
مدیرکل بهزیستی استان: ساالنه 200 کودک پذیرش می شود،70درصد آنها 
به خانواده های متقاضی سپرده می شوند

مجری طرح توسعه گلخانه های جهاد کشاورزی استان:

صدور مجوز گلخانه های مقیاس کوچک 
توسط سازمان کشاورزی

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

 افتتاح 105 طرح کشاورزی
در جنوب کرمان

تمایل خانواده های کرمانی 
بر پذیرش فرزند دختر

بنزین منوجان استاندارد است
رییس شرکت نفت پنج شهرستان جنوبی:برخی برای نفع خودشان اقدام به شایعه پراکنی 

در خصوص کیفیت بنزین منوجان کرده اند

رییس اداره بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان جیرفت:

 افزایش تسهیالت بانکی
مسکن معلوالن
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معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

توزیع 5857حلقه الستیک 
بین رانندگان کامیون در جنوب
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 خــرداد   26 یکشــنبه         508 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

بیچاره آموزش وپرورش 

که هم قربانی می شود 

و هم قربانی می دهد

غالمرضا فدایی
یادداشت مهمان

آقـای  پـرورش،  و  آمـوزش  وزیـر  اسـتعفای  خبـر 
بطحایـی مرا حیـرت زده کرد. معمـوالً کار اجرا را همه 

بیشـتر ترجیـح می دهنـد.
بـه قـول معروف همه مـی گویند یک گره شـاخ بهتر 
اسـت از دو متـر دم. بسـیار اتفـاق افتـاده اسـت کـه 
نمایندگانـی را رئیس جمهور بـرای وزارت انتخاب می 
کنـد و بـه ناگزیـر آنهـا از سـمت وکالت اسـتعفا داده 
انـد. امـا بر عکـس آن اتفـاق نیفتاده اسـت. البته در 
سـطح مدیـرکل و یـا سـفیر زیاد دیـده ایم کـه برای 
نمایندگـی اسـتعفا مـی دهند ولـی در سـطح وزارت 
شـاید ایـن اولیـن مـوردی باشـد کـه بـا اسـتعفا از 
مسـئولیت مهـم اجرایـی بـرای شـرکت در انتخابات 

مجلـس اتفـاق افتاده اسـت.
در این جا سؤاالتی به نظرم رسید به این قرار:

* آیـا چیـزی پشـت پـرده اسـت و رئیـس جمهـور 
میخواسـته محترمانه از دسـت وزیرش خالص شود 
و بـه او گفته شـده اسـت اسـتعفا دهد؟ پـس چرا او 
را از اول انتخـاب کـرد؟ اینکـه بحث شـفافیت مطرح 
مـی شـود یکـی از مصادیـق آن همیـن انتخابـات و 

اسـتعفاها یـا برکناری ها اسـت.
* آیـا مجلـس مـی خواسـته وی را اسـتیضاح کند، 
مثل پیشـینیان وی که ناگهان بعضـی از وزرا از جمله 
وزیـر آمـوزش و پـرورش اسـتعفا دادنـد، کـه ایـن 
پیشدسـتی هماننـد گذشـته ازجانـب وی و رئیـس 

جمهـور انجام شـده اسـت؟
* آیـا وزیـر آمـوزش و پـرورش ُخلـق و خـوی اش 
بـا مجموعـه هیئـت دولـت همخـوان نبوده اسـت و 
بـه ناچـار از ایـن فرصـت پیش آمـده اسـتفاده کرده 
و ترجیـح داده بـه عنـوان ناظر و قانونگـزار در مجلس 

انجـام وظیفـه کند؟
*آیـا وزیـر خـود بـه بن بسـت رسـیده بـود؟ بدلیل 
اینکـه ناتوان اسـت و یا دولت خواسـته هایـش را در 
مـورد معلمـان دلسـوز و زحمتکـش اجرا نمـی کند و 
یـا نمـی تواند اجـرا کند؟ اگـر این چنین اسـت او که 
مـی دانسـت در آمـوزش و پرورش مشـکالت فراوان 
و بعضـی از آنهـا بسـیار مزمن اسـت و مشـکل عمده 
نـوع نـگاه بـه آموزش و پـرورش اسـت و اینکه تلقی 
نظـام اجرایی کشـور ما بـه آموزش بـه صورت بخش 
اسـت هماننـد سـایر بخـش هـا و بسـتر نیسـت که 
اولویت به آن داده شـود و نیز تربیت نیروی انسـانی 
سـرمایه گـذاری نیسـت بلکه سـربار اسـت و بودجه 
آن جـاری اسـت و نـه سـرمایه گذاری!! همـه این ها 
واقعیـت دارد و وی هم کـه از متن آموزش و پرورش 
برخاسـته اسـت این را می دانسـت پس چـرا از اول 

این مسـئولیت را پذیرفت؟
* آیـا این اسـتعفا بـه انتخابات آینـده مجلس ربط 
دارد و بـرای تشـویق مـردم بـه حضـور در انتخابـات 
در  اهمیـت شـرکت  بـر  وزیـر  اقـدام  ایـن  و  بـوده 
انتخابـات مـی افزایـد؟ و اینکـه مـدارس و معلمـان 
نقش بسـیار مهمـی در جریان انتخابـات دارند؟ و یا 
برعکـس نمـی خواسـته در انتخابـات به نفـع و یا به 

ضـرر جناحـی وارد میـدان شـود؟
* و سـر انجـام آیا کار مجلس اعـم از قانون گزاری و 
نظـارت مهم تر اسـت کـه وزیر می خواهـد آن وظیفه 

را انجام دهد؟
مجلسـیان  از  بایـد  باشـد  درسـت  آخـر  اگـر شـق 
پرسـید کـه چقـدر پیگیـری شـان در نظـارت و قانون 
گـذاری مثمر ثمـر بوده اسـت که اینـک وزیر محترم 
طریـق  از  تـا  اسـت  افتـاده  هـوس  بـه  مسـتعفی 
نمایندگـی دیـن خـود را بـه مـردم و کشـور ادا کنـد؟

خـوب اگـر چنیـن باشـد بـر فـرض توانایـی یعنـی 
داشـتن فرصـت مـی خواهد کار خـودش و امثـال را 
زیـر سـؤال ببـرد و نقـد کنـد؟ آیا بهتـر نبود ایـن ایثار 
را نمـی کـرد و برنامـه ای را کـه شـروع کـرده اسـت 
ادامـه مـی داد و بعضـی طرحهـای خـود را بـه ثمـر 
مـی رسـاند؟ مثل طرح مهـارت افرایـی در مدارس با 
حـذف تکلیـف عید و کسـب مهارت، البتـه نه فقط با 
نـگارش مقالـه؛ بلکه فراگیـری هر حرفـه و هنری از 

بستگان و آشـنایان؟
هـم  پـرورش کـه  و  آمـوزش  بیچـاره  آخـر  و کالم 
قربانـی مـی شـود و هـم قربانـی مـی دهـد و بـه 
جـای آنکـه همـه، حتی خـود وزیر و رئیـس جمهور، 
آن را تقویـت کننـد تضعیـف مـی کننـد و در شـرائط 
حسـاس وزرایـش جا خالـی می کنند و یا برداشـته 

شـوند! می 

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
28 تا 2843 تا 42

مسائل مرتبط با رانندگان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

و  راه و شهرسـازی  وزیـر  عبدالهاشـم حسـن نیا معـاون 
رییـس سـازمان راهـداری و حمـل و نقل جاده ای كشـور 
روز گذشـته بـه اتفاق معـاون برنامه ریزی، معـاون راه های 
روسـتایی سـازمان متبـوع و مدیـر كل راهـداری و حمـل 

و نقـل جـاده ای اسـتان از محـور مسـدود شـده شـهداد- 
نهبنـدان بازدیـد کـرد تاضمـن بررسـی مجـدد صدمـات 
وارده بـه ایـن محـور، میـزان خسـارات را جهـت ترمیـم و 
بازگشـایی محور بـرآورد کند.مهندس حسـن نیا در جریان 

ایـن بازدیـد گفـت: محـور شـهداد – نهبندان كه در مسـیر 
جـاده ترانزیتـی جنـوب شـرق بـه شـرق و شـمال شـرق 
كشـور قـرار دارد بـه عنـوان محـور اصلـی و محـل عبـور 
عمدتـاكاال بـه شـمال شـرقی كشـور شـناخته می شـود و 
در بخـش مسـافر نیـز سـاالنه تعـدادی از اتوبوس هـای 
اسـتان های  از  )ع(  ثامن الحجـج  حضـرت  زائـران 
سیسـتان و بلوچسـتان، هرمزگان و جنوب اسـتان كرمان 
از همیـن مسـیر تـردد می کنند.حسـن نیا افـزود: بدلیـل 
بارندگی هـای اواخـر فروردین مـاه سـال جاری، ایـن محور 
بـه علت طغیـان رودخانه هـا دچار تخریب اساسـی حدود 
30 كیلومتـر، از كیلومتـر 46 تا كیلومتر 76 مسـیر شـهداد 
بـه سـمت نهبنـدان شـد، بطوری كـه زیرسـاخت های این 
محور كامال تخریب شـده و تردد در آن ناممكن شد.سـید 
علـی حاج سـیدعلیخانی مدیر كل راهـداری و حمل  نقل 
جـاده ای اسـتان كرمـان نیـز گفـت: در بازدیـد ریاسـت 
سـازمان مقرر شـد پـس از تبخیـر كامل آب های حاشـیه 

محـور و فراهـم شـدن زمینـه مناسـب فنـی بـرای انجـام 
عملیات بازسـازی راه، با مسـاعدت ریاسـت این سـازمان 
كار با سـازی مسیر آغاز شـود.مهندس حاج سیدعلیخانی 
افـزود: محـور شـهداد تـا نهبنـدان بیـش از 180 كیلومتـر 
اسـت و كل محور در منطقه كویری با آب و هوای خشـك 
و تابسـتان بسـیار گـرم و سـوزان قـرار دارد و بدلیل وجود 
كلوت هـا) كـوه های شـنی دیـواره دار( یكـی از محورهای 
گردشـگری محسـوب مـی شـود و سـاالنه عالقمنـدان 
زیـادی از داخـل و خـارج از اسـتان بـه ایـن منطقه سـفر 
مـی كنند.گفتنی اسـت رییس سـازمان راهـداری و حمل 
و نقـل جـاده ای كشـور و همراهـان در ادامـه سـفر خود از 
پایانـه حمـل و نقـل كاالی مركـز اسـتان بازدیـد و ضمـن 
مالقـات بـا تشـكل های صنفـی درخواسـت های راننـدگان 
از جملـه رونـد توزیـع و تخصیـص سـهمیه السـتیك بـه 
كامیون هایـی كـه در داخـل شـهر و یـا فاصلـه هـای كوتاه 
حمـل كاال را انجـام میدهنـد مـورد توجـه قرار داد.شـایان 
ذكـر اسـت مسـووالن انجمـن صنفـی راننـدگان كرمـان 
ضمـن اعـالم رضایـت نسـبی از نحـوه توزیـع السـتیك، 
خواسـتار توزیـع روغن كامیـون با نرخ مناسـب تر در پایانه 
بـار كرمـان شـده و ضـرورت ادامـه تخصیـص ارز دولتـی 
بـه واردات السـتیك را درخواسـت کردند.بنابرایـن گـزارش 

سـیدعلی حـاج سـیدعلیخانی مدیر كل راهـداری و حمل 
و نقـل جـاده ای اسـتان اعـالم كـرد : بـا برنامه ریزی هـای 
انجـام شـده و همـكاری انجمن هـای مربوط بـه حمل بار 
از ابتـدای مـاه جـاری تاكنـون بیـش از 4 هـزار دسـتگاه 
كامیـون از مبدا اسـتان بـه بندر امام خمینـی جهت حمل 
اداره كاالی  رییـس  و  اعـزام شـدند  كاالهـای اساسـی  
اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان جهت 
مدیریـت حمـل ونقـل ایـن كاالهـا در بنـدر امـام خمینی 
مسـتقر شـده اسـت.به گـزارش واصلـه، رضـا میرزایـی 
رییـس انجمـن راننـدگان حمـل و نقـل كاالی كرمـان نیز 
مـوارد مربـوط بـه حمـل و نقـل اسـتان را تشـریح کـرد و 
مهنـدس حسـن نیا در جمـع راننـدگان گفـت: از طریـق 
سـازمان راهـداری و حمـل و نقل جاده ای مسـائل مرتبط 
با سـوخت، روغن و السـتیك رانندگان مـورد پیگیری قرار 
خواهـد داد تـا روغـن با نـرخ مناسـب در محـل پایانه بار 
توزیع شـود.این گزارش حاكی از آن اسـت تامین سـهمیه 
سـوخت آزاد برای رانندگان از دیگر درخواسـتهای رانندگان 
كرمانـی بـود كـه رئیس سـازمان راهـداری و حمـل و نقل 
جاده ای كشـور، پیگیری مسـتمر سـازمان متبـوع خود را 
تـا حصـول نتیجـه و عملی شـدن ایـن خواسـته رانندگان 

را نیـز اعـالم نمود.

