شـهدای مؤتلفه اسالمی 
بـا دیگر راهپویـان آن شب شـکنان میثاق بست.سـالها 
بعـد، وقتـی او بـا سـؤال خبرنـگاری مواجـه شـد که از 
نگرانـی تالقـی وظایـف امـام جمعه بـودن بـا عضویت 
در یک حزب سیاسـی پرسـیده بود، پاسـخ داد: » بنده 
جریان مؤتلفه اسـالمی را بیشـتر یک جریـان فکری و 
فرهنگـی و اعتقادی برخاسـته از تفکـر اصیل روحانیت 
و بـه ویـژه حضـرت امـام می دانـم و ماهیـت مؤتلفه را 
بـا ماهیت گروههـای دیگر متفـاوت می دانـم، به عالوه 
اینکـه بنـده رابط مؤتلفه با حـوزه و مراجع بـوده ام و اگر 
تشـخیص مـی دادم ایـن کار بـا موازین شـرعی و دینی 
تضاد دارد قطعًا وارد این عرصه نمی شـدم.« او البته در 
ادامـه با اشـاره به سـوابق فرهنگیش تصریح کـرده بود 
کـه از روحیـه تشـکیالتی بـرای تقویت وظایـف امامت 
جمعـه بهـره خواهـد گرفـت امـا در جایـگاه حقوقیش 
فراجناحی خواهد اندیشـید و در منطقه مسئولیت خود 

وارد دسـته بندی های سیاسـی نخواهد شـد.
از ایـن منظـر بایـد او را امـام جمعه ای متمایز دانسـت. 

امام جمعـه ای که بـا ...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

شرکت خدمات بیمه ای آتیه سازان هلیل

 تسـلیت قطـره ایسـت در برابر غـم دریا گونه ی شـما
درگذشـت نابهنـگام  خواهرزاده هـای   بزرگوارتـان مـا را 
نیـز اندوهگیـن سـاخت .از پـروردگار متعـال ، غفـران و 
رحمـت الهـی بـرای آن عزیـزان  از دسـت رفتـه و صبری 
عظیـم بـرای جنابعالـی و خانـواده محترمتـان خواهانیم .

جناب مهندس ولی افشار 
معاونت محترم  خدمات  بیمه ای 

بانک کشاورزی جنوب کرمان

26 تا 2641 تا 40

 نوبت دوم
آگهی مناقصـه

 شهرداری عنبرآباد
شـهرداری  عنبرآباد در نظر دارد به اسـتناد موافقت شـماره 24 مورخ 98/03/08 شـورای محترم اسـالمی شـهر 

عنبرآبـاد انجـام خدمـات عمومـی، تنظيـف و جمـع آوری زبالـه، فضای سـبز و باغبانـی و... را به صـورت حجمی وبه 
پاییـن تریـن قیمـت  پیشـنهادی  و بـه مـدت یک سـال کامـل شمسـی از طریـق مناقصه به یکـی از شـرکت های 

خدماتی واجدالشـرایط واگـذار نماید.
لـذا از شـرکت هـای ذیصـالح  ظرف مـدت ده روز پـس از درج آگهـی نوبت دوم ،پیشـنهادات خـود را  در پاکت های  

الک و مهـر شـده به دبیرخانه  حراسـت شـهرداری تحویل نمایند

1-موضـوع مناقصـه: واگـذاری انجـام خدمـات عمومـی، تنظيـف و جمـع آوری زبالـه، فضـای سـبز و باغبانـی بـه 
واجدالشـرایط شـرکت های 

2- مجوز اداره کار و طرح طبقه بندی مشاغل
3- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4- هزینه درج آگهی در دو نوبت  و هزینه آگهی تجدید مناقصه طبق روال مقرر قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
۵- مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  98/03/12 لغایت 98/03/19 پایان وقت اداری

6 - مهلت تحویل اسناد)پیشنهادات  از تاریخ 98/03/20 لغایت پایان وقت اداری  98/03/30 ) ساعت 14 ( می باشد .
۷- تحویـل اسـناد بـه دبیرخانـه حراسـت شـهرداری صورت مـی گیـرد و تاریخ بازگشـایی پاکات پیشـنهادات  بعـد از مهلت 

تحویـل اسـناد  در تاریـخ 98/03/30 سـاعت 1۵  در محـل دفتـر شـهردار می باشـد.
بدیهی است پاکات پیشنهادات مشتمل بر سه پاکت جداگانه:

الف :تضمین شرکت در مناقصه
ب : رزومه، سوابق، رتبه و مدارک مربوط به شرکت واجدالشرایط

ج :پیشنهاد قیمت از طرف شرکت واجدالشرایط طی برگ پیشنهاد قیمت اسناد مناقصه بایستی صورت گیرد.
8-  محل دریافت اسناد و ارایه پیشنهادات دبیرخانه شهرداری می باشد .

9- تضمیـن شـرکت در مناقصـه بـه مبلـغ ۵٪ قیمـت پایـه به صورت ضمانـت نامه بانکـی  و یا واریز  وجه به شـماره حسـاب 
بانـک ملـی 310000360۵008 بـه نـام شـهرداری  عنبرآبـاد معـادل 418/232/220 ریال می باشـد. قیمت پابه بـرآورد ضمن 

اسـناد مناقصـه به مناقصـه گر تحویل مـی گردد.
10- چنانچـه برنـدگان اول ، دوم و سـوم مناقصـه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند سـپرده آنها به ترتیب به نفع شـهرداری ضبط 

شد. خواهد 
11-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 03443292113 آماده پاسخگوئی می باشد.
12-مدت اعتبار پیشنهاد ها یک ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.

13-شـرکت در مناقصـه و دادن پیشـنهاد بـه منزلـه قبول شـروط و تکالیف شـهرداری موضوع مـاده 10 آییـن نامه معامالت 
شـهرداری می باشد.

14 – در صورتیکـه  نفـر اول برنـده مناقصـه ، ظـرف مـدت یک هفته  نسـبت به عقد قـرارداد  اقـدام ننماید با نفر دوم و سـوم 
قـرارداد منعقـد مـی شـود .و ضمانـت نامه آنهـا به نفع شـهرداری ضبط مـی گردد .

1۵ – به پیشنهادات مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد شد .

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانمراد دینا – شهردار عنبرآباد

فرآیند شماره 1-4 /الف/98
نوبت اول

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  
همراه با ارزیابی کیفی فاز دوم عملیات اجرائی کاهش 
سطح ایستایی آب زیرسطحی در محدوده شهرکرمان  

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظر دارد تجدید مناقصـه عمومی یک مرحله ای همراه بـا ارزیابی کیفی فاز دوم 
عملیـات اجرائی کاهش سـطح ایسـتایی آب زیرسـطحی در محدوده شـهر  کرمـان به شـماره  1-4 /الـف/98 را از طریق 

سـامانه تـدارکات دولـت برگـزار نماید . کلیـه مراحل برگزاری مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکتها  از 
طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد. الزم اسـت 
مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را 

جهت شـرکت در فراخوان محقق سـازند . تاریخ انتشـار فراخوان در سـامانه تاریخ 98/3/19 میباشـد .

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت  : ساعت 10 مورخ  98/3/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 مورخ 98/4/1
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10:1۵ مورخ 98/4/1

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گزارجهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه : آدرس کرمــان - 
خیابــان پاســداران - شــرکت آب منطقــه ای کرمان – ســاختمان شــماره دو، دفتــر قراردادهــا و تلفــن 32224482 - 034
و ارائــه پاکتهــای الــف بــه ادرس : کرمــان - خیابــان پاســداران - شــرکت آب منطقــه ای کرمــان – ســاختمان شــماره یک، 

طبقــه دوم ، دبیرخانــه محرمانــه دفتر حراســت
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام : 88969۷3۷ و 8۵193۷68

م الف 305
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مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان اظهـار داشـت: 
رسـیدگی بـه پرونده های مالیاتـی در کوتاه تریـن زمان از 

اولویـت هـای اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتی اسـتان 
کرمان ، محمد سـلمانی در جلسـه شـورای اداری اداره کل 
ابالغ سـریع و شـفاف بـا رعایت اصـول حقوقـی و قانونی 
اوراق مالیاتـی را رسـالت مهمـی بـرای مامـوران مالیاتـی 
دانسـت و افـزود: هرگونه کوتاهی در ابـالغ اوراق مالی می 
توانـد خسـاراتی را بـرای فعـاالن اقتصادی و امـور مالیاتی 

به همراه داشـته باشـد.
وی بـر ضـرورت توجـه بـه رویکرد تکریـم ارباب رجـوع در 
کلیـه فرایندهـای کاری و خدمـات رسـانی هرچه مطلوبتر 
بـه مودیـان تأکیـد کـرد و گفـت : بایسـتی ضمـن تـالش 
بیـش از پیـش بـرای وصـول مالیـات، تکریـم مودیـان 
مالیاتـی و شـرایط و وضعیـت اقتصـادی آنـان را نیـز مـد 

نظـر قـرار دهیم.
مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان وظیفـه روسـای 
ادارات امـور مالیاتـی را مهـم ارزیابـی کرد و افـزود: نظارت 
بـر حسـن انجـام وظایـف محولـه از الزمه های رسـیدن به 

اهـداف نظـام مالیاتی اسـت.
سـلمانی در پایـان، رعایـت نظـم و انضبـاط کاری را مهـم 
برشـمرد و تصریـح کـرد: انضبـاط کاری ، انگیـزه و روحیـه 
مضاعف کاری موجب پیشـبرد اهداف سـازمانی می شود.

ــتانداران  ــارات اس ــش اختی ــت: افزای ــور گف ــر کش وزی
ــد  ــه ای می توان ــای منطق ــتفاده از ظرفیت ه ــرای اس ب
ــگ  ــا در شــرایط جن ــد ت ــت کمــک جــدی کن ــه دول ب
اداره کنیم.بــه گــزارش  بهتــر  را  اقتصــادی کشــور 
ــر  ــی دفت ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــر ب ــزاری مه خبرگ
ــان و راور در  ــردم کرم ــده م ــی نماین ــات مردم ارتباط
مجلــس شــورای اســالمی، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی 
در نشســت مشــترک بــا محمدرضــا پورابراهیمــی 
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس و نماینــده 
تالش هــای  کــرد:  عنــوان  راور  و  کرمــان  مــردم 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس در ایــن دوره مشــهود 
ــور  ــه وزارت کش ــی در مجموع ــکاری خوب ــت و هم اس
ــا  ــه اســت و ب ــا کمیســیون اقتصــادی صــورت گرفت ب
ــات  ــع ابهام ــوص رف ــده در خص ــام ش ــات انج اقدام
ــا  ــرای دهیاری ه ــزوده ب ــات ارزش اف ــات مالی موضوع
و شــهرداری ها، مشــکالت آنهــا برطــرف می شــود.

وی بــا اســتقبال از برنامه هــای معین هــای اقتصــادی 
ــا تمــام تــوان از ایــن  در اســتان کرمــان اعــالم کــرد: ب
ــم  ــون ه ــم و اکن ــت در کشــور اســتفاده می کنی ظرفی
ــده در  ــرا ش ــادی اج ــدل اقتص ــتان ها از م ــر اس دیگ
کرمــان بهــره گرفته اند.وزیــر کشــور بــا موافقــت صریــح 
ــم  ــاد داری ــم اعتق ــا ه ــرد: م ــوان ک ــن مســئله عن از ای
منابــع دولــت بــرای توســعه میســر نیســت و بایــد از 
منابــع غیردولتــی اســتفاده کنیــم.وی گفــت: افزایــش 
ــرای اســتفاده از ظرفیت هــای  اختیــارات اســتانداران ب
منطقــه ای می توانــد بــه دولــت کمــک جــدی کنــد تــا 
در شــرایط جنــگ اقتصــادی کشــور را بهتــر اداره کنیــم.

مدیرعامل شـرکت توزیع برق جنوب اسـتان کرمان گفت: 
بـا توجـه بـه بارندگی های امسـال احتمـال خاموشـی در 
کشـور وجود ندارد و اگر همکاری مردم را داشـته باشـیم، 

قطعا خاموشـی نخواهیم داشـت. 
بـه گـزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از کرمان ؛ عبدالوحید مهدوی نیا مدیرعامل شـرکت 
توزیـع بـرق جنوب اسـتان کرمان گفت: مصـرف برق همه 
ادارات اسـتان کرمـان حـدود 8 مـگاوات اسـت کـه وقتی 
خاموش می شـود و همـکاری می کنند، ۶ مـگاوات صرفه 

جویی را در این بخش شـاهد هسـتیم.
وی افـزود: بـرق ادارات بـه لحـاظ مصـرف خیلـی زیـاد 
نیسـت، بحـث دولـت و صرفـه جویی اسـت کـه مدیریت 
مصـرف از دولـت آغاز شـود و مردم ببیننـد دولت در صرفه 
جویـی پیشـقدم اسـت.مهدوی نیا تصریـح کـرد: سـال 
گذشـته که سـاعت کار ادارات تغییر کرد، برای ادارات کنتور 
هوشـند نصب شـد، خوشـبختانه ادارات همکاری داشتند 
و صرفـه جویـی قابـل مالحظـه ای در پـی کنتـرل مصرف 
بـرق در ادارات در سـال گذشـته صـورت گرفت.مدیرعامـل 
شـرکت توزیـع برق جنوب اسـتان کرمـان دربـاره احتمال 
اعمال خاموشـی در تابسـتان امسـال بیان کرد: ما شرکت 
توزیـع هسـتیم و برنامه باالدسـت مشـخص نیسـت وبه 
لحـاظ شـبکه توزیع هیچگونه خاموشـی فعـال نداریم و با 
توجه به بارندگی های امسـال احتمال خاموشـی در کشور 
وجـود نـدارد و اگر همکاری مردم را داشـته باشـیم، قطعا 
خاموشـی نخواهیـم داشـت.وی بیـان کـرد: طبـق برنامه 
اسـتراتژیک شـرکت بایـد چند شـاخص از جملـه کاهش 
تلفـات، افزایـش وصـول مطالبـات، کاهش انـرژی توزیع 
نشـده و خاموشـی ها و عـدم مراجعـه حضـور مشـترکین 
جهـت دریافـت خدمـات عملیاتـی شـود کـه هـدف ایـن 
اسـت هـر فـردی در هر سـاعت از شـبانه روز و از هر جایی 
بتوانـد بـدون مراجعـه بـه ادارات مـا خدمـات را دریافـت 
کنـد و در واقـع خدمـات فـارغ از زمـان و مکان باشـد و از 
طریق شـبکه رایانـه ای خدمات را دریافـت کنند.مهدوی نیا 
عنـوان کـرد: از طریـق پورتـال شـرکت و اپلیکیشـنی کـه 
تـدارک دیـده شـده مشـترکان می تواننـد ۲۶ خدمـت از 
جمله دریافت اشـتراک، دریافت و پرداخت صورتحسـاب، 
تغییـر نـام را کـه ارائه می شـود، دریافت کننـد.وی تصریح 
کـرد: اقـدام خیلـی مهمـی کـه قـرار اسـت انجام شـود و 
در راسـتای حفـظ محیـط زیسـت اسـت؛ حـذف قبـوض 
بـرق اسـت کـه از ابتـدای تیرمـاه امسـال انجام می شـود 
و از ایـن زمـان دیگـر قبـض کاغـذی بـرای مـردم ارسـال 
نمی شـود.مدیرعامل شـرکت توزیـع بـرق جنـوب اسـتان 
کرمـان گفـت: مـردم بـا پیامک نمـودن شناسـه قبض به 
شـماره ۲00008000 می تواننـد قبـض خـود را دریافـت کرده 
و یـا می تواننـد شـماره تلفـن همـراه خـود را به مـا بدهند 
کـه تاکنـون 85 درصد شـماره مشـترکان را برداشـت کرده 
و بـه صـورت خـودکار قبـض برای آن هـا بعد از این ارسـال 

می شـود.

طـی حکمـی از سـوی ریاسـت قـوه قضاییـه، حسـین 
شکوهی نسـب به عنـوان رئیـس دادگسـتری شهرسـتان 

جیرفـت منصـوب شـد.
بـه گـزاش خبرگـزاری فـارس از کرمـان، طـی حکمـی از 
سـوی آیـت هللا رئیسـی ریاسـت قـوه قضاییـه، حسـین 
شکوهی نسـب رئیـس دادگسـتری شهرسـتان منوجـان 
به عنـوان رئیس دادگسـتری شهرسـتان جیرفت منصوب 
شـد.طی حکمـی از سـوی رئیس قـوه قضاییـه، انجم روز 
رئیـس دادگسـتری جیرفـت به سـمت مستشـار شـعبه 

دادگاه تجدیـد نظـر کرمـان منصوب شـده اسـت.

رسیدگی به پرونده های 
مالیاتی در کوتاه ترین زمان

افزایش اختیارات 
استانداران باعث 

اداره بهتر کشور است

صرفه جویی 6 مگاواتی 
سال گذشته ادارات 

جنوب استان 

انتصاب شکوهی نسب 
به عنوان رئیس 

دادگستری جیرفت

خبر

خبر

فعالیت های معدنی موجب ورود خرس سیاه 
به مناطق مسکونی جنوب کرمان شده است

آغازنوبت دهی طرح سنجش 
در مدارس کرمان 

مدیـرکل   - ایرنـا   - کرمـان 
اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت 
هـای  فعالیـت  گفـت:  کرمـان 
زیسـتگاه  دسـت  بـاال  در  معدنـی 
خـرس سـیاه آسـیایی در جنـوب کرمـان، موجـب 
مسـکونی،  مناطـق  بـه  ارزشـمند  ایـن گونـه  ورود 
اسـت. شـده  منطقـه  ایـن  روسـتاهای  و   شـهرها 

بـه گـزارش روز شـنبه ایرنـا بـه نقـل روابـط عمومی 
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان، 
مرجـان شـاکری ضمن بازدیـد از محل حمله خرس 
بـه منطقـه مسـکونی در دلفـارد جیرفـت افـزود: بـا 
توجـه بـه فعالیـت ماشـین آالت معدنـی در بـاال 
دسـت زیسـتگاه خرس سـیاه، ایـن زیسـتگاه برای 
 ایـن گونـه ارزشـمند از امنیت کافی برخوردار نیسـت.

موجـب  تعـارض  ایـن  داشـت:  اظهـار  وی 
تهیـه  بـرای  وحشـی  حیوانـات  می شـود 
شـود  وارد  کشـاورزی  مـزارع  و  بـاغ  بـه  غـذا 
بگیـرد. شـکل  حیـوان  و  انسـان  تقابـل   و 

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان 

تصریـح کـرد: در فصل هایی که میوه زیاد اسـت این 
تعارضات گسـترده تر می شـود که نیاز اسـت آموزش 
بـه جوامع محلـی افزایش یابد و این مسـاله مهم و 
 ضـروری اکنون در دسـتور کار این اداره کل قـرار دارد.

هفتـه گذشـته یـک قـالده خرس سـیاه آسـیایی با 
نزدیک شـدن به زیسـتگاه انسـانی در منطقه دلفارد 
جیرفت کرمان به یک مرد میانسـال حمله ور شـد و 
به این فرد از ناحیه جمجمه آسـیب رسـاند. مدیرکل 
حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان بـه همـراه 
جمعی از مسـئوالن محیط زیسـت جیرفت از منطقه 
تنیروییه دلفارد جیرفت محل حمله خرس سـیاه به 
مناطـق مسـکونی بازدید بعمـل آورد و از نزدیک پای 
 صحبت و درد دل جوامع محلی و این فرد نشسـت.

نقطـه  غربی تریـن  می تـوان  را  ایـران  کشـورمان 
پراکندگـی خـرس سـیاه آسـیایی دانسـت و ایـن 
گونـه یـک زیر گونـه دارد که بـه گونـه بلوچی خرس 
 سـیاه معـروف بـوده و در معـرض انقـراض اسـت.

زیرگونه بلوچی خرس سـیاه آسـیایی تنها در بخشی 
از نواحی پاکسـتان و ایران دیده شـده است.

سـنجش  طـرح  دهـی  نوبـت 
نوآمـوزان بدو ورود به دبسـتان از 
امـروز در مـدارس اسـتان کرمان 
همزمـان بـا سراسـر کشـور آغـاز 
شـد. به گـزارش خبر گزاری صداوسـیما مر کز 
کرمـان رییـس آمـوزش و پرورش اسـتثنایی 
اسـتان کرمـان گفت: ۶1 هـزار نوآموز بـدو ورود 
به دبسـتان و پیـش دبسـتان از اول تیر در ۴1 
پایگاه سـنجش سـالمت جسـمانی و آمادگی 
تحصیلـی ارزیابـی  مـی شـوند.مهران باهـری 
بررسـی میـزان شـیوع اختـالالت جسـمانی و 
روانـی کـودکان، پیشـگیری از بـروز بیماریهـا، 
کمـک به بهبود کیفیت آمـوزش و عوامل موثر 
بـر افـت تحصیلی دانـش آموزان، جـای دهی 
مناسـب دانش آموزان متناسـب بـا توانمندی 
و اسـتعدادهای تحصیلـی آنـان را از مهمترین 

اهـداف برنامـه سـنجش سـالمت جسـمانی 
افـزود:  برشـمرد.وی  تحصیلـی  آمادگـی  و 
در ایـن برنامـه نوآمـوزان از نظـر بینایـی، دیـد 
رنـگ، شـنوایی، گفتـاری، آمادگـی تحصیلـی، 
اختـالل رفتـاری، اختـالالت جسـمی حرکتی، 
انـدازه گیـری تـوده بدنـی، قـد، وزن، معاینات 
و  جلـدی  وضـع  دنـدان  و  دهـان  اختـالالت 
پایگاه هـای  در  واکسیناسـیون  بررسـی کارت 
سـنجش و مراکـز سـالمت جامعـه و پایـگاه 
هـای درمانـی و خانه هـای بهداشـت  ارزیابی 
در  جسـمانی  سـالمت  سـنجش  می شـوند. 
اسـتان کرمـان بـه صـورت الکترونیکـی انجام 
مـی شـود و مدیـران مـدارس پـس از ثبـت 
نـام دانش آمـوزان در پایـه اول ابتدایی موظف 
بـه ثبت مشـخصات دانش آمـوزان در سـامانه 

هسـتند. سنجش 

نتایــج مطالعــات اخیــر محققــان مرکــز تحقیقــات راه، مســکن 
از 31 اســتان، 18 اســتان  و شهرشــازی نشــان می دهــد، 
کشــور در زون بــا خطــر بــاالی فرونشســت زمیــن قــرار دارنــد 
ــرز"،  ــان"، "الب ــوی"، "اصفه ــان رض ــران، خراس ــتان های ته و اس
"کرمــان" و "قــم" هرکــدام بــا جمعیتــی بــاالی یک میلیــون نفر 
در ردیــف اســتان های بــا ریســک جمعیتــی بــاالی در معــرض 

خطــر فرونشســت زمیــن رتبــه بنــدی شــدند.
دکتــر علــی بیــت اللهــی در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا تاکیــد بــر 
اینکــه در محدوه هــای دشــت ســرزمین پهنــاور ایــران، بــه دلیــل 
افــت ســطح آب هــای زیرزمینــی، فرونشســت زمیــن از چنــد 
ــی های  ــت: بررس ــت، گف ــال رخ دادن اس ــته در ح ــه گذش ده
متعــدد در کشــورهای مختلــف نیــز نشــان داده کــه عمده تریــن 
عامــل فرونشســت زمین، افت ســطح آب زیرزمینی اســت و در 
گســتره ایــران زمیــن، نــرخ و آهنــگ فرونشســت در مقایســه با 

کشــورهای دیگــر، بــاال اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: بررســی اعــداد فرونشســت زمیــن در 
"کبودرآهنــگ"  "تهــران"،  "رفســنجان"،  ماننــد  دشــت هایی 
ــوی،  ــان رض ــتان خراس ــیعی از اس ــای وس ــدان، محدوده هم
"ورامیــن"، "اشــتهارد" و "شــهریار" نشــان می دهــد کــه مقادیــر 
باالیــی بــرای نــرخ متوســط ســاالنه فرونشســت در ایــن نواحی 
ــنجی،  ــات دورس ــه مطالع ــن آنک ــاص داد ضم ــوان اختص می ت
بررســی مقادیــر ایســتگاه های زمینــی و برداشــت های ترکیبــی 
ــرای  ــت را ب ــرخ فرونشس ــودن ن ــاال ب ــن، ب ــت زمی فرونشس
گســتره های وســیعی از محدوده هــای دشــتی ایــران بــه اثبــات 

می رســاند.
بیــت اللهــی، ادامــه داد: خشکســالی های ممتــد چندیــن ســاله 
اخیــر در کشــور از یــک ســو و اســتحصال بــی رویــه آب هــای 

زیرزمینــی از ســوی دیگــر دســت بــه دســت هــم داده و موجــب 
افــت شــدید ســطح آب هــای زیرزمینــی در آبخوان هــای کشــور 
شــده بــه گونــه ای کــه در دشــت هایی ماننــد "فامنیــن" همــدان، 
"معیــن آبــاد" ورامیــن، "کرمــان"، "فــارس" و " اصفهــان" میــزان 
افــت ســطح آب گاه بــه بیــش از 100 متــر ظــرف مــدت ۲0 تــا 
30 ســاله اخیــر رســیده اســت، آب هــای زیــر زمینــی بــا اشــغال 
فضــای بیــن دانه هــای خــاک و آبرفــت، موجــب ایجــاد فشــار 
حفــره ای بــه ســمت بیــرون و اطــراف خــود و ایجــاد مقاومــت 
ــی  ــای فوقان ــی از وزن الیه ه ــردگی ناش ــار و فش ــر فش در براب

می شــود.
عضــو هیــأت علمــی مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی با 
بیــان اینکــه بــا پاییــن افتــادن تدریجــی ســطح آب زیــر زمینی، 
فشــار حفــره ای ناشــی از وجــود آب زیرزمینــی برداشــته شــده 
ــار کــرد:  ــر می شــود، اظه و خــاک و آبرفــت متراکــم و متراکم ت
ایــن پدیــده در ســطح زمیــن اثــر خــود را بــه صورت فرونشســت 
زمیــن می گــذارد و در درون الیه هــای زیریــن نیــز، نفوذپذیــری 
ــن  ــت رفت ــب از دس ــرده و موج ــن ب ــت را از بی ــل آبرف و تخلخ

تدریجــی پتانســیل ذخیــره آب آبرفت هــا می شــود.
ــی اســتمرار داشــته  ــن روال ــه چنی ــی ک ــه وی در صورت ــه گفت ب
ــت  ــره آب را از دس ــذب و ذخی ــت ج ــا، خاصی ــد، آبخوان ه باش
ــد رفــت، رواناب هــای ناشــی از  داده و دشــت ها از بیــن خواهن
بارندگــی در ســطح زمیــن جــاری گشــته و ســیالب های ناشــی 
از آن مــواد مغــذی ســطح خــاک را خواهــد شســت ضمــن آنکه 
ــه اراضــی فاقــد اســتعداد کشــاورزی  ــز ب دشــت های حاصلخی
ــد  ــدی خواه ــه ج ــیب و لطم ــور آس ــاورزی کش ــل و کش تبدی
ــتراتژیک  ــای اس ــن ضرورت ه ــی از مهمتری ــن یک ــد. بنابرای دی
ــی  ــن و ارزیاب ــه موضــوع فرونشســت زمی ــن ب کشــور، پرداخت