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق:

رئیـس کمیسـیون بازرگانـی اتـاق بیـان کـرد: 35 درصد 
صـادرات اسـتان به افغانسـتان در حال حاضـر مربوط به 
خدمـات فنی و مهندسـی اسـت که می توان بـا برقراری 

ارتبـاط بیشـتر این میـزان صـادرات را افزایش داد.
تاجـران  کـرد:  اظهـار  محمدمیرزاییـان  محمدعلـی 
افغانسـتانی زیـادی تمایـل بـه همـکاری بـا مـا دارنـد 
و همـکاری هـای مشـترک و دوجانبـه را مـی تـوان بـا 
شناسـایی بیشـتر فعاالن اقتصـادی این کشـور در ایران 

داد. افزایـش 
وی معتقد اسـت اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی 
مـی توانـد بـه معرفـی فعاالن تجـاری افغـان کمک کند 
زیـرا در شـرایط کنونـی بـازار افغانسـتان بهترین فرصت 

بـرای صـادرات کاالها و خدمات اسـت.
و  بازارهـا  گفـت:  اتـاق  بازرگانـی  کمیسـیون  رئیـس 
ظرفیت های کشـور افغانسـتان شناسـایی شـده اسـت، 
دو سـال گذشـته مشـکالت مرز میلک به ویژه گمرکات 
این منطقه مطالعه و بخشـی از این مشـکالت از طریق 
پیگیـری هـای اتـاق کرمان در سـطح ملی برطرف شـد.

وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر 35 درصـد صـادرات 
و  فنـی  خدمـات  بـه  مربـوط  افغانسـتان  بـه  اسـتان 
مهندسـی اسـت کـه در صـورت برقـراری ارتباط بیشـتر 

ایـن میـزان صـادرات نیـز افزایـش خواهـد یافـت.
رئیس کمیسـیون سـرمایه گـذاری و امـور زیربنایی اتاق 
نیـز در ایـن خصـوص از اعـزام یـک گـروه کارشناسـی 
متخصـص بـه افغانسـتان بـرای بررسـی فرصـت های 
ایـن  کاری و سـرمایه گـذاری اسـتان هـای مختلـف 
کشـور خبـر داد و عنـوان کـرد: ایـن گروه به جمـع آوری 

اطالعـات تخصصـی، دقیق و کامل می پردازد و سـپس 
گـزارش حاصل از این بررسـی میدانی بـه اطالع فعاالن 

اقتصـادی خواهد رسـید.
تجـاری  هیـات  سـفر  از  پـس  افـزود:  نقـوی  علـی 
افغانسـتان بـه کرمـان، مشـاوران و کارشناسـان حـوزه 
خدمـات فنـی و مهندسـی به اتـاق های هـرات، قندهار 
و غزنـی معرفی شـده اند تـا در صورت وجـود زمینه های 
همـکاری مشـترک، از آمادگـی کرمـان در ایـن زمینـه 

اسـتفاده کننـد.
وی خاطرنشـان کـرد: اگـر شـرکت مدیریـت صـادرات 
از  بسـیاری  شـود  انـدازی  راه  خصوصـی  بخـش 
فعالیـت هـای صادراتـی سـاماندهی مـی شـود و همه 
صادرکننـدگان کاال و خدمـات مـی تواننـد از این فرصت 

اسـتفاده کننـد. امور قراردادها

نوبت دوم

فراخوان شماره  98-4 /پ
اداره كل نوسـازي مـدارس اسـتان كرمـان  در اجـراي آيين نامه اجرايي بنـد ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصـات  در نظر دارد  انجام پروژه های به شـرح 

ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومـی  فشـرده یـک مرحله ای ،  بـه پیمانـکاران متقاضـی دارای گواهینامه معتبر  واگـذار  نمايد. لـذا از واجدین شـرایط دعوت 
ميشـود از تاريخ چاپ فراخوان نوبت اول به مدت سـه  روز به  سـامانه سـتاد ایران جهت دریافت اسـناد و شـرکت در مناقصه  مراجعه نمایند روش ارزیابی 
پـروژه هـا سـاده و حـد اقـل امتیاز 60 می باشـد.حضور شـرکتهایی کـه سـهامداران آن دارای سـهام یا عضو هیات مدیره مشـترک با شـرکت هـای دیگر می 

باشـند ممنوع است.

برآورد اولیه پروژه
میلیون ریال

اعتبار میلیون 
مبلغ ضمانت نامه فرایند سال سررسید اسنادشماره طرحریال

ارجاع کار میلیون ریال

سالن چند منظوره مدرسه سایت 
مسکن مهر شهرک مطهری کرمان

250040001801001/0341400/5/18125

2200تکمیل مدرسه کهورخشک ریگان
 3000  م ر 

اسناد و
4120 م ر نقدی

1801001/0341400/5/18110

325013331801006/04698/6/27163تعمیرات هنرستان فضیلت کرمان

99/7/21107 و 21262000180101500399/2/24مدرسه 1 کالسه شفاعت فهرج

99/7/21175 و 34802000180101500399/2/24مدرسه 2 کالسه فجر سه کهور فهرج

150اعتبار نقدی است298038751702005002تکمیل سالن ورزشی منوجان

99/7/21390 و 77904000180101500999/2/24تکمیل سالن خدادادیان شهر بابک

99/7/21177 و 35313000180101500999/2/24تکمیل مدرسه خیری گلباف

م الف 370

۳۵ درصد از صادرات کرمان به افغانستان شامل 
خدمات فنی و مهندسی است

معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور:
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خصـوص  در  شبسـتان،  خبرگـزاری  خبرنـگار 
ایـن  مشـکالت مسـکن، اشـتغال و بیمـه معلولیـن 
اداره  رئیـس   » نـژاد  رضـا  »محمـد  بـا  شهرسـتان 
کـرد. گـو  و  گفـت  جیرفـت،  شهرسـتان  بهزیسـتی 

»محمـد رضـا نژاد«، در گفت و گو بـا خبرنگار خبرگزاری 
خوشـبختانه  کـه  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  شبسـتان، 
تعـداد معلولیـن در انتظـار دریافت سـهمیه مسـتمری 
کاهـش پیـدا کـرده اسـت، گفـت: تـا قبـل از )شـهریور 
دریافـت  انتظـار  در  نفـر    500 و  هـزار   2 سـال 97(، 
مسـتمری سـهمیه بودنـد، که بـا حمایت دولـت اکنون 
ایـن تعـداد بـه 300 نفـر کاهـش پیـدا کـرده اسـت.

اصلـی  از  یکـی  ایـن کـه  بـه  اشـاره  بـا  نـژاد،  رضـا 
تریـن اولویـت هـای بهزیسـتی، توانمنـدی معلولیـن 
توانمندسـازی  حـوزه  در  داشـت:  ابـراز  اسـت، 
آنهـا  شـرایط جسـمی  بـه  توجـه  بـا  بایـد  معلولیـن 
نیایـد. پیـش  آنهـا  بـرای  مشـکلی  تـا  رفـت  پیـش 

عنـوان  جیرفـت،  بهزیسـتی شهرسـتان  اداره  رئیـس 
معلولیـن،  سـازی  توانمنـد  اصلـی  هـای  پایـه  کـرد: 
مسـکن و اشـتغال اسـت.در بحث مسـکن، بهزیسـتی 
بـه عنـوان یـک نهـاد حمایتـی عهـده دار کار مـددکاری 
بنابرایـن  اسـت  مددجویـان  بـه  رسـانی  خدمـت  و 
نیسـت. مسـکن  تأمیـن  بهزیسـتی  اصلـی  وظیفـه 

مددجویانـی  بـه  بهزیسـتی  اضافـه کـرد:  نـژاد،  رضـا 
اسـاس  بـر  دارنـد  مسـکن  سـاخت  قصـد  کـه 
میلیـون   10 سـقف  تـا  دسـتورالعمل  یکسـری 
کنـد. مـی  پرداخـت  بالعـوض  تسـهیالت  تومـان 

اســـتان  جنوبـــی  شهرســـتان های  نماینـــده 
کرمـــان در مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه توزیـــع 
ـــه مناطـــق  ـــوازن نیســـت و ب ـــع در کشـــور مت مناب
ـــت:  ـــد گف ـــع نمی رس ـــهمی از مناب ـــاده س دورافت
ـــی  ـــخص و مدون ـــه مش ـــور برنام ـــئوالن کش مس
بـــرای نزدیـــک کـــردن مناطـــق محـــروم بـــه 

مرکـــز کشـــور ندارنـــد.
و  نخبـــگان  دیـــدار  در  احمدحمـــزه   
ــا  ــان بـ ــتان کرمـ ــوب اسـ ــرمایه گذاران جنـ سـ
وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بـــا اشـــاره 
بـــه اینکـــه جنـــوب کرمـــان منطقـــه ای ویـــژه 
ــت:  ــار داشـ ــت اظهـ ــرد اسـ ــه فـ ــر بـ و منحصـ
بـــا وجـــود همـــه پتانســـیل ها و ظرفیت هـــا 
ــی  ــل قبولـ ــی قابـ ــه زندگـ ــن منطقـ ــردم ایـ مـ

ــد. ندارنـ
وی بـــا بیـــان اینکـــه توزیـــع منابـــع در کشـــور 
متـــوازن تقســـیم نمی شـــود و متاســـفانه بـــه 
ـــد  ـــع نمی رس ـــهمی از مناب ـــاده س ـــق دورافت مناط
ــخص  ــه مشـ ــور برنامـ ــئوالن کشـ ــت: مسـ گفـ
و مدونـــی بـــرای نزدیـــک کـــردن مناطـــق 
ــن  ــد و ایـ ــور ندارنـ ــز کشـ ــه مرکـ ــروم بـ محـ

یـــک مشـــکل بـــزرگ بـــرای کشـــور اســـت.
ــتان  ــی اسـ ــتان جنوبـ ــج شهرسـ ــده پنـ نماینـ
کرمـــان در مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا 
اشـــاره بـــه اینکـــه اســـتان کرمـــان دچـــار 
در  ویـــژه  بـــه  زیـــادی  محرومیت هـــای 
جنـــوب اســـتان اســـت کـــه می طلبـــد بـــه 
ایـــن منطقـــه توجـــه بیشـــتری شـــود عنـــوان 
کـــرد: وزن بیشـــتر اقتصـــاد هفـــت شهرســـتان 
جنوبـــی اســـتان کرمـــان برپایـــه اقتصـــاد 

ســـنتی و کشـــاورزی اســـت.
ـــی در  ـــیل های بزرگ ـــه پتانس ـــان اینک ـــا بی وی ب
ایـــن منطقـــه وجـــود دارد، گفـــت: 75 درصـــد 
کرومیـــت کشـــور در ایـــن منطقـــه وجـــود دارد 
ــتی  ــه درسـ ــا بـ ــن ظرفیت هـ ــر از ایـ ــه اگـ کـ
اســـتفاده شـــود می توانـــد کمـــک بزرگـــی 
ـــور  ـــه کش ـــه ب ـــه ک ـــاد منطق ـــه اقتص ـــا ب ـــه تنه ن
ــکل  ــه مشـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــود.حمزه بـ شـ
ــازمانی اداره کل صنعـــت و معـــدن  چـــارت سـ
ـــن  ـــزود: ای ـــود اف ـــل ش ـــد ح ـــان بای ـــوب کرم جن
معدنـــی  و  صنعتـــی  ظرفیت هـــای  منطقـــه 
چـــارت  ایـــن  می طلبـــد  و  دارد  بســـیاری 
تکمیـــل و تاییـــد شـــود.وی بـــا بیـــان اینکـــه 
ســـرمایه گذاری  تســـهیالت  و  مشـــوق ها 
ــود  ــش داده شـ ــد افزایـ ــه بایـ ــن منطقـ در ایـ
عنـــوان کـــرد: جنـــوب کرمـــان منبـــع بزرگـــی 
محســـوب  کشـــور  معـــادن  و  صنایـــع  از 
رودبارجنـــوب،  شهرســـتان  می شـــود.نماینده 
کهنـــوج، فاریـــاب، قلعه گنـــج، منوجـــان در 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــالمی بـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
ــش  ــی در بخـ ــیار باالیـ ــدات بسـ ــه تولیـ اینکـ
ـــان  ـــتان کرم ـــوب اس ـــه جن ـــاورزی در منطق کش
ـــون  ـــدود 4 میلی ـــاالنه ح ـــت: س ـــود دارد گف وج
ـــتان  ـــوب اس ـــاورزی در جن ـــوالت کش ـــن محص ت

می شـــود. تولیـــد 

مسکن و اشتغال 
پایه های اصلی 

توانمندسازی معلوالن

75 درصد کرومیت کشور 
در جنوب کرمان است 

خبر

راه اندازی و نصب هفت دستگاه 
نسل جدید شتاب نگار در جنوب

افتتاح 105 طرح کشاورزی 
در جنوب کرمان 

افزایش تسهیالت بانکی 
مسکن معلوالن

بامشـارکت مرکـز تحقیقـات راه، 
هفـت  شهرسـازی  و  مسـکن 
جنـوب  در  شـتاب نگار  دسـتگاه 
کرمـان راه انـدازی خواهـد شـد. 
به گـزارش اداره ارتباطات واطالع رسـانی اداره 
کل راه وشهرسـازی جنـوب کرمان, سـاردویی 
اعـالم کـرد: بـا مشـارکت مرکزتحقیقـات راه 
اجـرا  ،جانمایـی،  شهرسـازی  و  مسـکن  و 
و  ،سنسـور  شـتاب نگار  دسـتگاه  نصـب7  و 
باتقویـت زیرسـاخت های  دیجیتایـزر همـراه 
خواهـد  راه انـدازی  زلزلـه  بحـران  مدیریـت 
شـد.مدیرکل راه و شـهر سـازی جنوب کرمان 
ایـن  اجـرای  هزینـه  آورد  بـر  داشـت:  بیـان 
تفاهـم نامـه بیـش از10 میلیـارد ریـال مـی 
باشـد کـه 50 درصـد آن توسـط اسـتانداری 
تحقیقـات  مرکـز  درصدتوسـط   50 و  کرمـان 

خواهـد  تامیـن  شهرسـازی  و  راه،مسـکن 
شد.سـاردویی گفـت: بـه عنـوان پایلـوت این 
طرح یـک دسـتگاه در فرمانداری شهرسـتان 
دسـتگاهها  شـود.این  مـی  نصـب  جیرفـت 
لـرزه ای  فعالیـت  رصددقیق تـر  و  پایـش  بـا 
گسـل ها و ایجادارتبـاط بیـن ایسـتگاه هـای 
راه  درحـال  وکشـور  جنـوب کرمـان  شـتاب 
اندازی اسـت.وی اظهار داشـت : بـا راه اندازی 
شـتاب نگارها  ایـن  جدیـد  نسـل  نصـب  و 
دسـتگاه های قدیمـی که در شـهرهای جنوبی 
کرمـان نصـب شـده بـود جمـع آوری خواهـد 
شـد.الزم به ذکر اسـت جنوب کرمان از مناطق 
زلزلـه خیز کشـورمی باشـد کـه امید اسـت با 
نصب این دسـتگاها کمک شـایانی بـه ایجاد 
زیرسـاخت های الزم جهـت مدیریـت بحـران 

حـوادث احتمالـی زلزلـه بوجـود آیـد.

رییس سـازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان گفت: به مناسـبت 
هفتـه جهادکشـاورزی 105 طرح 
خـاک،  و  آب  هـای  حـوزه  در 
تولیـدات گیاهـی، دامپروری، شـیالت، آبزیان 
افتتـاح شـد.  تکمیلـی  و  تبدیلـی  و صنایـع 
سـعید برخوری در گفت و گو بـا خبرنگار ایرنا 
افـزود: ایـن طرح هـا بـا اعتبـار 304 میلیـارد 
هفـت شهرسـتان  در  ریـال  میلیـون   531 و 
جنـوب اسـتان کرمان بـه بهره برداری رسـید.

وی تصریـح کـرد: تعـداد 47 طـرح در حـوزه 
یـک  دامپـروری،  طـرح   54 خـاک،  و  آب 
طـرح در حـوزه صنایـع کشـاورزی، یک طرح 
در حـوزه شـیالت و آبزیـان و 2 طـرح هـم در 
حـوزه تولیـدات گیاهی به بهره برداری رسـید.

برخـوری ادامـه داد: طرح هـای قابـل افتتـاح 

طـرح   29 شـامل  خـاک  و  آب  بخـش  در 
سیسـتم های نویـن آبیـاری، 12 رشـته احیـا 
و مرمـت قنـوات، یـک بـاب اسـتخر، 2 هـزار 
و 800 متـر کانـال آبرسـانی، 205 متـر خطوط 
انتقـال آب بـا اعتباری بالغ بـر 841 میلیارد و 
167 میلیـون ریـال و همچنین طرح تسـطیح 
و نوسـازی اراضـی با اعتبـار 92 میلیارد و 240 
میلیـون ریـال اسـت.رییس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی جنوب کرمـان گفت: در حـوزه دام 
54 طـرح با اعتبـار 81 میلیارد و 324 میلیون 
ریال شـامل چهـار واحد پرورش شـتر، هفت 
واحـد پرواربندی گوسـاله، هشـت واحد پروار 
بنـدی بـره، چهار واحـد پرورش بز و گوسـفند 
داشـتی، 25 طـرح پـرورش زنبـور عسـل و 
یـک طـرح به سـازی و نوسـازی جایـگاه دام 

افتتاح شـد.

رییـس  شـکاری«  امیـر  »امیـر 
انقـالب  مسـکن  بنیـاد  اداره 
جیرفـت،  شهرسـتان  اسـالمی 
خبرگـزاری  بـا  گـو  و  گفـت  در 
مشـکل  رفـع  منظـور  بـه  شبسـتان، گفـت: 
ویـژه  بـه  بهزیسـتی  مددجویـان  مسـکن 
معلولیـن در روسـتاها، تفاهمنامـه ای مابیـن 
اداره بهزیسـتی و بنیـاد مسـکن منعقـد شـده 
ایـن  طبـق  اضافـه کـرد:  است.امیرشـکاری، 
دریافـت  متقاضیـان  بهزیسـتی  تفاهم نامـه 
اداره معرفـی  ایـن  بـه  را  تسـهیالت مسـکن 
انقـالب  مسـکن  بنیـاد  اداره  می کند.رییـس 
اسـالمی شهرسـتان جیرفـت، بیـان داشـت: 
طبـق مصوبـه دولـت تاکنـون سـقف پرداخت 
تسـهیالت 25 میلیـون تومـان بـوده اسـت که 
بـه زودی ایـن مبلـغ بـه 40 میلیـون تومـان 

افزایـش مـی یابـد.وی، ابراز داشـت: در سـال 
جـاری با شـروع پرداخت تسـهیالت مسـکن 
روسـتایی بـه مـدد جویانـی کـه از تسـهیالت 
اعطـا  جدیـد  تسـهیالت  نکرده انـد  اسـتفاده 
خواهد شد.امیرشـکاری، عنوان کرد: در ) سال 
97_ 96( تعـداد 56 فقـره تسـهیالت بانکی با 
اعتبـاری به ارزش یک میلیـارد و 250 میلیون 
پرداخـت  بهزیسـتی  مددجویـان  بـه  تومـان 
شـده اسـت.رئیس اداره بنیاد مسـکن انقالب 
اسالمی شهرسـتان جیرفت، ضمن درخواست 
از اداره بهزیسـتی شهرسـتان جیرفـت، بیـان 
داشـت: اداره بهزیسـتی در معرفـی نامـه های 
معلولیـن متقاضـی دریافت تسـهیالت بانکی، 
نـوع معلولیـت ایـن عزیـزان را قیـد کنـد تـا 
طراحـی و سـاخت مسـکن معلوالن، بـا توجه 

بـه وضعیـت جسـمی آنهـا انجـام شـود.

نـگاه ملـی بـا اتـکا بـه شـالوده کارشناسـی 
در  هـا  گلخانـه  کـه  کنـد  مـی  ایجـاب 
تـا  شـوند  احـداث  مناسـب  مکان هـای 
موجـب ارتقـای بهـره وری تولید و از سـوی 
دیگـر هزینه هـای تولیـد در واحـد سـطح را 

دهنـد. کاهـش 
مجـری طـرح توسـعه گلخانـه هـای جهـاد 
کشـاورزی اسـتان کرمان اسـتفاده بهینه از 
منابـع و نهادهـای تولیـد، کاهـش ریسـک 
تولیـد در کشـت هـای گلخانـه ای بـه دلیل 
تـا  محیـط کنتـرل شـده، کاهـش هشـت 
10 برابـری مصـرف آب بـه نسـبت میـزان 
بـا کشـت  مقایسـه  در  تولیـدی  محصـول 
برابـر   12 تـا   10 افزایـش  بـاز،  فضـای  در 
تولیـدات در کشـت های گلخانـه ای، امکان 
تولیـد محصوالت خـارج از فصل و افزایش 
جملـه  از  را  محصـوالت  برداشـت  مـدت 
مزایـا ایـن نـوع کشـت عنـوان کرد.آشـوری 
اینکـه همـه مزایـای کشـت  بـه  بـا اشـاره 
هـای گلخانـه ای در یـک زنجیـره بـا هـم 
مرتبـط هسـتند گفـت: کاهـش هزینه هـای 
و  محصـول  کیلوگـرم  هـر  ازای  بـه  تولیـد 
بـه  نسـبت  اقتصـادی  بازدهـی  افزایـش 
فضـای بـاز، ایجـاد گـردش مالـی دائمـی 
در طـول سـال بـرای تولیـد کننـده، امـکان 
مطابـق  و  بـا کیفیـت  محصـول  تولیـدات 
اشـتغالزایی  صادراتـی،  اسـتانداردهای  بـا 
پایـدار بـرای نیروهـای انسـانی و همچنین 

فعـال شـدن صنایـع مرتبـط جانبـی نظیـر 
کارخانجـات و کارگاه هـای سـاخت قطعات 
فلـزی از جملـه مزایـای دیگـر کشـت های 

اسـت. گلخانـه ای 

تولید دائمی در کشت های 
گلخانه ای

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایجاد گـردش مالی 
رخ  ای  گلخانـه  هـای  کشـت  در  دائمـی 
می دهـد گفـت: در کشـت های گلخانـه ای 
مـی توانیـم در 12 مـاه سـال تولیـد داشـته 
باشـیم امـا در فضـای بـاز بـه خاطـر گرما و 
یـا سـرما نمـی توانیم تولید داشـته باشـیم.

آشـوری افـزود: در کشـت های گلخانه ای به 
دلیـل کنتـرل محیـط و بسـته بـودن فضـا 
دمـا، نـور، رطوبـت، شـرایط محیطـی جوی، 
بـاران، بـرف و سـیل بـه راحتـی کنتـرل می 
گلخانه هـای  توسـعه  طـرح  شـود.مجری 
جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان افـزود: در 
تولیـد  بـه دلیـل  کشـت هـای گلخانـه ای 
و عملکـرد مناسـب حتـی اگـر در یـک مـاه 
قیمـت فروش محصول ما مناسـب نباشـد؛ 
ضربـه اقتصـادی به کشـاورز وارد نمی شـود.

تولید محصوالت ارگانیک 
در کشت های گلخانه ای

وی بـا بیـان اینکه محصوالتی که در کشـت 
دارای  مـی شـود؛  تولیـد  هـای گلخانـه ای 
تصریـح کـرد:  هسـتند  و کمیـت  کیفیـت 

بـه راحتـی محصـول  نـوع کشـت  ایـن  در 
چـه  شـود  مـی  تولیـد  ارگانیـک  و  سـالم 
بسـا در چندیـن نقطـه از شهرسـتان هـای 
اسـت. انجـام  حـال  در  امـر  ایـن  اسـتان 

آشـوری بـا بیـان اینکـه ایـن نـوع کشـت 
سـبب اشـتغالزایی پایـدار مـی شـود گفت: 
در کشـت هـای فضـای بـاز کـه محیـط و 
قطعـًا  نمی شـود  کنتـرل  جـوی  شـرایط 
کارگـر و نیـروی بـازار کار بـه طـور فصلـی 
مشـغول بـه کار هسـتند اما در کشـت های 
گلخانـه ای بسـته بـه نـوع محصـول بـرای 
پنـج تـا 10 نفـر اشـتغالزایی ثابـت وجـود 
هـای  توسـعه گلخانـه  طـرح  دارد.مجـری 
جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان بـا اشـاره 
بـه اینکه در کشـت های گلخانـه ای صنایع 
یادآورشـد:  نیـز فعـال مـی شـوند  مرتبـط 
از  بیـش  احـداث گلخانـه  در  خوشـبختانه 
بـه  تکنولوژی هایـی کـه  درصـد   80 تـا   70
کار بـرده مـی شـود؛ در کشـور تولیـد مـی 

شـوند و بـه یـک مـرز خودکفایـی در ایـن 
نـوع کشـت ها رسـیده ایم و عمـاًل مـا نیازی 
بـه کشـورهای دیگـر در ایـن امـر نداریـم.

وی از صـدور مجـوز گلخانـه هـای مقیـاس 
کوچـک توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی 
التحصیـالن  فـارغ  گفـت:  و  خبـرداد 
نسـبت  می تواننـد  کشـاورزی  رشـته های 
بـه احـداث گلخانـه و دریافت تسـهیالت از 
بانک هـای عامـل اقـدام کننـد و ایـن امـر 
اشـتغالی  خـود  هـای  فرصـت  ایجـاد  بـه 
بـه ویـژه در خانوارهـای روسـتایی و رونـق 
کنـد. مـی  کمـک  سـالجاری  در  تولیـد 

توسـعه کشـت گلخانـه ای بـا شـرایط آب 
و هوایـی ویـژه کرمـان و بـا توجـه بـه کـم 
آبـی و خشکسـالی بـا هدف تحقـق اقتصاد 
وری  بهـره  و  تولیـد  افزایـش  و  مقاومتـی 
بـاال، نیـاز ضروری امـروز بخش کشـاورزی 
ایـن اسـتان اسـت که بایـد بیـش از پیش 

مدنظـر مسـووالن امـر قـرار گیـرد.