ــت. ــدد آن اس ــک های متع ریس
ــیار  ــاری بس ــیوه های آبی ــرات، ش ــی مخاط ــروه مل ــر کارگ دبی
ــر را از عمده تریــن  ــی و کشــت محصــوالت آب ب قدیمــی غرقاب
دالیــل اســتحصال بــی رویــه آب هــای زیرزمینــی ذکــر کــرد و 
گفــت: وجــود چاه هــای فاقــد مجــوز نیــز یکــی دیگــر از دالیــل 
ــای  ــی اســت، آماره ــای زیرزمین ــرل نشــده آب ه مصــرف کنت
موجــود نشــان می دهــد کــه بــه عنــوان مثــال عــالوه بــر حــدود 
50 هــزار حلقــه چــاه دارای مجــوز حــدود 30 هــزار حلقــه چــاه 
غیرقانونــی نیــز فقــط در اســتان تهــران وجــود دارد کــه در مــورد 
میــزان اســتحصال آب زیرســطحی آنهــا مدیریتــی وجــود نــدارد 
و چنیــن وضعیتــی بــرای کشــور خشــک و نیمــه خشــکی مانند 
ایــران بســیار نگــران کننــده اســت. بایــد همچنیــن ذکــر کــرد که 
عــالوه بــر اقدامات جــدی در خصوص مدیریت ســخت کوشــانه 
و جــدی و ســختگیرانه مصــرف آب زیرزمینــی، ضــرورت دارد در 
ــری  ــز بازنگ ــوز نی ــای دارای مج ــرف آب چاه ه ــوص مص خص
اساســی صــورت پذیــرد، نصــب کنتورهــای هوشــمند مختــص 
ــه بســیار کارســاز باشــد. ــن زمین ــد در ای ــای آب می توان چاه ه

ریییـــس کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس شـــورای 
ــتانداران را  ــارات اسـ ــش اختیـ ــزوم افزایـ ــالمی لـ اسـ
مـــورد اشـــاره قـــرار داد و گفـــت: تصمیـــم دولـــت 
در افزایـــش اختیـــارات اســـتانها تحـــوالت جـــدی 
بـــه  زنـــد.  مـــی  رقـــم  را  کشـــور  اقتصـــادی  در 
ــا  ــر "محمدرضـ ــر، دکتـ ــه کویـ ــنا منطقـ ــزارش ایسـ گـ
پورابراهیمـــی" در نشســـت مشـــترک بـــا وزیـــر کشـــور 
ــوص ورود  ــور در خصـ ــر کشـ ــژه از وزیـ ــکر ویـ ــا تشـ بـ
ــائل  ــه مسـ ــور از جملـ ــی کشـ ــات اساسـ ــه موضوعـ بـ
ــور  ــه حضـ ــه بـ ــا توجـ ــرد بـ ــادی درخواســـت کـ اقتصـ
ـــش  ـــادی نق ـــی اقتص ـــی هماهنگ ـــورای عال ـــر در ش وزی
مهمتـــری را در موضوعـــات کالن کشـــور بـــا توجـــه بـــه 
ـــا  ـــتانداران ایف ـــولیت اس ـــتانی و مس ـــای اس ـــت ه ظرفی
کنـــد.وی در ارتباطـــات بـــا لـــزوم افزایـــش اختیـــارات 
ــز  ــای غیرمتمرکـ ــر رویکردهـ ــد بـ ــتانداران و تاکیـ اسـ
ــود را  ــنهادات خـ ــور پیشـ ــادی کشـ ــت اقتصـ در مدیریـ

مطـــرح کـــرد.
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جنوب کرمان
طـی حکمـی از سـوی حضـرت 
آیـت ا… رییسی،ریاسـت قـوه 
قضاییـه ، سـامان افشـارمنش 
دادگاه   10۲ شـعبه  ،ربیـس 
کیفـری دو شهرسـتان جیرفـت بـه عنـوان 
منوجـان  شهرسـتان  دادگسـتری  رییـس 
منصوب شـد. به گـزارش خبرگـزاری برنا در 
متـن ایـن حکـم از سـوی آیت ا… رییسـی 
داشـتن  نظـر  در  بـا  است:امیداسـت  آمـده 
اهمیـت امـر قضا و مسـوولیت های سـنگین 
و  اسـالمی  عدالـت  اجـرای  آن،  از  ناشـی 
سـتمدیدگان  و  محرومیـن  بـه  رسـیدگی 
و حمایـت از حقـوق مشـروع مـردم را سـر 
لوحـه کار خـود قـرار داده و در انجام وظایف 
معارفـه  و  تودیـع  باشید.مراسـم  موفـق 
رییـس جدیـد حـوزه قضایـی منوجـان روز 

چهارشـنبه ۲۲ خـرداد  بـا حضـور محمدباقر 
دادگسـتری  رییـس کل  معـاون  اسـالمی، 
از  جمعـی  و  جمعه،فرمانـدار  اسـتان،امام 
مسـئوالن محلـی  در منوجـان  برگزار خواهد 
شـد.در ایـن مراسـم از خدمـات و زحمـات 
،رییـس  نسـب  شـکوهی  حسـین  آقـای 
بعمـل  تقدیـر  منوجـان  دادگسـتری  سـابق 
خواهـد آمـد و در همیـن رابطـه طـی حکمی 
از سـوی حضـرت  آیـت ا…رییسی،ریاسـت 
سـمت  بـه  نسـب  قضاییه،شـکوهی  قـوه 
جیرفـت  شهرسـتان  دادگسـتری  رییـس 
اسـت  ذکـر  بـه  اسـت.الزم  شـده  منصـوب 
حـوزه  روسـای  و  قضـات  تمامـی  انتصـاب 
امضـای  بـا  هـای قضایـی سراسـر کشـور، 
قـوه  ،رییـس  رییسـی  آیـت ا…  شـخص 

قضاییـه صـورت مـی گیـرد.

اگــر بخواهــی در یــک روز گــرم، از گرمــای هــوای جنــوب 
نزدیک تریــن  از  یکــی  بــه  شــوی،  خــالص  کرمــان 
بــرای  نقــاط خــوش آب و هوایــی کــه قصــد ســفر 
سرســبز  روســتای  داری،  را  روزی  چنــد  و  ســاعاتی 
دلفــارد  مدیترانــه ای  دره  دل  در   » » کــراه  زیبــای  و 
اســت. شــده  واقــع  جنــوب کرمــان  در  اســت کــه 

شــمال  کیلومتــری   35 فاصلــه  در  روســتا  ایــن 
ارتباطــی  محــور  در  و  دارد  قــرار  جیرفــت  شــهر 
اســت.  شــده  واقــع  جیرفــت   _ رایــن    _ کرمــان 

سرویس بهداشتی های نامناسب
منصــوره یکــی از گردشــگرانی کــه بــه دلفــارد آمــده ابــراز 
داشــت: خواهشــی دارم لطفــا بــه گــوش مســووالن ایــن 
احــداث  بهداشــتی  ســرویس های  برســانید،  روســتا 
نیســت. ایــن منطقــه  ایــن جــا، در شــأن  در  شــده 

وی، اضافــه کــرد: همان طــور کــه مشــاهده می کنیــد، 
هســتندو  کثیــف  بهداشــتی،  ســرویس های  تمــام 
ــت. ــده اس ــته ش ــا شکس ــالب آنه ــای فاض ــا لوله ه بعض

بچــه  بــا  مــن کــه  بــرای  داشــت:  بیــان  منصــوره، 
و  منطقــه  در  آمــده، گشــتن  جــا  ایــن  بــه  کوچــک 
اســت. دشــوار  بهداشــتی  ســرویس  کــردن  پیــدا 

وی، ادامــه داد: لطفــا پیگیــر شــوید مســووالن مربوطــه بــه 
ــیدگی  ــتی رس ــرویس های بهداش ــب س ــت نامناس وضعی
کننــد.» علــی« گفــت: متأســفانه در ایــن منطقــه ای کــه در 
مســیر آبشــار قــرار دارد، نمــاز خانــه، ســرویس بهداشــتی 
مناســب، ســکویی بــرای اســتراحت موقــت وجــود نــدارد. 

بــرای  فضایــی  اختصــاص  عــدم  اضافــه کــرد:  وی، 
ــکان  ــن م ــکالت ای ــر از مش ــی دیگ ــودکان یک ــازی ک ب

اســت. گردشــگری 

اگر استان کرمان انگشتر باشد 
دلفارد نگین آن است

 » غــالم رضــا فرخــی « مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان بــا بیــان ایــن مطلــب 
کــه دهســتان دلفــارد، منطقــه هــدف گردشــگری اســت، 
گفــت: دهســتان دلفــارد همــه ســاله بــه تنهایــی، پذیــرای 

بلوچســتان،  و  سیســتان  اســتان های  از  گردشــگرانی 
ــت. ــان اس ــوب کرم ــتان های جن ــز شهرس ــزگان و نی هرم

منطقــه  دهســتان،  ایــن  افــزود:  فرخــی،  غالم رضــا 
و  زیبایی هــا  بــا  کرمــان  جنــوب  دل  در  مدیترانــه ای 

واقــع  در  و  اســت  باالیــی  پتانســیل های گردشــگری 
می تــوان گفــت کــه ایــن منطقــه، مدیترانــه ایــران اســت.

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  اســتان کرمــان،  گردشــگری 
کــه پتانســیل های بــاالی گردشــگری ایــن دهســتان 
تنهایــی  بــه  را  کرمــان  پهنــاور  اســتان  اســت  قــادر 
کرمــان  اســتان  اگــر  کــرد:  اضافــه  کنــد،  معرفــی 
اســت. انگشــتر  ایــن  نگیــن  دلفــارد  باشــد  انگشــتر 

وی، بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــن منطقــه دارای چشــمه ها 
و آبشــارهای متعــددی اســت، عنــوان کــرد: یکــی از 
ــای  ــار »گلم ــارد، آبش ــتان دلف ــر دهس ــای بی نظی جاذبه ه
دخترکــش« در روســتای کــراه اســت کــه دارای هفــت پلــه 
اســت یعنــی دارای چنــد آبشــار کوچــک و بــزرگ اســت.

منطقــه  دهســتان،  ایــن  داشــت:  ابــراز  فرخــی، 
ــه در  ــت و چنانچ ــذاری اس ــرمایه گ ــرای س ــری ب بی نظی
حــوزه گردشــگری ایــن منطقــه کارهــای زیرســاختی 
ــی  ــه تنهای ــارد ب ــتان دلف ــرد، دهس ــورت گی ــی ص اساس
تأمیــن کنــد. را  توانــد اقتصــاد جنــوب کرمــان  مــی 

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
اقدامــات  از  بخشــی  کرمــان،  اســتان  گردشــگری 
حــوزه  در  دلفــارد،  منطقــه  وضعیــت  بهبــود  بــرای 
نیــز  بخشــی  و  فرمانــداری  و  دهیــاری  بخشــداری، 
اســت. گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث  حــوزه  در 

ــر ســاخت هــا  ــه زی ــه توجــه ب ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی، ب
ــات  ــراز داشــت: یکــی از اقدام امــری ضــروری اســت، اب
ــن منطقــه صــورت  ــی کــه در حــوزه گردشــگری در ای خوب
گرفتــه، صــدور مجــوز خانــه هــای بومگــردی اســت.

ــل  ــه تمای ــی ک ــراد متقاض ــه اف ــرد: ب ــه ک ــی، اضاف فرخ
ــازند  ــردی بس ــوم گ ــه ب ــه مجموع ــن منطق ــد در ای دارن
و یــا خانــه خــود را بــه ایــن امــر اختصــاص دهنــد، 
میــزان  و  می شــود  داده  بانکــی  تســهیالت  و  مجــوز 
دارد. پیشــنهادی  طــرح  بــه  بســتگی  تســهیالت، 

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــات در  ــی امکان ــود برخ ــوص نب ــان، در خص ــتان کرم اس
ــت:  ــان داش ــش«، بی ــر ک ــای دخت ــار » گلم ــیر آبش مس
چنانچــه بخشــداری زمینــی بــا متــراژ مشــخص و بــا ســند 
بــه میــراث فرهنگــی واگــذار کنــد، ایــن اداره کل مــی تواند 
ــد. ــدازی کن ــگری راه ان ــپ گردش ــی کم ــار دولت ــا اعتب ب

وی، اضافــه کــرد: کمــپ هــای گردشــگری، مکانــی بــرای 
اســتراحت موقــت گردشــگران هســتند و دارای  امکاناتــی 
ــنایی،  ــام، روش ــتی، حم ــای بهداش ــرویس ه ــل س از قبی
ــتند. ــودکان هس ــرای ک ــازی ب ــایل ب ــبز، وس ــای س فض

ــارد،  ــتان دلف ــه دهس ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی، ب فرخ

ــت:  ــراز داش ــگری دارد، اب ــرای گردش ــی ب ــت باالی ظرفی
نــگاه مســئولین مناطــق گردشــگری بایســتی نــگاه و تفکــر 
گردشــگری باشــد، تــا زمانــی ایــن اتفــاق نیافتــد مــا موفق 
ــووالن  ــه مس ــاءهللا هم ــه ان ش ــداورم ک ــویم و امی نمی ش
مدیــران  عنــوان  بــه  اســتان  و  شهرســتان ها  ســطح 

بخشدار ساردوییه: اگر جمعیت دائمی ساکن روستای دلفارد به حدنصاب می رسید، قطعا دهیاری داشتند 

»کراه دلفارد« بدون دهیاری است

اگـر بخواهـی در یـک روز گـرم، از گرمـای هـوای جنوب کرمان خالص شـوی، به یکـی از نزدیک ترین نقـاط خوش آب 
و هوایـی که قصد سـفر برای سـاعاتی و چند روزی را داری، روسـتای سرسـبز و زیبـای » کـراه « در دل دره مدیترانه ای 
دلفارد اسـت که در جنوب کرمان واقع شـده اسـت.اما برخی از مسـافران از نبود سـرویس بهداشـتی مناسـب و دیگر 
امکانـات در ایـن منطقـه زیبـا ناراحت هسـتند رییس شـورای دلفارد می گویـد دهیـاری نداریم و بخشـدار هم مجوز 
دریافت عوارض صادر نمی کند.بخشـدار سـاردوییه هم در پاسـخ به درخواسـت رییس شـورای روسـتای کراه مبنی بر 
دریافـت مجـوز اخـذ عوارض از گردشـگران می گوید قطعا در قبال گرفتن عوارض بایسـتی یک سـری خدمات به مردم 

ارائـه شـود و از آنجـا کـه خدمـات چشـم گیری در این به مـردم ارائه نمی شـود بنابراین اخـذ عوارض امـکان ندارد.