 گـرم و مرطـوب بـودن جنوب و جنوب شـرق 
اسـتان کرمـان شـرایط طبیعی را برای کشـت 
هـای گلخانـه ای ایجـاد کـرده و ایـن مهـم 
سـبب شـده تـا دیـار کریمـان بـه سـرزمین 
گلخانـه هـای طبیعی ایـران معروف شـود. به 
گـزارش ایرنـا، اسـتان کرمـان یکـی از اسـتان 
هـای اصلـی کشـور در زمینٔه تولیـد محصوالت 
کشـاورزی اسـت و در ایـن میان کشـت های 
گلخانـه ای مهم تریـن محصـوالت کشـاورزی 
در اسـتان هسـتند کـه موجـب ارزآوری مـی 
شـوند و همیشـه در صـدر فهرسـت صـادرات 
قـرار دارند.تنـوع آب وهوایـی اسـتان کرمان به 
دلیل شـرایط خاص اقلیمی درخـور توجه و در 
نتیجـه این شـرایط اقلیمی، در نواحی شـمال 
وشـمال غربـی و مرکـزی آب و هـوا خشـک 
و در جنـوب وجنـوب شـرقی گـرم ومرطـوب 
اسـت.گرم و مرطـوب بـودن جنـوب و جنـوب 
شـرق اسـتان کرمـان شـرایط طبیعـی را برای 
کشـت هـای گلخانـه ای ایجـاد کـرده اسـت 

وایـن مهـم سـبب شـده تـا اسـتان کرمـان به 
گلخانـه هـای طبیعـی ایـران معـروف شـود و 
همچنین این نوع شـرایط آب و هوایی سـبب 
کاهـش بسـیاری از هزینـه هـا در ایـن نـوع 
کشـت مـی شود.کشـت گلخانـه ای در واقـع 
نمـادی از عبـور کشـاورزی سـنتی بـه علمـی 
اسـت که صرفه جویی، اشـتغالزایی، اسـتفاده 
محصـول،  تولیـد  بـرای  زمیـن  حداقـل  از 
تولیـد  افزایـش  آب،  مصـرف  سـازی  بهینـه 
محصـول  قابلیـت کنتـرل  برنامه ریزی شـده، 
و آفـات، تولیـد و تنـوع محصـول بـه صـورت 
خـارج از فصـل، تنظیـم برنامـه کشـت مطابق 
نیـاز بـازار از جملـه مهمترین مزایـای آن اعالم 
میلیـون  اسـتان کرمـان 24  اسـت.در  شـده 
مترمربـع گلخانـه با تولید سـاالنه حـدود 480 
هـزار تن محصول وجود دارد، براسـاس برنامه 
ششـم و هفتـم توسـعه بایـد پنج هـزار هکتار 
طرح کشـت گلخانه ای در این اسـتان اجرایی 
شـود.طبق آمار موجـود، اکنون 15 هـزار هکتار 

صدور مجوز گلخانه های مقیاس 
کوچک توسط سازمان کشاورزی
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آمــده کــه  پیــش  اتومبیــل  بیشــتر صاحبــان  بــرای 
ــا  ــاک آنه ــه ب ــی ب ــته ول ــوپر داش ــن س ــت بنزی درخواس
بنریــن معمولــی ریختــه انــد. اکنــون بــا چنــد تــا راه کار 
ــن  ــاوت بی ــی تف ــه راحت ــوان ب ــی ت ــت م ــاده و عالم س
ــی و ســوپر را تشــخیص داد. ایــن روزهــا  بنزیــن معمول
ــخت  ــل س ــی از اص ــای تقلب ــی از چیزه ــخیص خیل تش
شــده ودر بعضــی مواقــع بــرای افــراد عــادی غیــر 
ــوان   ــال میت ــوان مث ــه عن ــی رود. ب ــمار م ــه ش ــن ب ممک
از بنریــن نــام بــرد بــه طــوری کــه بنزیــن ســوپر و 
ــرادی کــه سالهاســت  ــی از اف ــی خــودرو کــه خیل معمول
ــع  ــد هــم در بســیاری مواق ــوده و خــودرو دارن ــده ب رانن
ــاوت  ــه تف ــد ک ــخیص دهن ــتی تش ــه درس ــد ب نمی توانن
ــت؟چندوقتی  ــوپر در چیس ــی و س ــن معمول ــای بنزی ه
بی کیفیتــی  از  منوجــان  مــردم  از  برخــی  اســت 
شهرســتان  ایــن  ســوخت  جایگاه هــای  بنزیــن 
معرفــی  بــا  نوشــت:  هستند،همشــهری  ناراضــی 
تفــاوت  راحتــی  بــه  می توانیــد  ســاده  راه کار  چنــد 
بیــن بنزیــن معمولــی و ســوپر را تشــخیص دهیــد.

رنگ سفید و پریده
خــودرو،  ســوپر  از  معمولــی  بنزیــن  تشــخیص  در 
چــرا کــه  توجــه کنیــد،  آن  رنــگ  بــه  بایــد  ابتــدا 
بنزیــن  رود.  مــی  شــمار  بــه  راهــکار  تریــن  آســان 
صورتــی  رنــگ  مواقــع  بیشــتر  در  خــودرو  معمولــی 
دارد و بــه کمــی بــه رنــگ قرمــز مایــل اســت، امــا 
ــن  ــته و ممک ــفید داش ــگ س ــودرو، رن ــوپر خ ــن س بنزی

باشــد. رنــگ  ســبز  مواردهــم   برخــی  در  اســت 

چرب و بدبو
بــه  نســبت  معمــوال  خــودرو  ســوپر  بنزین هــای 
در  دارنــد،  بیشــتری  جهــش  معمولــی  بنزین هــای 
ــتند. ــور نیس ــن ط ــی ای ــای معمول ــه بنزین ه ــی ک صورت

ــوده  ــا بســیار آشــناتر ب ــرای راننده ه ــه ب ــدی ک راه کار بع
آن  تشــخیص  کار  تــازه  راننده هــای  بــرای  البتــه  و 
کمــی ســخت اســت؛ توجــه کــردن بــه تفــاوت گازهــای 
ــوخت گیری  ــان س ــودرو در زم ــاک خ ــده از ب ــارج ش خ
خــودرو اســت. در ایــن موقــع بایــد توجــه داشــته 

اســت  خشــک  می شــود،  خــارج  باشــید گازی کــه 
اســت؟ بــو  بــد  خیلــی   ایــن کــه  یــا  چــرب  یــا 

اگــر گاز خــارج شــده خشــک بــوده باشــد، بنزینــی 
بنزیــن  اســت،  شــده  اســتفاده  خــودرو  بــرای  کــه 

ــرب  ــده چ ــارج ش ــر گاز خ ــا اگ ــت، ام ــوپر اس ــوع س ن
ــت. ــی اس ــن معمول ــده، بنزی ــتفاده ش ــن اس ــود، بنزی ب

در صورتــی کــه گاز خــارج در ایــن موقــع بســیار بــد 
بــو بــود، ســوخت اســتفاده شــده گازوئیــل اســت.

پارامترهای اصلی دخیل در کیفیت بنزین در 
عمل قابل تشخیص هستند

در  فقــط  بنزیــن  شــیمیایی  دقیــق  آنالیــز  اگرچــه 
ــا  ــت ام ــام اس ــل انج ــی قاب ــای تخصص ــگاه ه آزمایش
ــل  ــن در عم ــت بنزی ــل در کیفی ــی دخی ــای اصل پارامتره
قابــل تشــخیص هســتند.بنزین بــرای اینکــه در محفظــه 
ــد  ــار در آی ــکل بخ ــه ش ــد ب ــوزد بای ــور بس ــراق موت احت
و بــه ایــن منظــور بایــد از قــدرت تبخیــر مناســبی 
ــن  ــد بنزی ــردتر باش ــوا س ــه ه ــر چ ــد. ه ــوردار باش برخ
ــد قــدرت تبخیــر بیشــتری داشــته باشــد و هــر چــه  بای
ــر کمتــری الزم اســت  ــر باشــد قــدرت تبخی هــوا گــرم ت
ــه فشــار  ــر چ ــرف ه ــر نشــود. از آن ط ــوده تبخی ــا بیه ت
هــوا در محــل اســتفاده بیشــتر باشــد بایــد قــدرت 
تبخیــر بنزیــن نیــز بیشــتر باشــد و هــر چــه فشــار هــوا 
کمتــر باشــد قــدرت تبخیــر نیــز بایــد کمتــر باشــد.قدرت 
ــرایط آب  ــا ش ــب ب ــد متناس ــی بای ــن مصرف ــر بنزی تبخی
ــث  ــد باع ــر نباش ــد و اگ ــتفاده باش ــل اس ــی مح و هوای
ــود. ــی ش ــوا م ــتر ه ــی بیش ــص و آلودگ ــوختن ناق س

ــما  ــودروی ش ــت خ ــرد اس ــوا س ــه ه ــی ک ــر هنگام اگ
فــرض  )بــه  شــود  نمــی  روشــن  اول  اســتارت  بــا 
ــد  ــه بع ــا اینک ــودرو( و ی ــودن خ ــالم ب ــان از س اطمین
اینکــه موتــور بــه طــور  از  از روشــن شــدن و قبــل 
نامرتــب کار  صــورت  بــه  موتــور  شــود  کامــل گــرم 
ــن  ــب بنزی ــر نامناس ــدرت تبخی ــان از ق ــد، نش ــی کن م
نماییــد. مصــرف  را  دیگــری  بنزیــن  بایــد  و  دارد 

ــورت  ــه ص ــب و ب ــع مناس ــه در موق ــرای اینک ــن ب بنزی
یکنواخــت در محفظــه احتــراق موتــور بســوزد بایــد 
اکتــان  اگــر  باشــد.  مناســب  اکتــان  مقــدار  دارای 
ــش از  ــراق پی ــد احت ــدار الزم باش ــر از مق ــن کمت بنزی
ــی بیشــتر  ــث آلودگ ــم باع ــه ه ــد ک ــی ده ــد رخ م موع
ــدد  ــود. ع ــی ش ــودرو م ــر خ ــش کمت ــم کش ــوا و ه ه
الزم بــرای اکتــان بنزیــن تابــع نــوع موتــور خــودرو 
ــور  ــوا در موت ــازی ه ــرده س ــزان فش ــه می ــت. هرچ اس
بیشــتر باشــد، اکتــان بنزیــن مصرفــی نیــز بایــد بیشــتر 

ــان بنزیــن مصرفــی  ــرای تشــخیص اینکــه اکت باشــد. ب
ــن روش  ــه ای ــاق دارد ب ــما انطب ــودرو ش ــور خ ــا موت ب
ــور خــودرو  ــد از گــرم شــدن کامــل موت ــد: بع عمــل کنی
ــام  ــدون شــیب شــوید. تم ــوت ب ــان خل ــک خیاب وارد ی
ــی  ــتم صوت ــاال داده و سیس ــودرو را ب ــای خ ــه ه شیش

تــا هیــچ صــدای  نماییــد  را خامــوش  آن  تهویــه  و 
ــده ســنگین  ــا دن مزاحمــی در داخــل خــودرو نباشــد. ب
ــه  ــد ک ــت کنی ــود حرک ــودروی خ ــا خ ــرعتی ب ــا س و ب
دور موتــور بیــن 1500 تــا 2000 دور در دقیقــه باشــد. 
ــور مــی شــنوید  ــف از موت ــر خفی ــک صــدای قرق ــر ی اگ

بنزین منوجان استاندارد است
رییس شرکت نفت پنج شهرستان جنوبی:برخی برای نفع خودشان اقدام به شایعه پراکنی در خصوص کیفیت بنزین منوجان کرده اند

ایـن روزهـا در فضـای مجـازی اخباری پیچیـده که بنزیـن منوجان غیراسـتاندارد اسـت و 
ایـن مسـاله نگرانی مـردم را در پی داشـته رییس شـرکت نفـت کهنـوج می گویدچندوقت 
پیـش بـه دلیـل کسـری آوردن جایـگاه داران منوجانی در سـوخت بنزین تصمیـم گرفتیم 
از انبـار باغیـن کرمـان سـوخت را تامیـن کنیـم و پـس از آن  ایـن شـایعه توسـط برخـی 
سـودجویان بـه راه افتـاده تـا سـوخت منوجـان دوبـاره از بندرعبـاس تامین شـود این در 
حالیسـت کـه در رودبارجنوب،قلعه گنـج و دیگـر شهرسـتان ها مشـکلی مشـاهده نمی شـود.

یـــک منبـــع آگاه به»کاغذوطن«گفـــت:»روز 
فرمانـــداری  در  جلســـه ای  گذشـــته 
بررســـی  بـــرای  منوجـــان  شهرســـتان 
ــتان  ــود در شهرسـ ــوخت موجـ ــکل سـ مشـ
نخواســـت  کـــه  شـــد.«وی  برگـــزار 
نامـــش بـــرده شـــود افزود:»برخـــی از 
جایـــگاه داران معقتـــد هســـتند کـــه رنـــگ 
ــرق  ــل فـ ــن قبـ ــا بنزیـ ــی بـ ــن فعلـ بنزیـ
ــداری  ــاله فرمانـ ــرای همیـــن مسـ دارد و بـ
قـــول داده تـــا ایـــن مشـــکل را از طریـــق 
شـــرکت نفـــت اســـتان پیگیـــری کنـــد 
ــود مشـــکل کجاســـت.« ــا مشـــخص شـ تـ
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روزنامه های دیروز

تطمیع روی دیگر سکه تهدید دشمن است

عملیات اجرایی ۲۰۰۰ هکتار جنگل کاری 
در رودبار جنوب آغاز شد

ریشـه  افـزود:  فـر  سـعادت  رضـا  حجت االسـالم 
تمامـی مشـکالت در زندگـی و جامعـه بـی تقوایی 
اسـت بنابـر این بایـد در زندگـی فـردی، اجتماعی، 
سیاسـی و خانوادگـی  تقـوا پیشـه کنیـم  امـام 
جمعـه جیرفـت  بـا اشـاره به آیه شـریفه 95 سـوره 
نسـاء، خاطرنشـان کـرد: کسـانی کـه اهل مبـارزه و 
جهـاد در راه خـدا هسـتند قطعـًا درجـه و رتبـه آنهـا 
نسـبت بـه کسـانی کـه در معرکـه جنـگ حضـور 
ندارند، بیشـتر اسـت.وی، ادامـه داد: اولین نکته ای 
ایـن آیـه اسـتخراج می شـود، ایـن اسـت  از  کـه 
کـه در جـدال و مبـارزه  بـا شـیاطین انسـی و جّنی 
)شـیطان بزرگ آمریکا( یکی از ویژگی های انسـان 
مجاهد فی سـبیل هللا این اسـت که از دشـمن تاثیر 
نپذیرد.دشـمن بـه دنبال راهی اسـت  تا مـا را دچار 

خطـای محاسـباتی کند و از جمله ایـن راه ها تهدید 
و تطمیـع اسـت. تطمیـع روی دیگـر سـکه  تهدیـد 
اسـت و دشـمن با نشـان دادن باغ های رنگارنگ و 
دروغین و سـراب های خیالی که انسـانهای سسـت 
ایمـان را وسوسـه کـرده و آنهـا را بـه دنیـای محدود 
قانـع می سـازد.در آیه 120 سـوره نسـاء می خوانیم: 
کار شـیطان دادن وعـده دروغ و نشـان دادن درب 
سـبز سـرابی بـه انسـان است.متاسـفانه در داخـل 
مملکـت مشـاهده می کنیم برخی برقـراری رابطه  با 
آمریکا و اروپا را عامل توسـعه و پیشـرفت می دانند 
و ایـن در حالـی اسـت که رییس جمهـور آمریکا به 
گفتـه  رسـانه  واشنگتن پسـت 10 هـزار و 111 ادعـای 
دروغ و نادرسـت داشـته یعنـی روزانـه متوسـط 8 

دروغ گفته اسـت.

مدیـرکل منابع طبیعـی و آبخیـزداری جنوب کرمان 
از آغـاز عملیـات اجرایـی 2 طـرح منابـع طبیعی در 
ایـن منطقـه خبـر داد و گفـت: این طرح ها شـامل 
عملیـات اجرایی جنگل کاری 2 هزار هکتاری رودبار 
جنوب و طرح آبخیزداری چاه شـور منوجان اسـت. 
 محمـد حسـن کردسـتانی در گفت و گو بـا خبرنگار 
ایرنـا افـزود: طـرح جنـگل کاری رودبـار جنـوب بـا 
اعتبـار 80 میلیـارد از محـل صنـدوق توسـعه ملـی، 
آغـاز شـد و امیدواریم تا پایان سـال جـاری تکمیل 
شـود. وی ادامه داد: این طرح طی 2 مرحله شـامل 
حفـر چالـه و کاشـت نهـال، برنامـه ریـزی شـده 
کـه هـم اکنـون مرحلـه نخسـت ایـن طـرح، کلیـد 
خـورده اسـت. مدیرکل منابـع طبیعـی و آبخیزداری 

جنـوب کرمـان تصریـح کـرد: طـرح جنـگل کاری 
2 هـزار هکتـاری بهادرآبـاد رودبـار جنـوب بـا هدف 
از فرسـایش زمیـن،  حفاظـت خـاک، جلوگیـری 
ایجـاد پناهـگاه حیـات وحـش، ایجـاد بادشـکن، 
ایجـاد تفرجگاه، توسـعه گردشـگری، تقویـت تولید 
رویشـگاه هـای کم بـازده و ایجاد کمربند سـبز اجرا 
می شـود. وی بـه طرح آبخیزداری )سـنگی مالتی( 
چـاه شـور منوجـان نیـز اشـاره کـرد و گفـت: اعتبار 
ایـن طـرح از محـل اعتبـارات صندوق توسـعه ملی 

سـال جـاری تامین شـده اسـت.
کردسـتانی افـزود: ایـن طـرح در حجـم عملیـات 
سـه هـزار متـر مکعب بـا اعتبار یـک میلیـارد و 500 

میلیـون تومـان اجـرا می شـود.

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   139760319012003622 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 198386/59  متر مربع پالک 
3616 اصلـی واقـع در بخش 36 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 173
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/26

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   139760319012003980 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 507/01  متـر مربـع پـالک 2130 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 169
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/26

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   139860319012000176 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 
10860545433 در ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعی به 
مسـاحت 263149/19  متـر مربـع پـالک 3616 اصلـی واقع 
در بخـش 36 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 173- تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/03/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/26
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 اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 139760319012002675 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسـین شـهبا فرزند احمد بشماره شناسنامه 
3060204764 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 527/11 متـر مربـع پـالک 5062 اصلـی 
واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان روسـتای 
اکبرآبـاد دیوان بیگی خیابان شـهدای مدافع حـرم خریداری 
از مالک رسـمی ورثه خانم ملکه شـهبا ممحرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد. م الـف 216
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/10

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 
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 139760319012003976 هیات دوم موضوع 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای غالم 
حسین اسـالم کیش فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 
1026 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه 
مسـاحت 16895/98 متـر مربـع پالک 1315 اصلـی واقع در 
بخش 38 کرمان به آدرس سـیرجان هماشـهر دهقاضی بعد 
از قنـات بـه سـمت جـاده کرمـان خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای محمدحسـین اسـالم کیش محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 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 الف 215
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/10

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت –رودبار جنوب  
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان ابوذرسـنجری فر 
فرزندمحمـد بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان فاطمه 
تاریـخ  بـه ش ش 3030564061 در  اخالقـی فرفرزندمحمـد علـی 

1394/04/26دراثـر بیمـاری قلبـی فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-زینب سنجری فر فرزند محمد ش م 5369810877)مادر متوفی (

ت  م5369780749ت  ش  بـه  فرزنداسـدهللا  فـر  سـنجری  2-محمـد 
) متوفـی  1350/06/17)همسـر 

3-راضیه سنجری فر فرزند محمد به ش م 5360315393 ت ت 1381/05/03
4-مرضیه سنجری فر فرزند محمد به ش م 5360240989 ت ت 1377/03/03

5-فریده سنجری فر فرزند محمد به ش م 5360148969ت ت 1375/04/26
6-ابوذرسنجری فر فرزند محمد به ش م 5360033614 ت ت 1370/11/20

لـذا مراتـب یـک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی به 

دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد –.
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :614

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 139860319012000174  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 
10860545433 در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی 
بـه مسـاحت 223222/40  متـر مربـع پـالک 3616 اصلـی 
ایزدآبـاد  بـه آدرس سـیرجان  واقـع در بخـش 36 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 174- تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/03/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/26
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 139860319012000337 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 4128/57  متـر مربـع پـالک 
1333 اصلـی واقـع در بخـش 36 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 172
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/26

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 139860319012000178 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 
 10860545433 شناسـه  بشـماره  سـیرجان  ایزدیـاران 
بـه مسـاحت  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـک  در ششـدانگ 
در  واقـع  اصلـی   3616 پـالک  مربـع  متـر    142849/05
بخـش 36 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 175- تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/03/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/26
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 رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی-برابر رای شماره 139760319012002674  هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
شناسـنامه  بشـماره  احمـد  فرزنـد  شـهبا  حسـین   آقـای 
3060204764  صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب 
مغـازه بـه مسـاحت 94/94 متـر مربـع پـالک 5062 اصلـی 
واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان روسـتای 
اکبرآبـاد دیوان بیگی خیابان شـهدای مدافع حـرم خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای / خانـم احمـد و ملکـه شـهبا محـرز 
گردیـده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م الـف 217
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/10

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 تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 ائين نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- برابـر رای شـماره 139860319012000341 هیـات 
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 خانم فاطمه شـهبا فرزند رضا بشـماره شناسـنامه 
5 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 155/66 متـر مربـع پـالک 3015 اصلـی واقع در 
بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان مکـی آبـاد اراضـی 
فیروزآبـاد خیابـان تجـارت خریداری از مالک رسـمی آقای 
علـی مظفـری مکـی آبـادی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف 
مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م الـف 213
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/10

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت  
 مقتضـی اسـت خواهـان زهـرا بامری مـاه دادخواسـتی به این شـورا 
ارائـه نمـوده کـه مرحوم محمـد بامری پـاک در مـورخ 97/12/17فوت 

نمـوده کـه ورثه حیـن فوت عبارتنـد از :
1- زهرا بامری ماه به شماره ملی 3591126896)همسر مرحوم ( 

2- روزخاتون بامری پاک به ش م 3591128732)فرزند مرحوم (
3- خیرمحمد بامری پاک به ش م 3591128740)فرزند مرحوم (
4- غالمرضا بامری پاک به ش م 3591128759)فرزند مرحوم (
5- جمال  بامری پاک به ش م 3580496417)فرزند مرحوم (
6- دادشاه  بامری پاک به ش م 5369407241)فرزند مرحوم (
7-زینب  بامری پاک به ش م 5369505542)فرزند مرحوم (
8-علی  بامری پاک به ش م 5369893424)فرزند مرحوم (

9- مهدی بامری پاک به ش م 5369893632)فرزند مرحوم (
10- زلیخا بامری پاک به ش م 5369915725)فرزند مرحوم (

11-مریم بامری پاک به شماره ملی 3150154189)فرزند مرحوم (
کـه در یـک نوبـت در روزنامـه کثیر انتشـار محلی چـاپ ونتیجه به ایـن مرجع اعالم 

نمایـد –م الف :610
رئیس شورای حل اختالف شماره 1بخش جازموریان 

حصر وراثت  
خواهـان  تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا   
حصروراثـت  خواسـته  علیبـه  مهـر  فرزنـد  بصیـرت  مرضیـه 
شـماره   بـه  نیـا  اسـماعیلی  محمدرضـا  شـادروان  داده  توضیـح 
فـوت  رانندگـی  حـوادث  دراثـر   1398/01/22 تاریـخ  ملـی5360799390در 

: از  عبارتنـد  فـوق  حیـن  ووارث  نمـوده 
1-مصطفی اسماعیلی نیا فرزندخلیل به ش م 5369621489)پدر متوفی (                 

2-مرضیه بصیرت فرزندمهر علی به ش م 5360025085)مادر متوفی ( 
لـذا مراتـب یـک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی به 

دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد 
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :612

حصر وراثت  
 بـا عـرض سـالم خواهان ماهـی ولـی زاده دادخواسـتی در این شـورا 
موضمـع انحصـار وراثـت مرحـوم ابراهیـم دوره برکـت به شـماره ملی 
5360443081در تاریـخ 92/02/25فـوت نموده کـه ورثه آن عبارتند از :

1-برکت دوره فرزند داداله به شماره ملی 5369425711)پدر مرحوم (
2-بسی دوره فرزند رجب به شماره ملی 5369425728)مادر مرحوم (

3-ماهی ولی زاده فرزند علی به شماره ملی 5369747083)همسر مرحوم (
4-دانیال دوره به شماره ملی 536044091

5-میالد دوره به شماره ملی 5360443103
6-سجاد دوره به شماره ملی 5360443111)فرزندان مرحوم (

رئیس شورای حل اختالف زهکلوت –اسحاق فقیر شاهی 

قل
 و ن

مل
ح

لید
تو

افزایش تسهیالت بانکی 
مسکن معلوالن

توزیع 5857حلقه الستیک بین 
رانندگان کامیون در جنوب

رونق تولید را در جیرفت 
محقق می کنیم 

افزایـش مـی یابـد.وی، ابراز داشـت: در سـال 
جـاری با شـروع پرداخت تسـهیالت مسـکن 
روسـتایی بـه مـدد جویانـی کـه از تسـهیالت 
اعطـا  جدیـد  تسـهیالت  نکرده انـد  اسـتفاده 
خواهد شد.امیرشـکاری، عنوان کرد: در ) سال 
97_ 96( تعـداد 56 فقـره تسـهیالت بانکی با 
اعتبـاری به ارزش یک میلیـارد و 250 میلیون 
پرداخـت  بهزیسـتی  مددجویـان  بـه  تومـان 
شـده اسـت.رئیس اداره بنیاد مسـکن انقالب 
اسالمی شهرسـتان جیرفت، ضمن درخواست 
از اداره بهزیسـتی شهرسـتان جیرفـت، بیـان 
داشـت: اداره بهزیسـتی در معرفـی نامـه های 
معلولیـن متقاضـی دریافت تسـهیالت بانکی، 
نـوع معلولیـت ایـن عزیـزان را قیـد کنـد تـا 
طراحـی و سـاخت مسـکن معلوالن، بـا توجه 

بـه وضعیـت جسـمی آنهـا انجـام شـود.