ــتان،  ــن دهسـ ــت: ایـ ــراز داشـ ــی ابـ فرخـ
منطقـــه بی نظیـــری بـــرای ســـرمایه گـــذاری 
اســـت و چنانچـــه در حـــوزه گردشـــگری 
ـــی  ـــاختی اساس ـــای زیرس ـــه کاره ـــن منطق ای
صـــورت گیـــرد، دهســـتان دلفـــارد بـــه 
جنـــوب  اقتصـــاد  می توانـــد  تنهایـــی 

ــد. ــن کنـ ــان را تأمیـ کرمـ

مهدیه شعبانی
خبرنگار

ی
بان

شع
س: 

عک
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و مـاده 13 ائين نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 
1398۶031901۲00000۲ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای عین اله دردانه  فرزند کوه زاد بشـماره شناسـنامه 3 صادره 
از بافـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت ۲۴8 متر مربع پـالک 19۴ اصلـی واقع در 
بخش 3۶ کرمان به آدرس سـیرجان شـریف آباد بلوار شـهدا خیابان اطلسـی کوچه شمشـاد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمد بسـتان پیرا  محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م الف 159
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/0۴-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/19

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت: 
نظـر بـه اینکه خانـم زهرا مهدی پورطبـق نامه 15۷33مـورخ 98/۲/۲۴بعنـوان نماینده 
شـرکت تعاونـی چند منظوره فدک شـماره ثبـت 30۴۶ تاریـخ ثبت دارای شـماره ملی 
108۶0551۷۴0مالـک ششـدانگ پالک۲05۷0فرعـی از ۲۷8۷ اصلـی بخش 3 کرمان 
موضـوع سـند مالكيـت اصلـي بشـماره چاپـی 00۶۶9۲ سـری ب سـال 91 کـه در صفحـه ۴۶3دفتـر 
امـالک جلـد ۴۴0 ذیـل شـماره 10931۷ و رهنی شـماره 1۲985۲ مورخ 0۶/1۲/1383 دفترخانه اسـناد 
رسـمی شـماره ۴1 شـهر کرمان اسـتان کرمان که بنفع بنك مسـكن به مبلغ 1۶00000000ریال ثبت شـده 
رهنـي شـماره 1۲۷۶۴8 مـورخ 31/03/1383دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ۴1 شـهر کرمان اسـتان 
کرمـان کـه بنفـع بانـک مسـکن بـه مبلـغ ۲۷00000000 ریـال ثبـت شـده رهنـي شـماره 13۲9۷1 مورخ 
0۴/10/138۴  دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ۴1 شـهر کرمان اسـتان کرمان که بنفع بانک مسـکن به 
مبلـغ ۴۲10000000ریـال ثبـت شـده رهنی شـماره 1۲99۷۲ مورخ 1۷/1۲/1383دفترخانه اسـناد رسـمي 
شـماره ۴1 شـهر کرمان اسـتان کرمان که بنفع بانك مسـكن به مبلغ ۲090000000ریال ثبت شـده رهنی 
شـماره 15۶5۲۴مورخ 08/08/1389دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ۴1 شـهر کرمان اسـتان کرمان که 
بنفـع بانـك مسـكن بـه مبلـغ 93۶0000000 ریـال بـه مـدت 18مـاه ثبـت گردیده اسـت صادر و تسـلیم 
گردیده ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پالک 
مزبـور بعلـت جابجایـی مفقود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد اصـالح تبصره 
یـک اصالحـی مـاده 1۲0 آئیـن نامـه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی 
مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به ملـک فوق الذکـر با وجود سـند مالکیت 
نـزد خـود مـی باشـد ظرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت با سـند معامله تسـلیم نمایند در غیـر این صورت 
پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی اقـدام خواهد شـد.تاریخ انتشـار: 98/3/19
محمود مهدی زاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان م.الف 341

حصر وراثت  
مقتضی اسـت شمس سـابقی نژاد فرزند گل محمد شـرح دادخواست 
تقدیمـی توضیـح داده شـادروان         فرنگیـس پادیـاب پـور فرزنـد 
چاکـر درتاریـخ 139۴/۷/11 فوت نموده شـده وارث عین فوت  عبارت از: 

1-شمس سابقی نژاد به شماره ملی 53۶95۷9۶3۶)مادر مرحوم (                 
۲- چاکر پادیاب پور  به شماره ملی 3390۴58093)پدر مرحوم (

3- پریسا پادیاب پور  به شماره ملی  53۶03۶5080  )خواهر مرحوم (                
۴- فاطمه پادیاب پوربه شماره ملی  53۶038۲38۴)خواهر مرحوم (                  

5- سعید پادیاب پور به شماره ملی  53۶03۶50۶۴)برادر مرحوم (                  
۶-مجید پادیاب پور به شماره ملی  53۶03۶50۷)برادر مرحوم (                  

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی آگهی شود .
رییس شورا حل اختالف شماره یک –بخش جازموریان   -  م الف :601

حصر وراثت  
مقتضی اسـت زینب مرادی شـرح دادخواسـت تقدیمی توضیح داده شادروان 
جمعـه بامـری پیـک درتاریـخ 88/0۴/31 فوت نمـوده شـده وارث عین فوت  

از:  عبارت 
1- زینب مرادی به شماره ملی ۶5۶9905۷۲۴)همسر مرحوم (                   

۲- حجت بامری پیک به شماره ملی 53۶0۲8380۷
3- عیسی بامری پیک به شماره ملی 53۶01۷۷58۶                

۴-زهرا مرادی به شماره ملی 3591598011                  
5-عصمت بامری پیک به شماره ملی 53۶0۲33۷3۷                    

۶-عبدل حمید مرادی  به شماره ملی 35915980۲1                 
۷-موسی بامری پیک به شماره ملی 53۶0۲15۶3۷                   

8-سودابه بامری پیک به شماره ملی 53۶05۲۲9۷8
9-تـوران بامـری پیـک به شـماره ملـی 53۶01۷۷5۷8-  10-شـریفه بامری پیک به شـماره 

ملـی 53۶0115۶۴5- 11-محمـود بامـری پیک )فرزنـدان مرحوم (                  
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـرآگهی به شـوراتقدیم دارد 

واال گواهـی صادر خواهد شـد .
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – اسحاق فقیر شاهی  -  م الف :۵46

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 ائيـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 
139۷۶031901۲0039۷9  هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای محمد شـاهمرادی پور گسـمونی  فرزند عبدالفتح بشـماره 
شناسـنامه 30۶038۲۲۲0  صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب مغازه مشـتمل بر حیاط 
بـه مسـاحت 99 متـر مربع پـالک 50۶۴ اصلـی واقع در بخـش 3۶ کرمان به آدرس سـیرجان 
انتهـای خیابـان ابـن سـینا روبـروی پـارک شـقایق خریـداری از مالـک رسـمی کاترین محب 
زنـدی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد. م الف 1۶۲
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/0۴-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/19

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

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

ــی  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی- آگهــی موضــوع مــاده3 
ــی  ــی واراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13آئی ــون و م قان
و ســاختمانهای فاقدســند رســمی برابــررای شــماره139۷۶031901۴003۶0۲-

ــی اراضــی و  ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــات دوم موضــوع قان 9۷/0۶/۲1هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهر 
ــه بالمعــارض متقاضــی خانــم کشــور احمــد یوســفی  ــاد تصرفــات مالکان عنبــر آب
فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 15۴1۶صــادره ازعنبرآبــاد درششــدانگ یــک بــاب 
خانــه مســکونی بــه مســاحت ۲۶3.50متــر مربــع پــالک - فرعــی از۴5- اصلــی 
بخــش ۴5کرمــان قطعــه یــک واقــع دراراضــی خداآفریــن عنبــر ابــاد خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای عبــاس امیــری محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظوراطــالع 
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15روزآگه ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات عم
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  اشــخاص نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت 
ــررا ت ســند  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروع
مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:۲1۲۴-  تاریــخ انتشــار نوبــت اول:98/03/19 

ــارنوبت دوم :98/0۴/0۲ ــخ انتش – تاری
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

حصر وراثت  
احترامـا در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان محمد شـریفی به وکالـت از زهرا عرب 
فرزنـد اعظـم به خواسـته حصروراثت توضیـح داده شـادروان علیرضا عرب فرزنداسـدهللا 

در تاریـخ  1398/01/۲0دراثـر حـوادث ترافیکـی  فـوت نموده ووارث حین فـوق عبارتند از :
1-یوسف عرب فرزند علیرضا

۲-بنیامین عرب فرزند علیرضا )فرزندان متوفی (
3-شکوفه عرب فرزند حبیب هللا )همسر متوفی ( 

۴-زهرا عرب فرزند اعظم )مادر متوفی     
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :603

ثبت 8169تخلف سرعت غیرمجاز در جنوب کرمان
معـاون فنـی و نظارت اداره کل راهـداری و حمل و نقل 
جـاده ای جنـوب کرمان گفـت: در تعطیـالت عید فطر و 
پایـان هفتـه مرکز مدیریت راههـای اداره کل راهداری و 
حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمان بـا آماده 
باش و کشـیک شبانه روزی کارشناسـان و اپراتورها در 
ایـن مرکـز نصبت بـه رصد لحظه ای محورهـا و هدایت 

گشـتهای راهداری اقـدام کردند.
مسـلم قـادری افـزود: بـا توجـه بـه آمـار ثبـت شـده 
ارتباطـی  محور هـای  در  شـمار،  تـردد  سـامانه های 
بـه ترتیـب بیشـترین حجـم  جنـوب اسـتان کرمـان 
تـردد در محـور جیرفـت – سـاردوئیه ، جیرفت – جبال 
بـارز و بزرگراهـی خلیـج فـارس )جیرفـت ـ. کهنـوج و 

بلعکـس( بـوده اسـت.
قـادری تصریـح کـرد: پـس از ایـن محـور، محور هـای 
- گلمورتـی  رودبـار  و  بلعکـس  و  بافـت   - جیرفـت 
)ایرانشـهر( و بلعکس بیشـترین حجم تردد را داشـته 

. است.
معـاون فنـی و نظارت اداره کل راهـداری و حمل و نقل 
جـاده ای جنـوب کرمـان اظهـار داشـت: 9هـزارو ۶18 
هـزار تخلـف در محور هـای هفـت شهرسـتان جنوبـی 
کرمـان از طریـق دوربین هـای ثبـت تخلفـات در زمینه 
سـرعت غیرمجـاز، 1۶هـزارو 338فاصلـه غیـر مجـاز 
و5 هـزارو8۶۷ سـبقت غیـر مجـاز در مـدت تعطیـالت 
و سـفرهای جـاده ای در طـول ایـن مـدت ثبـت شـده 

اسـت .
وی بـا بیـان اینکـه ایـن حجـم تـردد در 8 محـور کـه 
مجهـز بـه دوربیـن اسـت ثبت شـده اسـت، افـزود: در 
حـال حاظـر 9 دوربیـن ثبـت تخلـف و پنـج دوربیـن 
نظـارت تصویـری در محور هـای جنـوب اسـتان کرمان 

اسـت. فعال 
قـادری افـزود: سـرعت متوسـط کلیه وسـایل نقلیه در 
طـول محور هـای جنـوب اسـتان کرمـان ۶۶ کیلومتر بر 

سـاعت بوده اسـت.
وی گفـت: در سـال جدیـد 11 دوربین نظـارت تصویری 
جدیـد بـه مجمـوع دوربین هـای موجـود در محور هـا 
اضافـه می شـود که هشـت دوربین ثبت تخلـف هم به 
مجمـوع سـامانه های رصـد الکترونیکـی در محور هـای 

جنـوب اسـتان اضافه خواهد شـد.
قـادری از ثبـت لحظـه ای تخلفـات راننـدگان توسـط 
دوربین هـای ثبـت تخلـف خبـر داد و گفت: افـرادی که 
در طـول مسـیر و حد فاصل بین دو دوربین با سـرعت 
می راننـد و زیـر دوربین هـا سـرعت را کاهـش می دهند 
بداننـد از لحظـه عبـور خـودرو از زیـر دوربیـن میـزان 
سـرعت و عکـس خـودرو در سـامانه ثبـت و به محض 
از دوربیـن بعـدی، میـزان سـرعت طـی شـده  عبـور 
محاسـبه و در صـورت تخطـی از سـرعت مجـاز، تخلف 
ثبـت و اعمـال قانـون الکترونیکـی صـورت می گیـرد.

معـاون فنـی و نظارت اداره کل راهـداری و حمل و نقل 
جـاده ای جنـوب اسـتان کرمان بـا بیان اینکـه در طول 
مـدت ایـام تعطیـالت گذشـته هیـچ گونـه تصادفی در 
جـاده هـای جنـوب کرمان بـه این مرکز گزارش نشـده 
اسـت افـزود: دوربین هـای ثبـت تخلفـات و نظـارت 
تصویـری در محور هـای ارتباطـی، بـرای ایمنی بیشـتر 
تـردد راننـدگان ، مردم و مسـافران، فعـال و راه اندازی 
شـده اسـت و رانندگـی در محور هـای ارتباطـی بیـن 
شـهری و توجـه بـه قانـون و رعایـت سـرعت مطمئنـه 
و در کنـار آن نقـش نظارتـی ایـن دوربین هـا می توانـد 

سـفری ایمـن را رقـم بزند.

خرسند از پاداش عمری جهاد

ادامه یادداشت

ش
ورز

مدیــر عامــل آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهر 
ــهر  ــادف در ش ــره تص ــوع دو فق ــه وق ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
کرمــان گفــت: در ایــن حــوادث هفــت نفــر از سرنشــینان 
ــا نجــات  ــن پاره ه ــان آه ــده از می ــه دی ــای حادث خودروه
ــته دو  ــب گذش ــرد: ش ــار ک ــکری اظه ــی عس ــد. عل یافتن
مــورد تصــادف شــدید در شــهر کرمــان اتفــاق رخ داد کــه 
از اولیــن مــورد ســانحه تصــادف در ســاعت ۲3 و 11 دقیقــه 
هجدهــم خــرداد مــاه در کیلومتــر دوم محــور اختیــار آبــاد 
ــودرو ۲0۶و  ــتگاه خ ــک دس ــه ی ــن حادث ــدیم.در ای آگاه ش
ــورد  ــر برخ ــا یکدیگ ــارس ب ــژو پ ــودرو پ ــتگاه خ ــک دس ی
ــه تیــم امــداد و نجــات ایــن ســازمان  ــد کــه بالفاصل کردن
از ایســتگاه شــماره دو بــه محــل حادثــه اعــزام و عملیــات 
خــروج پنــج نفــر سرنشــینان محبــوس شــده ایــن حادثــه 
در بیــن آهــن پاره هــا توســط آتــش نشــانان انجــام 
شــد.مدیر عامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهر کرمــان از حادثــه دیگــر کــه شــب گذشــته در شــهر 
کرمــان بــه وقــوع پیوســت خبــر داد و اظهــار کــرد: واژگونــی 
یــک دســتگاه خــودرو پــژو پــارس واقــع در بزرگــراه امــام 
ــینان  ــر و سرنش ــت دو نف ــه مصدومی ــر ب ــا )ع( منج رض
ــتاد  ــه س ــه را ب ــن حادث ــالم ای ــان اع ــد.وی زم ــودرو ش خ
فرماندهــی 1۲5 را ســاعت ۲3و ۴5 دقیقــه شــب گذشــته 
عنــوان کــرد و افــزود: دو دســتگاه خــودرو امــداد و نجــات 
و اطفــا حریــق ایــن ســازمان از دو ایســتگاه آتــش نشــانی 
بالفاصلــه در محــل حاضــر و دو نفــر سرنشــین خــودرو پژو 
پــارس کــه واژگــون شــده بــود و بــه علــت شــدت حادثــه 
در خــودرو محبــوس شــده بودنــد توســط آتــش نشــانان از 

ــا خــارج شــدند. ــن پاره ه ــن آه بی
عســکری عنــوان کــرد: اقدامــات اولیــه پیشــگیری از حریق 
احتمالــی هــر دو حادثــه توســط آتش نشــانان انجام شــد.

وقوع 2 فقره تصادف 
در شهر کرمان

خبر

کمانداران کرمانی سهمیه پاراُالمپیک 
2020 توکیو را کسب کردند

علی سـینا منشـازاده کمانـدار کرمانی 
بـه همراه تیـم میکس کامپونـد ایران 
و زهـرا نعمتـی دیگـر کرمانـی حاضر 
رقابـت  در  حضـور  جـواز  رقابتهـا،  در 
هـای ۲0۲0 توکیـو ژاپـن را کسـب کردنـد. بـه گزارش 
ایرنـا، مسـابقات جهانـی پاراتیروکمـان ۲019 هلند با 
حضـور معلوالنـی از 9۲ کشـور جهـان از روز دوشـنبه 
13 خـرداد سـال جـاری آغـاز شـد و ۶00 کمانـدار از 
این کشـورها برای کسـب سـهمیه پاراالمپیـک ۲0۲0 
ژاپـن به رقابت پرداختنـد.در ادامه ایـن رقابت ها، در 
مـاده میکـس، تیـم کامپوند ایـران با ترکیـب راضیه 
شـیرمحمدی و علی سینا منشـاءزاده در مرحله یک 
هشـتم نهایـی مقابل کـره جنوبـی با نتیجـه 15۴ بر 
1۴۶ بـه پیـروزی رسـید، تیـم ایـران در مرحلـه یـک 
چهـارم نهایـی نیز مقابل اسـلواکی با نتیجـه 153 بر 
150 برتـر شـد و ضمـن صعـود بـه جمـع چهـار تیـم 
نهایـی، موفـق بـه کسـب سـهمیه پاراُالمپیـک ۲0۲0 
شـد.کمانداران کشـورمان در مرحله نیمـه نهایی ١5۴ 
بـر ١5٠ مقابـل روسـیه نتیجه را واگـذار کردنـد و روز 

شـنبه برای کسـب مدال برنز به مصاف حریف خود 
می رونـد.در مـاده میکـس ریکـرو نیـز، تیم ایـران با 
ترکیـب زهـرا نعمتـی و پوریـا جاللـی پـور در مرحله 
یـک هشـتم نهایـی مقابـل اوکرایـن بـا نتیجـه پنج 
بـر چهـار شکسـت خـورد و از گردونه مسـابقات کنار 
رفت.شـدر مـاده ریکـرو زنان هـم، زهرا نعمتـی ابتدا 
هفـت بـر یک کمانـداری از اوکراین را شکسـت داد و 
سـپس نماینده ایتالیا را با نتیجـه ۶ بر صفر از پیش 
رو برداشـت و راهـی دور نیمه نهایـی شـد، نعمتی در 
ایـن مرحله با نتیجـه ۶ بر چهار مغلوب کمانـداری از 
لهسـتان شـد و به مرحلـه رده بندی صعـود کرد، وی 
روز یکشـنبه در دیـدار رده بندی به مصـاف حریفی از 
روسـیه مـی رود.در مـاده کامپوند انفرادی مـردان نیز 
علی سـینا منشازاده در دور سـوم 1۴۴ بر 1۴1 نماینده 
آفریقـای جنوبـی را شکسـت داد، وی بـا برتری 1۴۶ 
بـر 138 برابـر ایـن حریـف راهـی دور بعـد شـد و 
کمانـدار کشـورمان در دور یک چهـارم نهایی با نتیجه 
1۴۴ بـر 1۴3 مقابـل نماینده ترکیه شکسـت خورد و 

از صعـود بـه نیمه نهایـی بازماند.  

ریییـــس کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس شـــورای 
ــتانداران را  ــارات اسـ ــش اختیـ ــزوم افزایـ ــالمی لـ اسـ
مـــورد اشـــاره قـــرار داد و گفـــت: تصمیـــم دولـــت 
در افزایـــش اختیـــارات اســـتانها تحـــوالت جـــدی 
بـــه  زنـــد.  مـــی  رقـــم  را  کشـــور  اقتصـــادی  در 
ــا  ــر "محمدرضـ ــر، دکتـ ــه کویـ ــنا منطقـ ــزارش ایسـ گـ
پورابراهیمـــی" در نشســـت مشـــترک بـــا وزیـــر کشـــور 
ــوص ورود  ــور در خصـ ــر کشـ ــژه از وزیـ ــکر ویـ ــا تشـ بـ
ــائل  ــه مسـ ــور از جملـ ــی کشـ ــات اساسـ ــه موضوعـ بـ
ــور  ــه حضـ ــه بـ ــا توجـ ــرد بـ ــادی درخواســـت کـ اقتصـ
ـــش  ـــادی نق ـــی اقتص ـــی هماهنگ ـــورای عال ـــر در ش وزی
مهمتـــری را در موضوعـــات کالن کشـــور بـــا توجـــه بـــه 
ـــا  ـــتانداران ایف ـــولیت اس ـــتانی و مس ـــای اس ـــت ه ظرفی
کنـــد.وی در ارتباطـــات بـــا لـــزوم افزایـــش اختیـــارات 
ــز  ــای غیرمتمرکـ ــر رویکردهـ ــد بـ ــتانداران و تاکیـ اسـ
ــود را  ــنهادات خـ ــور پیشـ ــادی کشـ ــت اقتصـ در مدیریـ

مطـــرح کـــرد.

در ادامـــه موضوعـــات مربوطـــه بـــه معیـــن هـــای 
اقتصـــادی اســـتان کرمـــان بحـــث شـــد کـــه رییـــس 
کـــرد:  عنـــوان  مجلـــس  اقتصـــادی  کمیســـیون 
مدل هـــای خوبـــی در زمـــان اســـتانداری مهنـــدس 
ـــم  ـــون ه ـــه اکن ـــده ک ـــرا ش ـــان اج ـــینی در کرم رزم حس
ــات  ــکر از زحمـ ــن تشـ ــی ضمـ ــه دارد.پورابراهیمـ ادامـ
ــتمرار  ــوزه اسـ ــان در حـ ــتاندار کرمـ ــر فدائـــی اسـ دکتـ
ماموریـــت هـــای معیـــن هـــای اقتصـــادی بیـــان 
ــور  کـــرد: نیازمنـــد حمایـــت همـــه جانبـــه وزارت کشـ
اقتصـــادی  معین هـــای  فعالیت هـــای  اســـتمرار  در 
در اســـتان کرمـــان هســـتیم تـــا نتایـــج بهتـــری را در 
ــان و راور  ــردم کرمـ ــیم.نماینده مـ ــاهد باشـ ــده شـ آینـ
ــای  ــدل هـ ــت: مـ ــالمی گفـ ــورای اسـ ــس شـ در مجلـ
ــت  ــه محدودیـ ــه بـ ــا توجـ ــد بـ ــی توانـ ــادی مـ اقتصـ
ـــعه  ـــه توس ـــدی ب ـــک ج ـــت کم ـــی دول ـــع مال ـــای مناب ه
اســـتانها از محـــل ظرفیـــت هـــای بخشـــی غیردولتـــی 
کمـــک کنـــد و ظرفیـــت کرمـــان مـــی توانـــد در ایـــن 

بخـــش ارتقـــا یابـــد.
در ادامـــه نشســـت رئیـــس کمیســـیون اقتصـــادی 
مجلـــس بـــا وزیـــر کشـــور، موضوعـــات مربـــوط بـــه 
ــا و  ــهرداری هـ ــائل شـ ــزوده و مسـ ــات ارزش افـ مالیـ
دهیـــاری هـــا مطـــرح شـــد کـــه پورابراهیمـــی اعـــالم 
ـــور  ـــر کش ـــاون وزی ـــت مع ـــه درخواس ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ک
و شـــورای عالـــی اســـتانها و شـــهرداران کالن شـــهرها، 
جلســـات متعـــددی در کمیســـیون اقتصـــادی بـــا 
ـــورای  ـــهرداری و ش ـــهرها، ش ـــدگان کالن ش ـــور نماین حض
ــتان های  ــی اسـ ــورای عالـ ــس شـ ــران، رئیـ ــهر تهـ شـ

ــم  ــش اعظـ ــکیل و بخـ ــر تشـ ــاون وزیـ ــور و معـ کشـ
موضوعـــات برطـــرف شـــد و منابـــع بیشـــتری بـــه 
ــدا  ــاص پیـ ــهرداری ها اختصـ ــا و شـ ــوزه دهیاری هـ حـ
ـــرد:  ـــوان ک ـــه عن ـــن جلس ـــور در ای ـــر کش ـــد کرد.وزی خواه
ــادی مجلـــس در ایـــن  ــیون اقتصـ ــای کمیسـ تالش هـ
دوره مشـــهود اســـت و همـــکاری خوبـــی در مجموعـــه 
ـــه  ـــورت گرفت ـــادی ص ـــیون اقتص ـــا کمیس ـــور ب وزارت کش
ــوص  ــده در خصـ ــام شـ ــات انجـ ــا اقدامـ ــت و بـ اسـ
ــزوده  ــات ارزش افـ ــات مالیـ ــات موضوعـ ــع ابهامـ رفـ
بـــرای دهیاری هـــا و شـــهرداری هـــا، مشـــکالت آنهـــا 
ــتقبال از  ــا اسـ ــی بـ ــود.رحمانی فضلـ ــرف می شـ برطـ
برنامه هـــای معیـــن هـــای اقتصـــادی در اســـتان 
ـــت  ـــن ظفری ـــوان از ای ـــام ت ـــا تم ـــرد : ب ـــالم ک ـــان اع کرم
در کشـــور اســـتفاده مـــی کنیـــم و اکنـــون هـــم دیگـــر 
اســـتانها از مـــدل اقتصـــادی اجـــرا شـــده در کرمـــان 
ـــح از  ـــت صری ـــا موافق ـــور ب ـــر کش ـــه اند.وزی ـــره گرفت به
ایـــن مســـأله عنـــوان کـــرد: مـــا هـــم اعتقـــاد داریـــم 
منابـــع دولـــت بـــرای توســـعه مســـیر نیســـت و بایـــد 
ــش  ــم.وی افزایـ ــتفاده کنیـ ــی اسـ ــع غیردولتـ از منابـ
ــت  ــتفاده از ظرفیـ ــرای اسـ ــتانداران بـ ــارات اسـ اختیـ
ــک  ــت کمـ ــه دولـ ــد بـ ــی توانـ ــه ای مـ ــای منطقـ هـ
ـــور را  ـــادی کش ـــگ اقتص ـــرایط جن ـــا در ش ـــد ت ـــدی کن ج
ـــرایط  ـــت: ش ـــه گف ـــور در ادام ـــر کش ـــر اداره کنیم.وزی بهت
امـــروز اقتصـــاد ایـــران بـــه راحتـــی قابـــل مدیریـــت 
ــای  ــای همکاری هـ ــوان در ارتقـ ــام تـ ــا تمـ ــت و بـ اسـ
معیـــن هـــای اقتصـــادی در اســـتان کرمـــان حمایـــت 

خواهیـــم کـــرد.