و  حمـل  و  راهـداری  کل  اداره 
اسـتان  جنـوب  جـاده ای  نقـل 
ییـن  السـتیک  5857حلقـه 
 راننـدگان کامیون هـا توزیـع کـرد

و  راهـداری  اداره کل  نقـل  و  حمـل  معـاون 
حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان بـا بیان 
الکترونیکـی،  سـامانه  راه انـدازی  بـا  اینکـه 
السـتیک  مـورد نیـاز توزیع شـده اسـت، گفت: 
از چنـد مـاه گذشـته تـا کنـون 5857 حلقـه 
 السـتیک بیـن راننـدگان کامیون ها توزیع شـد.

مجتبی محمودی گفت: سامانه توزیع الستیک 
سـامانه اطالعات پایـه که شـامل نمایندگی ها، 
توزیع کنندگان السـتیک، کارخانه های سـازنده 
و  السـتیک  اندازه هـای  انـواع  السـتیک، 
مبانـی توزیـع السـتیک و بخـش دوم سـطوح 
دسترسـی شـامل طبقه  بنـدی کاربـران، امکان 

دسترسـی کنترل شـده بـه اطالعات براسـاس 
نیـاز اسـت.وی افـزود: در ایـن سـامانه  تمامی 
اطالعـات مرتبـط بـا توزیـع السـتیک از جملـه 
بروزرسـانی اطالعـات موجـودی نمایندگی هـا، 
صـدور حوالـه السـتیک، تخصیـص السـتیک 
بـه نمایندگی ها به منظـور توزیع، اعتبارسـنجی 
حوالـه، امـکان تاییـد، عـودت و ابطـال حوالـه 
اسـت.معاون حمـل و نقـل اداره کل راهداری و 
حمـل و نقـل جاده ای جنوب اسـتان بیان کرد: 
در ایـن سـامانه می توان گزارش میـزان توزیع و 
تمامـی مـوارد از جمله اندازه السـتیک، کارخانه 
سـازنده و سـایر اطالعـات را مشـاهده کـرد و 
توزیع کننـدگان بـه هیـچ عنـوان حـق فـروش 
خـارج از معرفی نامه های صادره را نداشـته و در 
صـورت مشـاهده  تخلـف  با متخلفـان برخورد 

قانونـی خواهد شـد.

 سرپرسـت فرمانـداری جیرفـت 
گفت: در راستای فرمایشات مقام 
معظـم رهبـری و سیاسـت های 
همراهـی  بـا  دولـت  اقتصـادی 
مـردم و حمایت از سـرمایه گـذاران، رونق تولید 
ایـن شهرسـتان محقـق خواهیـم کـرد.  را در 
ابـوذر عطاپـور وزیـری در گفـت و گو بـا خبرنگار 
ایرنـا بـه افتتـاح بزرگ تریـن کارخانـه مـس 
کاتـد در جیرفـت اشـاره کـرد و افـزود: افتتـاح 
ایـن کارخانه، تازه شـروع کار اسـت و سیاسـت 
دولـت، تقویـت بخـش تولید در کشـور بـوده و 
ایـن رویکـرد بایـد به طـور جدی در شهرسـتان 
جیرفـت عملیاتـی شـود.وی بـا بیـان اینکـه 
کارخانـه مـس کاتـد جیرفـت بـرای 300 نفـر 
اشـتغال ایجـاده کـرده اظهـار داشـت: جیرفت 
از ظرفیـت هـای فـوق العـاده ای در حـوزه های 

مختلـف صنعتی و معدنـی برخوردار اسـت که 
مـی تـوان در ایـن بخـش هـا اقدامـات قابل 
فرمانـداری  داد.سرپرسـت  انجـام  توجهـی 
جیرفـت تصریح کـرد: رویکرد حمایت از تولید 
بایـد در همـه دسـتگاه ها و نهادهـا ملمـوس 
باشـد و ِصـرف شـعار حمایـت از تولید در یک 
بنـر یـا بولتـن، کفایـت نمـی کنـد.وی ادامـه 
داد: مدیـران دسـتگاه های اجرایـی و بخـش 
های اقتصادی، برنامه های کارشناسـی شـده 
خـود را بـرای بهبـود وضعیـت سـرمایه گذاری 
در ایـن منطقـه، ارائـه کنند.عطاپـور وزیـری بر 
لـزوم ایجـاد روحیـه همدلـی بیـن مسـئوالن 
منابـع  از  و گفـت: خوشـبختانه  تاکیـد کـرد 
خـدادادی بسـیار خوبـی برخـوردار هسـتیم و 
همـه بایـد بـرای بهره منـدی از این منابـع، به 

بیایند. کمـک 

روزنامه پیام ما
بررسی کرد: افزایش طالق های صوری در کشور نگران کننده است. معصومه 

ابتکار می گوید این نوع طالق یک فریب و تخلف بزرگ است.

وایـن مهـم سـبب شـده تـا اسـتان کرمـان به 
گلخانـه هـای طبیعـی ایـران معـروف شـود و 
همچنین این نوع شـرایط آب و هوایی سـبب 
کاهـش بسـیاری از هزینـه هـا در ایـن نـوع 
کشـت مـی شود.کشـت گلخانـه ای در واقـع 
نمـادی از عبـور کشـاورزی سـنتی بـه علمـی 
اسـت که صرفه جویی، اشـتغالزایی، اسـتفاده 
محصـول،  تولیـد  بـرای  زمیـن  حداقـل  از 
تولیـد  افزایـش  آب،  مصـرف  سـازی  بهینـه 
محصـول  قابلیـت کنتـرل  برنامه ریزی شـده، 
و آفـات، تولیـد و تنـوع محصـول بـه صـورت 
خـارج از فصـل، تنظیـم برنامـه کشـت مطابق 
نیـاز بـازار از جملـه مهمترین مزایـای آن اعالم 
میلیـون  اسـتان کرمـان 24  اسـت.در  شـده 
مترمربـع گلخانـه با تولید سـاالنه حـدود 480 
هـزار تن محصول وجود دارد، براسـاس برنامه 
ششـم و هفتـم توسـعه بایـد پنج هـزار هکتار 
طرح کشـت گلخانه ای در این اسـتان اجرایی 
شـود.طبق آمار موجـود، اکنون 15 هـزار هکتار 

گلخانه در سـطح کشـور وجـود دارد کـه برنامه 
ریـزی شـده 50 هـزار هکتـار تـا پایـان برنامـه 
ششـم و هفتـم توسـعه گلخانه اجرایی شـود.

مزایای کشت های گلخانه ای
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اسـتان کرمـان با اشـاره بـه مزایای 
کشـت گلخانـه ای گفـت: کشـاورزی از طریق 
توسـعه کمی پیش نمـی رود بلکه باید کیفیت 
کار را بـاال بـرود در نتیجه کشـت گلخانه ای در 
بحـث بهـره وری نقـش اول را دارد.وی تولیـد 
محصـول خارج از فصـل را از دیگر مزیت های 
کشـت گلخانـه ای عنـوان کرد و افـزود: هزینه 
هـا در حـوزه تولیـد گلخانـه ای کمتـر از محیط 
باز اسـت و گلخانـه داران گردش مالی سـاالنه 
دارنـد در حالـی کـه در کشـت هـای باغی این 
در  را  اشـتغالزایی  نیسـت.پورخاتون  چنیـن 
کشـت هـای گلخانـه ای از دیگـر مزایـای این 
نوع کشـت دانسـت و گفت: بـه ازای هر هکتار 
10 نفـر مشـغول به کار می شـوند.معاون بهبود 
تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه با انجام کشـت 
هـای گلخانـه ای بسـیاری از شـرکت هـای 
صادراتـی در ایـن زمینـه نیـز فعال می شـوند، 
بیـان داشـت: در بسـیاری از مناطـق اسـتان 
شـرایط خوبی برای تولیـد محصول گلخانه ای 
وجـود دارد امـا تغییـر کابـری برای کشـاورزان 

بسـیار مشـکل است.

کشاورزان در بخش گلخانه ای باید 
حمایت شند

پورخاتـون بـا اشـاره بـه اینکه برای حل شـدن 
بـازار محصـوالت گلخانـه ای باید سـرانه تولید 
بـه کشـورهای دیگـر سـرریز شـود گفـت: باید 
سـطح  در  را  ای  محصـوالت گلخانـه  تولیـد 
تـا  برسـانیم  قبولـی  قابـل  حـد  بـه  اسـتان 
بازرگانـی کـه می خواهد، قـراردادی منعقد کند 
خیالـش از تولیـد محصول راحت باشـد، پس 
باید سـطح زیرکشـت گلخانه ای توسـعه داده 
شـود.وی بـا بیـان اینکـه بـا توجـه به شـرایط 
اقتصـادی کشـور در حال حاضـر هیچ درآمدی 
به اندازه کشـت گلخانه ای در حوزه کشـاورزی 
مقرون به صرفه نیسـت تاکید کرد: متاسـفانه 
مـردم بحث کشـت هـای گلخانـه ای را جدی 
نگرفتـه انـد و بایـد در این زمینه اطالع رسـانی 
بیشـتری انجـام شـود.معاون بهبـود تولیدات 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  گیاهـی 
دومیـن  اینکـه  برغـم  تصریـح کـرد:  کرمـان 
ای  هـای گلخانـه  حـوزه کشـت  در  اسـتان 
هسـتیم، مدرسـی کـه بتوانـد آمـوزش هـای 
نویـن ایـن حـوزه را ارائـه دهـد، وجـود نـدارد.

پورخاتـون بـا اشـاره بـه اینکـه سیاسـت های 
کالن بایـد در حـوزه کار معنـی دار شـود گفـت:  
بایـد در حـوزه کشـت های گلخانـه ای حمایت 
هـای ویـژه ای شـود تـا کشـاورز بتواند کشـت 

خـود را بـه ایـن سـمت و سـو سـوق دهد.

کشاورزان بخش گلخانه ای 
باید حمایت شوند

سراسری

تــا هیــچ صــدای  نماییــد  را خامــوش  آن  تهویــه  و 
ــده ســنگین  ــا دن مزاحمــی در داخــل خــودرو نباشــد. ب
ــه  ــد ک ــت کنی ــود حرک ــودروی خ ــا خ ــرعتی ب ــا س و ب
دور موتــور بیــن 1500 تــا 2000 دور در دقیقــه باشــد. 
ــور مــی شــنوید  ــف از موت ــر خفی ــک صــدای قرق ــر ی اگ

ــدن  ــتر ش ــودرو و بیش ــن خ ــرعت گرفت ــد از س ــه بع ک
نشــانه ای  مــی شــود،  قطــع  دور   2000 از  موتــور  دور 
بنزیــن  اکتــان  و کمبــود  موتــور  در    knocking از 
اســتفاده  بنزیــن معمولــی  از  اگــر  مصرفــی اســت. 
ــد و  ــن کنی ــوپر جایگزی ــن س ــا بنزی ــد آن را ب ــی کردی م

اگــر از بنزیــن ســوپر اســتفاده مــی کردیــد، بــه آن 
جایگاه هــای  در  اکتــان کــه  اســتاندارد  افزونه هــای 
اضافــه کنیــد. می شــوند  فروختــه  ســوخت کشــور 

فرمانداری منوجان پیگیر مساله سوخت است
یــک منبــع آگاه به»کاغذوطن«گفــت:»روز گذشــته 

ــرای  ــان ب ــتان منوج ــداری شهرس ــه ای در فرمان جلس
شهرســتان  در  موجــود  ســوخت  مشــکل  بررســی 
ــرده شــود  ــه نخواســت نامــش ب ــزار شــد.«وی ک برگ
ــگ  ــه رن ــتند ک ــد هس ــردم معقت ــی از م افزود:»برخ
ــرای  ــرق دارد و ب ــل ف ــن قب ــا بنزی ــی ب ــن فعل بنزی
ایــن  تــا  داده  قــول  فرمانــداری  مســاله  همیــن 
ــری  ــتان پیگی ــت اس ــرکت نف ــق ش ــکل را از طری مش
کجاســت.« مشــکل  شــود  مشــخص  تــا  کنــد 