حمایت همه جانبه وزارت کشور  

معین های اقتصادی در استان کرمان

آگهی تغییرات آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مس گریت خاورمیانه 

آگهـی تغییـرات شـرکت تولیدی مـس گریـت خاورمیانه 
شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبـت 26۵4 و شناسـه 
ملـی 108613928۵4 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع 
- سـرمایه  مـورخ139۷/08/26  العـاده  فـوق  عمومـی 
شـرکت از مبلـغ 10000000 ریـال به مبلـغ 1۷000000000 ریال 
منقسـم بـه 1۷000000 سـهم 1000 ریالـی از محـل تبدیـل 
مطالبات نقدی حال شـده سـهامداران از شـرکت به روش 
صدور سـهام جدید افزایش یافت. اداره کل ثبت اسـناد و 
امالک اسـتان کرمان مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات 

491919غیرتجاری سـیرجان 

آگهی تغییرات شرکت مسکن مشاغل آزاد شباب شرکت
آگهـی تغییـرات شـرکت مسـکن مشـاغل آزاد شـباب 
ملـی  شناسـه  و  ثبـت 8  شـماره  بـه  تعاونـی  شـرکت 
10860۵01۷86 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی 
فـوق العـاده مـورخ1398/02/04 منضـم به نامه شـماره 
اجتماعـی  ورفـاه  تعـاون، کار  اداره   98/2/30-1214/98
شهرسـتان کرمـان : - بـا تمدید مدت فعالیت شـرکت به 
مـدت 2سـال موافقت گردید و به تصویب مجمع رسـید . 
اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان کرمـان مرجع ثبت 

شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری ماهان 
491918

حضـور در حـزب جمهـوری اسـالمی و پـس از آن حضـور در 
حـزب مؤتلفه اسـالمی به عنوان دبیـر کازرون در سـال 13۷0؛ 
رویکـردی راهبـردی بـه لـوازم اداره یـک شـهر یافتـه بـود و با 
نگاهـی بلنـد، کازرون را بـا برگزاری کنگرۀ بین المللی سـلمان 
آیـت هللا  بزرگداشـت شـخصیت هایی همچـون  و  فارسـی 
سـیداحمد پیشـوا و آیـت هللا ایمانـی در سـطح تـراز فرهنگ 
ملی مطرح سـاخت، حوزه علمیه مکتب الصـادق )ع( کازرون 
را توسعه داد و در کنار آن برای خواهران حوزه علمیه تأسیس 
کـرد و ... امـا ایـن اشـتغاالت او را از حضـور در دیگـر عرصه ها 
بـاز نداشـت و اگـر حقـی در معرض تضییع مشـاهده می کرد 
- همچـون حضـورش در میـدان شـهدای کازرون در فروردین 
سـال گذشـته - بـه ردیف اول صفـوف مردم می پیوسـت، در 
جشـن دانشـجویان حاضـر می شـد و دغدغه حفـظ معماری 

سـنتی کازرون و احیـای دریاچه پریشـان را داشـت و ...
او از 1۶ سـالگی بـا حضـور در دفـاع مقـدس جهـاد را آغاز کرد 
و تـا لحظه شـهادت از حضـور دلیرانه برای آرمانش نهراسـید؛ 
آنچنـان کـه دو هفتـه قبـل از عروجش، بـا انتقـاد از همراهی 

تـرس  »کاسـبان  دشـمن گفـت:  روانـی  جنـگ  کننـدگان 
عـده ای مرعوبنـد، عـده ای هم سـتون پنجم و مهره دشـمنند 
و می خواهنـد بـا ترسـاندن مـردم، بتواننـد کار ناتمام دشـمن 
در داخـل را تمـام کننـد.« و بالفاصلـه میـدان جهـاد جدیـد را 
اعـالم کـرده بود: »چـرا جنگ واقعی را جـدی نمی گیریم و به 
دنبـال یک جنگ تخیلـی می گردیم؟ جنگ واقعـی امروز ما، 

جنـگ اقتصادی اسـت.«
این شـاگرد حوزه که سـالها درس خارج حضـرت آیات عظام 
مکارم شـیرازی، جعفر سـبحانی، نوری همدانـی و ...  را تلمذ 
کـرده بـود؛ پـس از 1۲ سـال تبییـن معـارف الهـی و بصیرت 
انقالبـی از سـنگر امامـت جمعـه، در آخریـن جلسـه کاریش 
بـرای بزرگداشـت یـاد امـام و شـهدای قیـام 15 خـرداد و نیز 
اقامـه نمـاز عید سـعید فطـر و دیـدار مردمی عمومـی عیدانه 
هماهنگی هـا را به سـرانجام رسـاند، حال آنکـه تقدیر الهی آن 
بـود کـه مردم بـه دیدار و تشـییع پیکـر در خـون غلطیده اش 
بیایند و در مراسـم سـی امین سالروز عروج خمینی کبیر)ره(، 
در کنـار السـابقون شـهیدش به مقـام عند ربهـم یرزقون نائل 

آمـده و روحـش در کنار امـام راحـل آرام گیرد.
* عضو حزب موتلفه اسالمی

گاه
نش

دا تغییرات در دو دادگستری 
جنوب کرمان

محرومیت زدایی از جازموریان 
نیازمند کاری مستمر است 

چهارشـنبه ۲۲ خـرداد  بـا حضـور محمدباقر 
دادگسـتری  رییـس کل  معـاون  اسـالمی، 
از  جمعـی  و  جمعه،فرمانـدار  اسـتان،امام 
مسـئوالن محلـی  در منوجـان  برگزار خواهد 
شـد.در ایـن مراسـم از خدمـات و زحمـات 
،رییـس  نسـب  شـکوهی  حسـین  آقـای 
بعمـل  تقدیـر  منوجـان  دادگسـتری  سـابق 
خواهـد آمـد و در همیـن رابطـه طـی حکمی 
از سـوی حضـرت  آیـت ا…رییسی،ریاسـت 
سـمت  بـه  نسـب  قضاییه،شـکوهی  قـوه 
جیرفـت  شهرسـتان  دادگسـتری  رییـس 
اسـت  ذکـر  بـه  اسـت.الزم  شـده  منصـوب 
حـوزه  روسـای  و  قضـات  تمامـی  انتصـاب 
امضـای  بـا  هـای قضایـی سراسـر کشـور، 
قـوه  ،رییـس  رییسـی  آیـت ا…  شـخص 

قضاییـه صـورت مـی گیـرد.

آزاداسـالمی  دانشـگاه  رییـس 
واحـد جیرفـت گفـت: بایـد توجه 
داشـته باشـیم کـه محرومیـت و 
فقـر به صورت تدریجـی از منطقه 
جازموریـان زدوده خواهـد شـد و نیازمنـد کار 
مسـتمر و صبـر اسـت. اسـماعیل اسـالمی در 
گفتگـو با خبرنگار حوزه فرهنگـی و هنری گروه 
دانشـگاه خبرگزاری آنا با اشـاره به حضور گروه 
جهـادی منتظـران  ظهـور در منطقـه محـروم 
جازموریـان اسـتان کرمـان اظهار کـرد: در بهمن 
مـاه سـال 9۷ با هماهنگـی معاونـت فرهنگی 
دانشـگاه آزاد اسـالمی، کارگروهـی بـرای کمک 
بـه گروه هـای مردمـی محرومیت زدایی منطقه 
جازموریـان تشـکیل  و دانشـگاه آزاد اسـالمی 
جیرفـت نیـز بـه عنـوان مسـئول پیگیـری و 
هماهنگـی اقدامات جهـادی در منطقه انتخاب 

شـد. در همین راسـتا ابتدا بازدیدی از دهستان 
»کوهسـتان« صورت گرفـت و پـس از آن بـا 
شناسـایی محرومیت هـا و اقدامات مـورد نیاز، 
برنامـه ای بـرای سـاماندهی کمک هـا تدویـن 
شـد.وی افـزود: اسـفندماه سـال گذشـته نیـز 
تعداد 800 بسـته حمایتی غذایی در روستاهای 
منطقـه توزیـع شـد. پـس از توزیع بسـته های 
حمایتـی و بـا توجـه بـه نیازسـنجی هایی کـه 
صورت گرفتـه بـود، بهداشـت و درمـان یکـی از 
و  انتخـاب شـد  اولویت هـای خدمات رسـانی 
گـروه منتظران ظهـور اقدام بـه و ویزیت اهالی 
منطقه کردنـد. درصورتی که اهالـی منطقه برای 
ادامـه رونـد درمانـی بـه تشـخیص پزشـکان، 
نیـاز به اعـزام به مراکـز درمانی مجهزتر داشـته 
باشـند، هماهنگی های الزم توسط دانشگاه آزاد 

اسـالمی انجـام خواهد شـد.

ــت:  ــراز داش ــگری دارد، اب ــرای گردش ــی ب ــت باالی ظرفی
نــگاه مســئولین مناطــق گردشــگری بایســتی نــگاه و تفکــر 
گردشــگری باشــد، تــا زمانــی ایــن اتفــاق نیافتــد مــا موفق 
ــووالن  ــه مس ــاءهللا هم ــه ان ش ــداورم ک ــویم و امی نمی ش
مدیــران  عنــوان  بــه  اســتان  و  شهرســتان ها  ســطح 

ــا  ــه گردشــگری باشــند ت ــه گردشــگری دارای روحی منطق
بتوانیــم گام  هــای موثــری در حــوزه گردشــگری برداریــم.

بخشداری مجوز دریافت عوارض به شورای 
دلفارد نداده است

روســتای  شــورای  رییــس  ناصــری«  هللا  »حبیــب   

کــراه هــم می گویــد: روســتای مــا دهیــاری نــدارد، 
بنابرایــن بودجــه ای کــه بتــوان بــا آن زبالــه هــا را از 
ســرویس های  و  کــرد  جمــع آوری  رودخانــه  ســطح 
نداریــم. اختیــار  در  کــرد،  نظافــت  را  بهداشــتی 

رییــس شــورای روســتای کــراه اضافــه کــرد: ســال گذشــته 

ــوارض،  ــوان ع ــه عن ــال ب ــزار ری ــغ 30 ه ــت مبل ــا دریاف ب
کارگــر می گرفتیــم و منطقــه رو تمیــز می کردیــم امــا 
ــد. ــوارض نداده ان ــت ع ــوز دریاف ــداری مج ــال بخش امس

وی بیــان داشــت: اگــر بخشــدار محتــرم مجــوز دریافــت 
عــوارض دهــد، شــورا می توانــد بــا اســتفاده از ایــن 
را  بهداشــتی  ســرویس های  وضعیــت  مالــی،  منبــع 
رودخانــه  در مســیر  زباله هایــی کــه  و  دهــد  ســامان 
شــوند.  آوری  جمــع  نیــز  را  اســت  شــده  ریختــه 

دهیاری به»کراه دلفارد« تعلق نمی گیرد
» محمــود مهنــی« بخشــدار ســاردوییه، در خصــوص 
عــدم دهیــاری در روســتای کــراه، گفــت: از آنجایــی 
ایــن روســتا از جملــه مناطــق ییالقــی اســت و اکثــر 
جیرفــت  شــهر  در  زمســتان ها  منطقــه  ایــن  مــردم 
جــا  ایــن  بــه  تابســتان ها  و  می کننــد  زندگــی 
ــه  ــواری ک ــداد خان ــماری تع ــاظ سرش ــه لح ــد و ب می آین
دائمــا در ایــن روســتا ســاکن هســتند انــدک اســت 
بنابرایــن بــه ایــن روســتا دهیــاری تعلــق نمی گیــرد.

ســاکن  دائمــی  جمعیــت  اگــر  مهنــی،  محمــود 
قطعــا  می رســید،  حدنصــاب  بــه  روســتا،  ایــن 
ســالیانه  ســرانه  دریافــت  بــا  و  داشــتند  دهیــاری 
رفــع کننــد. را  چنینــی  ایــن  مشــکالت  می توانســتند 

ــس  ــت ریی ــه درخواس ــخ ب ــاردوییه، در پاس ــدار س بخش
ــذ  ــوز اخ ــت مج ــر دریاف ــی ب ــراه مبن ــتای ک ــورای روس ش
عــوارض از گردشــگران، ابــراز داشــت: قطعا در قبــال گرفتن 
ــه  ــردم ارائ ــه م ــات ب ــری خدم ــتی یک س ــوارض بایس ع
شــود و از آنجــا کــه خدمات چشــم گیــری در این بــه مردم 
ــدارد. ــکان ن ــوارض ام ــن اخــذ ع ــه نمــی شــود بنابرای ارائ

وی در خصــوص جمــع آوری زباله هــا، بیــان داشــت: 
یــک یــا  ۲ بــار در هفتــه، ماشــین جمــع آوری زبالــه بــه 
روســتای کــراه می آیــد و زباله هــا را جمــع آوری می کنــد.

ــاختی،  ــازی و زیرس ــر س ــای زی ــرد: کاره ــار ک ــی اظه مهن
ماننــد آســفالت بــا پیگیــری در حــال انجــام شــدن اســت.

ــراز داشــت: ســعی دارم  ــان، اب بخشــدار ســاردوییه، در پای
ــگری  ــپ گردش ــداث کم ــرای اح ــی را ب ــری زمین ــا پیگی ب
در اختیــار میــراث فرهنگــی و گردشــگری قــرار دهــم.

ــه در  ــن زبال ــه نریخت ــد در زمین ــت؛ بای ــر اس ــایان ذک ش
مکان هــای عمومــی و محیــط زیســت فرهنگ ســازی 
نباشــیم. دهنــده  آزار  منظره هــای  شــاهد  تــا  شــود 

بخشدار ساردوییه، در پاسخ به درخواست 
رییس شورای روستای کراه مبنی بر دریافت 
مجوز اخذ عوارض از گردشگران، ابراز داشت: 

قطعا در قبال گرفتن عوارض بایستی یک سری 
خدمات به مردم ارائه شود و از آنجا که خدمات 

چشم گیری در این به مردم ارائه نمی شود 
بنابراین اخذ عوارض امکان ندارد.

وی در خصوص جمع آوری زباله ها، بیان 
داشت: یک یا  2 بار در هفته، ماشین 

جمع آوری زباله به روستای کراه می آید و 
زباله ها را جمع آوری می کند.مهنی اظهار 

کرد: کارهای زیر سازی و زیرساختی، مانند 
آسفالت با پیگیری در حال انجام شدن 
است.بخشدار ساردوییه، در پایان، ابراز 

داشت: سعی دارم با پیگیری زمینی را برای 
احداث کمپ گردشگری در اختیار میراث 

فرهنگی و گردشگری قرار دهم.
شایان ذکر است؛ باید در زمینه نریختن 

زباله در مکان های عمومی و محیط زیست 
فرهنگ سازی شود تا شاهد منظره های آزار 

دهنده نباشیم.

بخشدار ساردوییه: اگر جمعیت دائمی ساکن روستای دلفارد به حدنصاب می رسید، قطعا دهیاری داشتند 

»کراه دلفارد« بدون دهیاری است
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آبفا
خبر

آوای محلی           

بلوک ُ ِسنگ و کاشیمون ُدزیشون
َو اسم ُ  َرسِم  داشیمون ُدزیشون
چـنـون خـر تو خـری بوده خدایـا
َمکینه ریش تراشیمون ُدزیشون

شاعر :  یوسف مجیدی

َسرِ  خرمن  کَلو  داُسم ُدزیشون
ُمشمای ده دریپ »ناُسم« دزیشون

زمیـن  بـشکاره و ُارت و  دوارم
تماِم ارث و میراثم دزیـشـون

شاعر :  فرخ فتحی رئیسی

خدایا ُسفره ی نوُنم ُدزیشون 
کُروِس الریه جوُنم ُدزیشون
َلــــِو  گُشنه دگه دینی نداره

به واال دین و ایموُنم ُدزیشون

شاعر :  یوسف مجیدی

خدا، ای آسمون ماُهم ُدزیُشن
به بیراَهم خدا راُهم ُدزیُشن

بخیُلِن خدامشناِن کافـر
عجب ای تُو دُلم آُهم ُدزیُشن

شاعر :  پرویز خسروی )پنجلوک(

مرکـز  مسـوول  مفـرد  صـادق 
حرکت هـای  هدایـت  و  مطالعـات 
خبرنـگار  گفت وگـو  در  جهـادی 
خبرگـزاری  دانشـگاهی  تشـکل های 
تهـران پـرس، گفـت: عـدم مبـارزه جـدی دولـت عربسـتان 
در کنتـرل ملـخ هـا سـبب شـد تـا ملخ هـای ایـن کشـور 
بـه سـمت ایـران آمـده و وارد کشـور شـوند؛ ملخ هـا از تنگـه 
هرمـز عبـور و اسـتان های جنوبـی کشـور از جملـه خوزسـتان، 
آلـوده کردنـد. را  اسـتان کرمـان  جنـوب  و  فـارس   بوشـهر، 

مسـوول جهادسازندگی سـازمان بسیج دانشـجویی ادامه داد: 
بارندگی های اخیر در جازموریان و پوشش گیاهی خوب، بافت 
خـاک و رطوبـت مناسـب ایـن منطقه را مسـتعد بـرای تکثیر 
ملخ هـای صحرایـی کـرد. این ملخ ها اکنون بیشـتر در دشـت 

جازموریان مستقر هستند. ملخ های بالغ مهاجر پس از تغذیه 
 و تولیدمثـل اقـدام بـه تخم ریـزی در پهنـه جازموریـان کردنـد.

مفـرد تصریح کرد: هر یـک از این ملخ ها به طور معمول امکان 
تولیـد صـد ملخ دیگر را دارند و تخم گـذاری های خود را نیز در 
عمـق 10 سـانتیمتری زمین در این منطقه انجـام داده اند. ملخ 
بالـغ مـدام درحال تخم گـذاری و جابجایی هسـتند و به هیچ 
 خوراکـی اعـم از باغات خرما و پرتقـال، و مزارع رحم نمی کنند.

وی گفـت: کشـاورزان جنـوب کرمـان بعـد از گذشـت سـختی 
هـای فـرآوان در سـال هـای خشکسـالی و محدودیـت های 
صادراتی محصوالت کشـاورزی گذشـته، امسـال چشم امیدی 
بـه حاصـل زحمـات خـود دارنـد، چـرا کـه بـاز شـدن مسـیر 
صـادرات گوجـه و پیـاز موجب افزایش قیمـت این محصوالت 
 شـده و کشـاورزان منطقه با اشـک شـوق، به آینـده امیدوارند.

مسـئول مرکز مطالعـات و هدایـت حرکت های جهـادی ادامه 
داد: جنـوب کرمـان یـک منبـع غذایی بـرای ملخ ها به شـمار 
مـی رود و اگـر مسـووالن نتواننـد از پِس کنترل این حشـرات 
برآینـد، بیـش از چهـار و نیـم میلیـون و نزدیـک بـه 5 میلیون 
تـن انواع محصوالت کشـاورزی ایـن دیار در خطر نابـودی قرار 
خواهـد گرفت. مفـرد تاکید کرد: مـردم این مناطـق اکثرا بلوچ 
بـوده و 99 درصـد ایـن مردمان کشـاورز هسـتند. ایـن مناطق 
که از نقاط به شـدت کم برخوردار کشـورمان می باشـد، شـاهد 
کشـاورزان کپرنشـینی اسـت کـه منتظر بهـره بـرداری زحمات 
خـود در زمیـن هـای کشـاورزی هسـتند. امـا اگـر بـه موقـع، 
پرونده سـیاه ملخ های سـعودی بسـته نشـود، این حشـرات 
زرد، خسـاراتی بـه مراتـب بدتر از خشکسـالی به این دیـار وارد 

خواهنـد کرد.

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 4۷901۷ 3۵019 - 0۲1 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست 1۵۲6 مرکز ارتباط مردمی

تبدیل بیش از 300 انشعاب غیر مجاز آب 
در شهر کرمان به مجاز 

طــی دو مــاه نخســت ســال جــاری، 30۷ فقــره انشــعاب 
غیــر مجــاز آب در شــهر کرمــان بــه مجــاز تبدیــل شــد.

طــی دو مــاه نخســت ســال جــاری، 30۷ فقــره انشــعاب 
غیــر مجــاز آب پــس از طــی مراحــل قانونــی تبدیــل بــه مجــاز شــد.

ــن  ــالم ای ــا اع ــان ب ــتان کرم ــا شهرس ــور آبف ــر ام ــی مدی ــن الدین ــا زی غالمرض
خبــر گفــت: نصــب غیرمجــاز انشــعاب آب توســط برخــی از شــهروندان عــالوه 
ــی  ــوذ آلودگ ــب نف ــال موج ــت الم ــه بی ــارت ب ــب و وارد آوردن خس ــر تخری ب
ــالمت  ــت و س ــا بهداش ــال ب ــه عم ــود ک ــرب می ش ــع آب ش ــبکه توزی ــه ش ب
ــود  ــی ش ــا م ــرم تقاض ــهروندان محت ــذا از ش ــت ل ــاط اس ــهروندان در ارتب ش
ــه مرکــز ارتباطــات مردمــی  ــه مــوارد ، مراتــب را ب ــا ایــن گون ــگام مواجــه ب هن

ــد. ــزارش دهن 1۲۲ گ

هر
 م

س:
عک

درخواست استاندار از کارکنان اداری:

سیستم اداری باید روان
چابک و کارا باشد

 اسـتاندار کرمان سیسـتم اداری را ابزار کار توسـعه و پاسـخگو به درخواسـت های مردم 
دانسـت کـه بایـد روان، چابـک و کارا باشـد و در ایـن رابطـه ارزیابـی عملکردهـا یکـی از 

ضروریـات به شـمار مـی رود. 
بـه گـزارش ایرنـا، محمدجـواد فدایـی روز شـنبه در دیـدار با کارکنـان اسـتانداری کرمان 
بـه مناسـبت عیـد سـعید فطر افـزود: دولت به دنبال آن اسـت کـه سیسـتم اداری را به 
وضعیـت مطلوبی برسـاند و بـرای این منظـور از روش های مختلفی می توان نسـبت به 
ارزیابـی عملکردهـا اقـدام کـرد.وی بیـان کرد: سیسـتم اداری موجـود در اسـتان کرمان 
انتظـارات مـردم، جامعـه، نظام و دولت را بـرآورده نمی کند و نمونه بـارز این صحبت نیز 

در طوالنـی شـدن رونـد اداری کارها در سیسـتم دولتی، نمایان اسـت.
اسـتاندار کرمـان خطـاب به کارمندان و مدیران اسـتانداری کرمان یادآور شـد: مشـکالت 
اشـتغال و سـایرمعضالت جامعـه، بایـد توسـط تمام سیسـتم اداری درک شـده و همه 
کارمنـدان بـرای رفع آنها پای کار باشـند.عالی ترین مقام اجرایی دولت در اسـتان کرمان، 
از اسـتانداری کرمـان به عنـوان نمایندگی دولت در اسـتان، ناظر بر دسـتگاه های اجرایی 
اسـتان و سـازمانی کـه مدیریـت سیسـتم دولتـی را بر عهـده دارد، یـاد کرد و ادامـه داد: 
کارکنـان ایـن نهـاد بایـد بـه وظایف مهـم و خطیر خـود توجه داشـته باشـند و به نقش 
هدایتگرانـه خـود توجه ویژه ای داشـته باشـند.فدایی با تاکید بر اینکـه باید فرهنگ نقد 
و نقدپذیـری در جامعـه نهادینـه شـود، گفـت: نقـد و نقدپذیری بـه معنای ایـراد گرفتن 
بـدون ارائـه راه حل نیسـت، بلکه انتقاد باید با حسـن نیت و مبتنـی بر اطالعات صحیح 
باشـد.وی به موضوع سـالمت اداری نیز گریزی زد و بیان کرد: سـو اسـتفاده از اختیارات 
دولتـی بـرای کسـب منافـع شـخصی موجب ایجـاد سیسـتم اداری ناسـالم می شـود 
و بـرای دسـتیابی بـه سـالمت اداری، بایـد از اختیـارات دولتـی در جهـت رفـع موانـع و 

همچنیـن منافع مـردم و جامعه اسـتفاده کرد.
اسـتاندار کرمـان بـه جایـگاه شـورای فرهنـگ عمومـی نیـز اشـاره و بیـان کـرد: ارتقـای 
فرهنگ جامعه هدف اصلی این شـورا اسـت و برای سـنجش موفقیت و عدم موفقیت 
شـورای فرهنـگ عمومـی نیاز به شـاخص هایی اسـت کـه سـرانه مطالعـه در جامعه از 

جملـه این شـاخص ها به شـمار مـی رود.