شایعات مصلحتی برای برگرداندن 
بنزین به بندرعباس

ــوج  ــی کهن ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــس ش ریی
انبــار  از  بنزیــن  به»کاغذوطن«می گوید:»قبــال 
ــای  ــدادی از نفت کش ه ــد تع ــه می ش ــاس تهی بندرعب
بــه  توجــه  بــا  و  هســتند  منوجــان  اهــل  مــا 
کمبودهایــی کــه وجــود دارد برخــی از جایگاه هــای 
ــه  ــی را تجرب ــای غیرمتعارف ــتان کمبوده ــا درشهرس م
ــرکل مــا در اســتان  ــا پیگیری هــای مدی ــد و ب می کردن
ــار  ــز از انب ــوب نی ــن جن ــهمیه بنزی ــر س ــال حاض در ح
می شود.«ســاالری فرد  بارگیــری  باغیــن  در  اســتان 
جایگاه هــای  کســری  حاضــر  حــال  افــزود:»در 
ایــن  از  پــس  و  اســت  شــده  برطــرف  منطقــه 
مســاله تعــدادی از نفت کش هــا کــه ســوخت را از 
ــوخت  ــار س ــه ب ــی ک ــد و از زمان ــاس می آوردن بندرعب
منطقــه از بندرعبــاس بــه کرمــان منتقــل شــده نگــران 
ــایعات  ــد و ش ــن ترفن ــا ای ــد ب ــالش کردن ــتند و ت هس
بنزیــن را دوبــاره از حــوزه کرمــان بــه بندرعبــاس 
برگرداننــد تــا بــه نفع شــان شــود. انبــار باغیــن شــش 
منطقــه را پوشــش می دهــد چطــور ممکــن اســت کــه 
قلعه گنــج  تربت،سیســتان، کرمان،رودبــار،  کهنــوج، 
منوجانی هــا  بنزیــن  فقــط  و  ندارنــد  ...مشــکل  و 
غیراســتاندارد شــده است؟ســوخت در هــر مرحلــه 
ــط  ــود. خ ــد می ش ــی و تایی ــان بررس ــط کارشناس توس
ــد و کارشناســان  ــان می آی ــه کرم ــاس ب ــه از بندرعب لول
ــن  ــت بنزی ــه کیفی ــزگان در چندمرحل ــگاه هرم پاالیش
را کنتــرل می کننــد، برخــی افــراد ذی نفــع اقــدام 
بــه شــایعه پراکنــی می کننــد چــون لقمــه چــرب 
داده  بــه کرمانی هــا  و  شــده  دهانشــان گرفتــه  از 
نــدارد.« وجــود  خاصــی  مشــکل  نــه  وگــر  شــده 

رییس شرکت پخش فرآورده های نفتی 
کهنوج به»کاغذوطن« می گوید:»قبال 
بنزین از انبار بندرعباس تهیه می شد 

تعدادی از نفت کش های ما اهل منوجان 
هستند و با توجه به کمبودهایی که 
وجود دارد برخی از جایگاه های ما 

درشهرستان کمبودهای غیرمتعارفی 
را تجربه می کردند و با پیگیری های 
مدیرکل ما در استان در حال حاضر 

سهمیه بنزین جنوب نیز از انبار استان 
در باغین بارگیری می شود.«ساالری فرد 

افزود:»در حال حاضر کسری جایگاه های 
منطقه برطرف شده است و پس از این 

مساله تعدادی از نفت کش ها که سوخت 
را از بندرعباس می آوردند و از زمانی که 

بار سوخت منطقه از بندرعباس به کرمان 
منتقل شده نگران هستند و تالش کردند 
با این ترفند و شایعات بنزین را دوباره از 
حوزه کرمان به بندرعباس برگردانند تا به 

نفع شان شود. «

بنزین منوجان استاندارد است
رییس شرکت نفت پنج شهرستان جنوبی:برخی برای نفع خودشان اقدام به شایعه پراکنی در خصوص کیفیت بنزین منوجان کرده اند
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نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران
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تمایل خانواده های کرمانی بر پذیرش فرزند دختر  
مدیرکل بهزیستی استان: ساالنه 200 کودک پذیرش می شود،70درصد آنها به خانواده های متقاضی سپرده می شوند

اسـتان  در  بد سرپرسـت  و  بی سرپرسـت  کـودک  4هـزار 
کرمان وجود دارد که 87درصد آن ها  بدسرپرسـت هسـتند، 
بـه گفته مدیرکل بهزیسـتی اسـتان این آمار فاجعه اسـت.

تعـداد  خصـوص  در  اسـتان کرمـان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
حـال  گفـت:»در  اسـتان  در  فرزندخواندگـی  متقاضیـان 
حاضـر، بـه دلیـل شـرایط جسـمی و بـاروری بسـیاری از 
خانواده ها)مـوارد مربـوط بـه تغذیـه و یا هر مـورد دیگری( 
هر سـاله شـاهد رشـد مشـکل نابـاروری در بیـن زوج های 
جـوان هسـتیم. بـا ایـن کـه تعـداد زوج هایـی کـه توانایـی 
بـاروری ندارنـد، کـم اسـت، امـا در سـال 97 ، 1400 زوج 
متقاضـی فرزنـد خوانـده را در اسـتان کرمـان ثبـت نـام 
کردیـم، بـا توجـه به این کـه در سـال 200 فرزنـد را پذیرش 
مـی کنیـم و از ایـن تعـداد 70 درصد می توانند بـه فرزندی 
سـپرده شـوند، تعـدادی از ایـن خانـواده هـا پشـت نوبـت 
مانده انـد و شـاید در حـال حاضـر نزدیـک بـه 1200 خانواده 

متقاضـی فرزنـد باشـند.«

تمایل خانواده ها بر پذیرش فرزند دختر
عبـاس صادق زاده ادامه داد: »بیشـتر خانـواده ها تمایل 
بـه پذیـرش دختـر دارند و بهزیسـتی هم بـه دلیل بحث 
محرمیـت تجویـز بـر پذیرش دختـر دارد، اما بـا توجه به 
شـرایط پذیـرش و همچنیـن تعـداد زیـاد خانواده هـای 
متقاضـی ، خانـواده مجبـور بـه انتخاب پسـر می شـوند.

شـیرخوارگاه های  در  کـه  پسـرانی  و  دختـران  تعـداد 
بـه  امـا  اسـت،  مسـاوی  می شـوند  داری  نگـه  اسـتان 
دلیـل تقاضـای فرزنـد دختـر و همچنین آسـیب پذیری 
دختـران دادگاه تامـل بیشـتری در سـپردن دختـران بـه 
خانواده هـای متقاضـی دارنـد بـه جـز ایـن کـه دختـران 
آسـیب پذیر تـر هسـتند، ممکن اسـت عضـوی از خانواده   
کـودک پیـدا شـود، بـه همیـن دلیـل اولویـت بهزیسـتی  

سـپردن فرزنـد بـه خانـواده خـودش اسـت. از ایـن رو 
خانـواده  بـه  دختـران  سـپردن  تعـداد  می تـوان گفـت 
بـه  رو  متقاضی هـا  تعـداد  امـا  تـر شـده،  متقاضی،کـم 

افزایـش اسـت.«

شرایط سپردن کودک به خانواده ها
بـه گفتـه صـادق زاده:»اولویـت اصلـی سـپردن کـودک بـه 
خانواده هـا، فرزنـدان بی سرپرسـت واجد شـرایط واگذاری 
اسـت، زیـرا تعـدادی از آن هـا قابلیـت واگـذاری ندارند، به 
طور مثال کودکانی هسـتند که از هیچ نظر مشـکلی ندارند، 
ولـی حکـم قاضـی مبنـی بـر سـپردن بـه خانـواده صـادر 
نمی شـود، دلیـل آن هـم اختالفی اسـت کـه در دادگاه حل 
نشـده و از طرفـی ممکـن اسـت یـک کودک حکـم قضایی 
بـرای واگـذاری داشته باشـد، امـا در عیـن حال بیمار باشـد 

بـه همیـن دلیل واگـذار نمی شـود.«

نوزادان شیرخواره اولویت زوج های جوان
خانواده هـای  درخواسـت  خصـوص  در  کل  مدیـر  ایـن 
کـودکان  متقاضـی  خانواده هـا  گفت:»بیشـتر  متقاضـی 
شـیرخوار هسـتند، منتهـی بـه زوج هـای جـوان نـوزادان 
شـیر خوار و زوج هـای بـاالی 40 سـال کـودکان 2تا 3 سـال 
بـه بـاال واگـذار می شـوند، درواقـع کـودکان تا 9 سـالگی به 
خانواده هـا واگـذار می شـوند.در حـال حاضـر 63 مرکز برای 
کـودکان بی سرپرسـت در اسـتان وجـود دارد کـه فقط یکی 
از آن هـا دولتـی بـوده و ماباقـی، بـا یارانـه و نظـارت دولـت 
مدیریـت می شـوند. واگـذاری هـر کـودک مجهـول الهویـه 

هـم از مرکـز اسـتان انجـام می شـود.«

آمار وحشتناک کودکان بدسرپرست
صـادق زاده تعـداد کـودکان بی سرپرسـت و بدسرپرسـت را 
4هـزار نفـر اعـالم کـرد و گفـت: »بـا توجـه بـه این کـه آمار 
بی سرپرسـتی و بدسرپرسـتی کـودکان رو بـه رشـد اسـت، 
در حـال حاضـر، پذیـرش کـودک بدسرپرسـت در مراکـز 
بهزیسـتی نداریـم بلکـه حمایـت آن هـا مبنـی بـر واگذاری 
بـه خانواده هـای نزدیـک و امـداد بگیری کودکان اسـت، در 

حـال حاضـر 4هزارکـودک بی سرپرسـت و بدسرپرسـت در 
حـال مدیریـت در اسـتان داریـم، هـزار و 300 نفـر از ایـن 
تعـداد  در 63 مراکـز اسـتان و 2هـزار و 700 نفـر باقی مانده 
به شـکل امداد بگیر)حقوق ماهیانه از بهزیسـتی و حمایت 

خانـواده های نزدیـک( نگه داری می شـوند. تعـداد کودکان 
بدسرپرسـت و بی سرپرسـتی کـه از طریـق مراجع قضایی 
به بهزیسـتی تحویـل داده می شـود، زیاد اسـت، به طوری 
کـه 87 درصـد از 4هـزار کـودک، بـد سرپرسـت و ماباقـی 
بـی سرپرسـت هسـتند و این فاجعه اسـت. اعتیـاد، زندان 
،خشـونت، مشـکالت روحی روانی و ... عامـل افزایش این 

آمار هسـتند. «
مدیـر کل بهزیسـتی در خصـوص امیـن موقـت می گویـد: 
»امیـن موقـت بـه افـرادی گفته می شـود که سرپرسـتی 
کودکـی را بـر عهـده مـی گیرنـد، امـا کـودک به طـور ثابت 
در منـزل فـرد زندگـی نمی کند بلکـه خانواده، کـودک را به 
مهمانـی، تفریـح و گـردش می برنـد و یا بـرای او هدیه ای 
می خرند،منتهـی تعهـدی ندارنـد. معمـوال افـرادی امیـن 
موقـت مـی شـوند کـه خـود دارای فرزنـد هسـتند. اخیـرا 
بهزیسـتی اعـالم کـرده کـه اگـر خانـواده ای فرزنـد دارد و 
تمایـل بـه حضانت فرزنـدان بهزیسـتی هـم دارد، این کار 
بـرای آن هـا انجـام مـی گیـرد، امـا در حـال حاضـر تعـداد 

امیـن موقت هـا در کرمـان زیـاد نیسـت. «

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

عنوان قهرمانی بانوان بمی پیش از پایان مسابقات
فوتبال 
بانوان 
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آوای محلی           

 سایه ای َرنِدمو ِششکال َاَزنه
 ُغرصه ای توِی دلوم نال َاَزنه    

 آتش انگار به سیفال َاَزنه
 ای َسروم َدرد به َدسمال َاَزنه

 آه ! َور سینِه مو َدهَمرده
 ننه ای دیدن مو جا خورده
 َبین ای َسرکوُتون َدم َزرده

 گوش َا ُدمبیل َاَدَهه فال َاَزنه :

 "ِمث فالنی ُخو نبودی َمشهور
 کارونی چاخ َاکَِنن دورآدور
 شو رو هم دوَتِله رو بافور

 وعده ای هم دو سو ِمثخال َاَزنه

 ِفل َنَخر ِدندونونی الماسه
 کاری ام خوردن حق الناسه
 َاَزنه هر چه که یو َپل کاسه

 بیش ته روهک َرد مال ازنه '... 