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان از آغاز مرحلـه دوم 
طرح بسـیج ملی کنترل فشـار خـون در ۷۷0 پایـگاه ثابت و 
سـیار در شهرسـتان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان خبـر داد. 
حمیدرضـا رشـیدی نژاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار تسـنیم در 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه اجرای طرح بسـیج ملـی کنترل 
فشـار خون از ۲۷ اردیبهشـت در استان کرمان آغاز شده است 
اظهـار داشـت: فـاز اول این طرح در راسـتای آگاهی بخشـی، 

آموزش، ظرفیت شناسـی و روشـنگری اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه از روز گذشـته فـاز دوم ایـن طـرح وارد 
مرحله عملیاتی شـده اسـت گفت: بیـش از ۷۷0 واحد ثابت 
و سـیار برای کنترل فشـارخون در نظر گرفته شـده که از این 
تعـداد بیـش از ۴00 مرکـز بهداشـتی درمانـی شـامل مراکـز 
جامع سـالمت، پایگاه های بهداشـتی شـهری و روسـتایی و 

خانه هـای  بهداشـت آمـاده ارائـه خدمات هسـتند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه 
3۷0 ایسـتگاه ثابت و سـیار در شهرسـتان های زیر مجموعه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان نیـز آمـاده اجـرای بسـیج 
ملـی کنترل فشـارخون هسـتند افـزود: بـا مراجعه افـراد به 
ایـن مراکـز فشـار خون آنهـا اندازه گیـری و در سـامانه وزارت 
بهداشـت ثبـت شـده تا آمـار دقیقـی از مبتالیان بـه بیماری 
فشـار خـون به دسـت آمـده و روند کنتـرل و درمـان بیماری 
ایـن افـراد آغاز شـود. وی بـا بیان اینکـه پایگاه هـای ثابت و 
سـیار کنتـرل فشـار خـون در نـه شهرسـتان تحت پوشـش 
دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان راه اندازی شـده اسـت عنوان 
کـرد: ازایـن تعـداد ۲33 پایـگاه در شهرسـتان کرمـان، ۴1 
پایگاه در شهرسـتان زرند، ۲0 پایگاه در شهرسـتان شهربابک، 
۲0 پایـگاه درشهرسـتان بردسـیر، 1۶ پایـگاه در شهرسـتان 

راور، 1۶ پایـگاه در شهرسـتان بافـت، 11 پایـگاه در شهرسـتان 
کوهبنـان، 10 پایـگاه درشهرسـتان ارزوئیـه و 3 پایـگاه در 

شهرسـتان رابر قـرار دارد.
رشـیدی نژاد بـا اشـاره بـه اینکـه پیش بینـی می شـود ۴0 در 
صـد افـراد مبتـال بـه فشـار خـون از بیمـاری خـود اطالعـی 
ندارنـد و نیمـی از افـرادی کـه از فشـار خـون خـود مطلـع 
هسـتند بیمـاری خـود را کنتـرل نکـرده و بـه دنبـال درمـان 
نیسـتند تصریـح کـرد: هـر چند فشـار خـون درمان شـدنی 
نیسـت اما قابل کنترل و پیشـگیری اسـت.وی با بیان اینکه 
فشـارخون بـاال سـالمت انـدام حیاتـی بـه ویژه قلـب و کلیه 
را در معـرض خطـر قـرار داده و احتمـال وقـوع سـکته را در 
افـراد افزایش می دهـد گفت: اندازه گیری فشـارخون در این 
طـرح کامـال رایـگان بوده و هیـچ هزینه ای توسـط مراجعین 

نبایـد پرداخت شـود.

آغاز مرحله دوم بسیج ملی کنترل فشار خون در 770 پایگاه

ثبت قالی گل سرخ اسفندقه بین زمین و هوا
اتاق بازرگانی جنوب: کم کاری از سازمان صمت بوده است

سازمان صمت جنوب: مراحل ثبت درگیر و دار قانونی مانده است

قابلیــت  وجــود  بــا  اســفندقه  قالــی گلســرخی 
و اصالتــی کــه دارد هنــوز در مســیر ثبــت ملــی 
جنــوب  بازرگانــی  اتــاق  اســت،  مانــده  منتظــر 
ــرده  ــم کاری ک ــت ک ــازمان صم ــت، س ــد اس معتق
و ســازمان صمــت اعــالم کــرده کــه مکاتبــات  الزم 
ــکالت  ــوز مش ــا هن ــده ام ــام ش ــت انج ــت ثب جه

ــت. ــده اس ــل نش ــی آن ح قانون
نامــش گلســرخی اســت همــان کــه پینــه دســتان 
زنــان را بــا تــار و پــودش بــه نمایــش مــی گــذارد.

اهــل اســفندقه از دیــار جنوب اســت، ســال هاســت 
ــرار  ــی ق ــت مل ــچ و خــم  وعده هــای ثب ــه  در پی ک
گرفته،امــا هنــوز خبــری از ملــی شــدنش نیســت. 
»روزنامــه  کــه  بــود  5تیرمــاه  گذشــته،  ســال 
ملــی  ثبــت  وضعیــت  ســراغ  بــه  کاغذوطــن«، 
ــه مشــخص  ــور ک ــن ط ــت،  ای ــی گلســرخی رف قال
ــت  ــرخی از مدیری ــی گلس ــی قال ــت مل ــت  ثب اس
ــورده  ــتارت خ ــوب  اس ــت جن ــازمان صم ــی س قبل
ــالم  ــر 9۶ اع ــب در تی ــود اسکندری نس ــود، محم ب
کــرده بــود کــه اولویــت ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت، ثبــت قالــی  گل ســرخ اســت امــا پــس از 
گــذر ۲ ســال هنــوز هیــچ اتفاقــی نیافتــاده اســت.

ثبت ملی قالی گلســرخی 
تفاهم نامه  مسیر  در 

 آن طــور کــه رییــس ســازمان صمــت جنــوب 
ــود:  ــه ب ــن گفت ــه کاغذوط ــته ب ــال گذش ــان س کرم
»زیرســاخت های الزم  )طــرح و نقشــه جدیــد( 
ــفندقه  ــرخی اس ــدنقالی گلس ــی ش ــت  مل ــرای ثب ب
ــه  ــه ای ک ــم نام ــق تفاه ــت، طب ــده اس ــم نش فراه
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب بــا 
ــرح و  ــرار شــده ط ــی نوشــته اســت ق ــاق بازرگان ات
نقشــه جدیــد ایــن قالــی طراحــی شــود و پــس از 
آن 10 بافنــده ایــن نقــوش را آمــوزش ببیننــد.« آن 
طـــور کـــه ایـــن مقـــام مســـوول گفتــه بود:»اگرچه 
ــازار  ــا چــون ب ــه ام ــا صــورت گرفت ــن هماهنگی ه ای
فــروش مشــکل داشـــته باعث شـــده مــردم  محلی 
اشـــتیاق خــود را از دســت بدهنــد و ایـــن هنـــر بـــا 

عـــدم اســـتقبال  نســـل جـــوان  روبـــرو شود.«
مروجــی گفتــه بــود: »از افــرادی کــه در حــوزه 
فــروش و بــازار صاحــب نظــر بودنــد خواســتیم کـــه 
بـــه ایـــن منطقـــه ورود کننـــد تـــا بـــازار فـروش را 
بهتـــر بررســـی، برنامــه هــای خـــاص خـــود را بـــه 
مــا اطـــالع دهند، ما هـــم همکاری مـی کنیـــم کـــه 
حداقـــل رونقـــی در این حـــوزه داشـــته باشـــیم.«

نوآوری شرط احیا بازار
ــی  ــاق بازرگان ــت ات ــس وق ــماره ریی ــان ش در هم

بــود:  وطــن گفتــه  بــه کاغــذ  جنــوب کرمــان 
و  قدیمــی  روش  همــان  بــا  اســفندقه  »مــردم 
قالــی  افقــی  دارهــای  بــا  بــه صــورت ســنتی 
گلســرخی را می بافنــد و قــرار اســت  یکســری 
ــاال  ــد ب ــا تولی ــد ت ــدا کن ــر پی ــاخت ها تغیی از زیرس
ــه  ــی ب ــن قال ــوآوری الزمــه فــروش  ای ــرا ن رود زی

ــد.« ــی آی ــاب م حس
ــنتی  ــیوه س ــود ش ــری توکلی:»نمیش ــه فخ ــه گفت ب
ــه را  ــن منطق ــان ای ــت مردم ــاله  باف ــن س و چندی
ــن کــرد  ــد را جایگزی از آن هــا گرفــت و نوعــی جدی
ــگ  ــر در رن ــرش و تغیی ــت ف ــظ اصال ــا حف ــه ب بلک
ــه   ــرح و نقش ــه ط ــوآوری را ب ــوان ن ــا  می ت بندی ه

ــرد.« ــا  ک ــازار محی ــروش را در ب وارد و شــرایط ف
ایـــن مقــام مســوول در خصــوص نمایشــگاه بیــن 
ــود:  ــه ب ــته گفت ــال گذش ــاه س ــهرویور م ــی ش الملل
ــه  ــی درنظرگرفت ــن قال ــه ای ــرای عرض ــه ای ب »غرف
ــر  ــرد و بهت ــرار بگی ــد قـ ــرض دی ــا در معـ ــده تـ ش

ــد.« ــروش برس بف

کم کاری از طرف صمت 
ــت  ــال اس ــک س ــه ی ــک ب ــر نزدی ــال حاض در ح
ــی  ــوز قال ــا هن ــذرد ام ــی گ ــا م ــن وعده ه ــه از ای ک
گلســرخی اســفندقه ثبــت ملــی نشــده اســت، 
ــه  ــان ب ــوب کرم ــی جن ــاق بازرگان ــی ات مدیراجرای
ــی در  ــن قال ــد ای ــد: » فرآین ــن می گوی ــذ وط کاغ
ــت  در  ــا ســازمان صم ــه ب ــم نام ــک تفاه ــب ی قال
حــال پیگیــری اســت، یکــی از  مفــاد ایــن تفاهــم 

نامــه ثبــت ملــی قالــی گلســرخی بــوده  اســت، در 
حالــی کــه از طــرف اتــاق بازرگانــی همــه اقدامــات 
جــدی انجــام شــده، متاســفانه کــم کاری از طــرف 
ــدن  ــت نش ــث ثب ــه باع ــوده ک ــت ب ــازمان صم س

ــی شــده اســت« ــن قال ای

صمت در انتظار پاســخ میراث
مســلم مروجــی رییــس ســازمان صمــت جنــوب 
می گوید:»تفاهــم  خصــوص  ایــن  در  اســتان 
ــا  ــده، ام ــته ش ــی نوش ــاق بازرگان ــا ات ــه ای ب نام
ــه نتیجــه ای نرســیده اســت.«  ــوز ب متاســفانه هن
ــی اداره فــرش ســازمان صمــت  کارشــناس بازرگان
جنــوب  هــم به»کاغذوطــن« گفــت: »مکاتبــات 
از طــرف ســازمان صمــت جنــوب صــورت  الزم 
همــراه  الزم)مســتندات  اطالعــات  و  گرفتــه 
ــی  ــز مل ــی و مرک ــراث فرهنگ ــه اداره می عکــس( ب

ــت. « ــده اس ــتاده ش ــرش فرس ف
محســن مشــایخی تاکیــد کــرد: بــا وجــود مکاتبــات 
انجــام شــده هنــوز یــک ســری مشــکالت قانونــی 
ــت  ــی ثب ــن قال ــا ای ــود دارد ت ــت وج ــه ثب در مرحل
ــر  ــریع ت ــه س ــه هرچ ــم ک ــود ، امیدواری ــی ش مل

ــن مشــکالت هــم حــل شــوند.« ای

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

یل
هل

س: 
عک

ــه  ــن«، ب ــه کاغذوط ــه »روزنام ــود ک ــاه ب  ۵تیرم
ــرخی  ــی گلس ــی قال ــت مل ــت ثب ــراغ وضعی س
ــت  ــت  ثب ــخص اس ــه مش ــور ک ــن ط ــت،  ای رف
ملــی قالــی گلســرخی از مدیریــت قبلی ســازمان 
صمــت جنــوب  اســتارت خــورده بــود، محمــود 
ــود  ــرده ب ــالم ک ــر 96 اع ــب در تی اسکندری نس
کــه اولویــت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت، 
ثبــت قالــی  گل ســرخ اســت امــا پــس از گــذر 2 

ســال هنــوز هیــچ اتفاقــی نیافتــاده اســت.

  نکته
ــی بافــی و  ــر قال ــگاه آن در هن اســفندقه و جای
ــت و  ــیده نیس ــی پوش ــر كس ــرش ب ــت ف صنع
كرمانــی هــا خــوب می داننــد اهالــی اســفندقه 
ــت  ــان اس ــن خالقش ــد زاده ذه ــه می بافن آنچ
نقش هــای  از  خــود  فرش هــای  دربافــت  و 
ویــژه ای اســتفاده می كننــد. ایــن طــور کــه 
صاحــب  اســفندقه  دهســتان  نوشــته  ایرنــا 
از  ســبكی در فرشــبافی اســت  کــه مــردم 
نــوع  ایــن  در  می کننــد،  زایــی  درآمــد  آن 
ــی،  ــز گل ــون قرم ــگ همچ ــا 1۲ رن ــی 10 ت قال
عنابــی، ســبز، نارنجــی، ســفید، نخــودی، آبــی، 
بــرده  بــه كار  صورتــی، قهــوه ای و مشــكی 
ــه  ــدی ریش ــگ بن ــوع رن ــن ن ــود و ای ــی ش م
ــه  ــفندقه دارد و ب ــی اس ــوم اهال در آداب و رس
زعــم نگارنــده، طــرح افســانه ای قالــی گل 
اســفندقه  و جــان مردمــان  روح  بــا  ســرخ 
عجیــن شــده اســت چــرا كــه  در گذشــته معیــار 
ــو  ــت و ن ــران دم بخ ــدی دخت ــالك هنرمن و م
عروســان بــر اســاس توانمنــدی آنهــا در بافــت 
قالــی یــا طرح هــا و نقشــه های زیبــا و پــر 
ــی  ــروز قال ــا ام ــد. ام ــنجیده می ش ــروش س ف
گل ســرخ حتــی در داخــل اســتان كرمــان 
دچــار بــی توجهــی شــده و در خــارج از اســتان 

ــت. . ــی اس ــه گمنام ــوم ب محك