 خبروم نی کَپروم َدم ِکرده
 کمر َصبرِمونی َخم ِکرده

 َرمه ای توی َسروم َرم کرده
 هی َاجل دور و َبروم بال َازنه

 مال هالونوم همه شو چو که
 مرغ ِاکبالوم َهنوزا چوکه

 مردوم ای بس َخَملوم پوچو ِکه
 کی ُمِغ َبخِت مو َسرخال ازنه؟

شاعر :  ایرج انصاری فرد

 ِتویتا  بی پالکی  زیرِ  ساِگه
 گَپ ُوگُفتی َهَمش ای ُبن َدماِگه
 َنَفر    ای َبرکَه ِی  کاچاِک بنزین
 ِاُطو  کَنِچه  اگویی روِی   خاِگه

شاعر :  مهدی جاللی

ایـن طـور کـه مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان 
می گویـد:  در سـال 97 ، 1400 زوج متقاضی فرزند 
خوانـده را در اسـتان کرمـان ثبـت نـام کردیـم، بـا 
توجـه بـه ایـن کـه در سـال 200 فرزنـد را پذیـرش 
مـی کنیـم و از این تعـداد 70 درصد مـی توانند به 
فرزندی سـپرده شـوند، تعـدادی از ایـن خانواده ها 
پشـت نوبـت مانده انـد و شـاید در حـال حاضـر 
نزدیـک بـه 1200 خانـواده متقاضـی فرزند باشـند.«

 مدیــرکل زندان هــای اســتان کرمــان گفــت: 
اســتان،  گلریــزان  جشــن  برنامــه  درادامــه 
31 آرزوی کــودکان مددجویــان بــرآورده شــد 
بــه  خیریــن،  توســط  شــده  تهیــه  اقــالم  و 
ــد.  ــدا ش ــان اه ــدان مددجوی ــا و فرزن خانواده ه
هــای  اســتان  گــروه  خبرنــگار  بــه گــزارش 
ــان  ــان، رمض ــوان از کرم ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــان  ــتان کرم ــای اس ــر کل زندان ه ــری مدی امی
ــه  ــن ب ــی خیری ــالم اهدای ــدا اق ــم اه در مراس
خانــواده زندانیــان گفت:دراســتان کرمــان در 

مــاه مبــاک رمضــان 31 جشــن برگزارشــد.
در  کنــون  تــا  کرمــان  افزود:اســتان  وی 
ــان  ــارد توم ــغ 10 میلی ــزان مبل ــن های گلری جش

ــه اول در بیــن  جمــع آوری کــرده اســت کــه رتب
دارد. را  کشــور  اســتان های 

آوری کمک هــای  جمــع  بــا  بیــان کــرد:  وی 
ــر  ــم غی ــی جرای ــرار اســت 270 زندان ــن ق خیری

عمــد از زندان هــای اســتان آزاد شــوند.
اســتان  زندانیــان  درصــد  امیــری گفــت:75 
ــم  ــداد ه ــن تع ــتند و از ای ــل هس ــان متاه کرم
ــد. ــد دارن ــک فرزن ــش از ی ــراد بی ــد اف 80 درص

کرمــان  اســتان  زندان هــای  کل  مدیــر 
گفت:درایــام مــاه مبــارک رمضــان فرزنــدان 
مددجویــان کرمــان در جشــن های گلریــزان و 
در قالــب درخــت آرزو هــا اقالمــی را درخواســت 
ــق و  ــن  محق ــط خیری ــون توس ــه اکن ــد ک کردن

ــد. ــان ش ــل آن تحوی
کاالی  قلــم   50 خیــر  داشــت:31  بیــان  وی 
اساســی را بــه فرزنــدان مددجویــان اهــدا کردنــد  
از صــدا و ســیمای مرکــز کرمــان بــرای حمایــت 
ــم  ــی میکنی ــوی قدردان ــای معن ــن برنامه ه از ای
چــرا کــه در انجــام و تحقــق ایــن برنامه هــا 

ــتند. ــمگیری داش ــش چش ــر و نق ــیار موث بس
اقــالم  تحویــل  بــر  عــالوه  مراســم  ایــن  در 
خانــواده  و  فرزنــدان  بــه  خیریــن  اهدایــی 
ــدرکاران صــدا و ســیمای  ــان، از دســت ان زندانی
برنامــه جشــن های  عوامــل  و  مرکــز کرمــان 
ــز  ــان نی ــز کرم ــیمای مرک ــدا و س ــزان ص گلری

تجلیــل شــد. 

برآورده شدن آرزوی ۳1 کودک از خانواده  زندانیان استان
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نبود خاموشی به شرط 
رعایت مشترکان برق

مدیریــت شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان کرمــان گفــت: در راســتای الکترونیکــی 
ــایر  ــذ، س ــرف کاغ ــی در مص ــه جوی ــن صرف ــت و همچنی ــای دول ــدن فعالیت ه ش
ــه دســت مــردم، قبــوض  ــر ب ــه موقــع و دقیــق ت ــه هــا و رســاندن قبــوض ب هزین
مشــترکین بــرق از ابتــدای تیــر مــاه در حــوزه عملیاتــی ایــن شــرکت حــذف مــی 

شــود. 
ــع  ــنبه در جم ــینی روز ش ــادی حس ــواد جه ــد ج ــید محم ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــتان  ــاه در شهرس ــوت از خردادم ــورت پایل ــه ص ــرح ب ــن ط ــزود: ای ــگاران اف خبرن
زرنــد آغــاز شــد و بــرای پرداخــت قبــوض توســط مشــترکین روش هــای مختلفــی 
پیــش بینــی شــده اســت تــا شــهروندان مشــکلی در ایــن رابطــه نداشــته باشــند.
WWW. وی بیــان کــرد: مشــترکان بــرق بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت بــه آدرس

ــر روی گوشــی  ــزار جامــع خدمــات مشــترکین ب ــرم اف Nked.CO.IR و نصــب ن
خــود مــی تواننــد بــه راحتــی قبــوض بــرق را پرداخــت کننــد.

مدیریــت شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان کرمــان اظهــار داشــت: همچنیــن 
ــض P از  ــای دســتوری ارســال# شناســه قب ــق کده ــد از طری مشــترکان می توانن
ــه شــماره 2000341121 جهــت ثبــت شــماره همــراه و ارســال #  طریــق پیامــک ب
شناســه قبــض D از طریــق پیامــک بــه شــماره 2000341121 جهــت حــذف شــماره 

ــد. ــه ثبــت شــماره خــود اقــدام نماین همــراه نســبت ب
وی ادامــه داد: همچنیــن مشــترکین بــا مراجعــه بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت مــی 
تواننــد نســبت بــه ثبــت شــماره تلفــن و پرداخــت قبــوض بــرق خــود اقــدام کننــد.

ــه  جهــادی حســینی تصریــح کــرد: از نیروهایــی کــه در بخــش ارســال قبــوض ب
ــر شــرکت اســتفاده مــی  ــد در قســمت هــای دیگ ــی کردن ــت م مشــترکان فعالی

ــکار نخواهــد شــد. ــی بی شــود و هیــچ نیروی
ــاو  ــی ه ــش بین ــا پی ــت: ب ــان گف ــرق شهرســتان کرم ــع ب ــت شــرکت توزی مدیری
اجــرای طــرح هــای صرفــه جویــی و در صورتــی کــه مشــترکان نســبت بــه صرفــه 
جویــی الزم در مصــرف بــرق همــکاری داشــته باشــند، تابســتان ســال جــاری در 
کرمــان خاموشــی نداریــم.وی بــا بیــان اینکــه پیــک مصــرف در شهرســتان کرمــان 
350 مــگاوات اســت افــزود: منحنــی پیــک بــار مصــرف در طــول ســاعات شــبانه 
روز متفــاوت اســت و در تابســتان بــه دلیــل وجــود لــوازم سرمایشــی از ســاعت 11 

تــا 16 پیــک ظهــر و ســاعت 20 تــا 23 پیــک شــب، اوج مصــرف اســت.
ــه  ــی ک ــزی های ــه ری ــا برنام ــم ب ــرد: امیدواری ــح ک ــینی تصری ــادی حس جه
ــترکان  ــردم و مش ــوی م ــرف از س ــای مص ــت الگوه ــا رعای ــه و ب ــورت گرفت ص
کشــاورزی و صنعتــی، مشــکلی در پیــک شــبکه نداشــته باشــیم و نیــازی بــه 

ــد. ــی نباش خاموش

مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان گفــت: 
بــرای تــوازن در بــازار ســالمت، خواســته هــا و 
انتظــارات حــوزه ســالمت بــا شــرایط اقتصــاد 
سیاســی و تــوان مالــی خانــواده هــا تعدیــل شــود.

بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، دکتر"محمــد 
ــا  ــگاران ب ــع خبرن ــاه در جم ــری" 25 خردادم جعف
اشــاره بــه اهمیــت اطــالع رســانی پرداخــت هــا بــه 
ــن  ــات فروردی ــرد: مطالب ــار ک ــی اظه ــز درمان مراک
و  دولتــی  درمانــی  مراکــز  همــه  امســال  مــاه 
خصوصــی اســتان کرمــان تســویه شــده و از ســال 
ــفته  ــیار آش ــازار بس ــه ب ــم اینک ــی رغ ــته عل گذش
بــود، ماهانــه علــی الحســاب مطالبــات را پرداخــت 

می کردیــم.
ــاری  ــال ج ــول س ــه در ط ــان اینک ــا بی ــری ب جعف
بالــغ بــر 640 میلیــارد تومــان تعهــد مالــی خواهیــم 
داشــت کــه ماهانــه 53 میلیــارد تومــان اســت 

ــارد  ــی 640 میلی ــد مال ــه تعه ــی ک ــزود: از آنجای اف
تومانــی بیمــه ســالمت در اســتان کرمــان در ســال 
ــالمت  ــاد س ــه در اقتص ــاد موازن ــرای ایج ــاری ب ج
ــه  ــج ب ــی منت ــی خــوب اســت، قطعــا در صورت خیل
رفــاه عمــوم بیمــاران خواهــد شــد کــه بــرای تــوازن 
ــوزه  ــارات ح ــا و انتظ ــته ه ــالمت خواس ــازار س در ب
ســالمت بــا شــرایط اقتصــاد سیاســی و تــوان 

ــل شــود. ــا تعدی ــواده ه ــی خان مال
انتظــارات  کــه  صورتــی  در  کــرد:  تصریــح  وی 
بــازار  عــادی  شــرایط  بــا  ســالمت  ســکانداران 
بخواهــد پیــش بــرود، موجــب ایجــاد نارضایتــی و 
افزایــش پرداخــت از جیــب مــردم مــی شــود.

ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــالمت اس ــه س ــرکل بیم مدی
تامیــن  امــکان  و کفــه  انتظــارات  اینکــه کفــه 
تعدیــل  باشــد، گفــت:  باهــم  بایــد  انتظــارات 
ــا شــرایط اقتصــاد سیاســی کشــور  ــا ب خواســته ه

ــی  ــاه عموم ــب رف ــد موج ــی توان ــردم م ــوان م و ت
شــده، تحریــم هــا را دور بزنــد، بــر جنــگ اقتصــادی 
ــن حــال شــاخص های حــوزه  ــد و در عی ــق بیای فائ
ســالمت کشــور کمــاکان بــه ســمت تعالــی حرکــت 

ــد. ــته باش داش
ــه  ــان در ادام ــتان کرم ــالمت اس ــه س ــرکل بیم مدی
اظهــار کــرد: در ســال جــاری چهــار پــروژه پایلــوت 
ــنجی  ــتحقاق س ــه اس ــم ک ــرا داری ــت اج را در دس
الکترونیــک،  نویســی  نســخه  بیمــاران،  درمــان 
اولیــه  ســطح  از  بیمــاران  الکترونیــک  ارجــاع 
ــذف  ــی و ح ــطوح تخصص ــه س ــواده ب ــک خان پزش
ــتری  ــای بس ــده ه ــرای پرون ــتری )اج ــناد بس اس

ــود. ــی ش ــامل م ــک( را ش الکترونی
ــاران از  ــزود: در ســطح ســرپایی ارجــاع بیم وی اف
ــی  ــوق تخصص ــات ف ــهرها و خدم ــه ش ــتاها ب روس
ــه شــکل الکترونیــک را خواهیــم داشــت و بیمــه  ب
شــده روســتایی از داخــل روســتا نوبــت متخصــص 
خــود را گرفتــه و بــا ذکــر تاریــخ ویزیــت بــه شــکل 

الکترونیــک در ســامانه ارجــاع مــی شــود.

ــم  ــهرداری ب ــوان ش ــال بان ــم فوتب تی
ــگ  ــای لی ــتم رقابت ه ــه بیس در هفت
پــرگل  پیــروزی  بــا  بانــوان  برتــر 
مقابــل تیــم همیــاری آذربایجــان 
غربــی، توانســت 2 هفتــه پیــش از پایــان مســابقات 

ــد.  ــب کن ــدار کس ــا اقت ــی را ب ــوان قهرمان عن
ــم  ــهرداری ب ــوان ش ــال بان ــم فوتب ــا، تی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــف  ــد حری ــت از س ــت گل توانس ــا هف ــابقه ب ــن مس در ای
ــاز از 20  ــب 58 امتی ــا کس ــت و ب ــود گذش ــه ای خ ارومی
ــی خــود را در لیــگ  ــوان قهرمان ــازی خــود ششــمین عن ب

ــت. ــن گرف ــوان جش ــر بان برت
انگیــز خــود رکوردهــای  بــا عملکــرد حیــرت  بمی هــا 
ــود  ــام خ ــه ن ــوان ب ــر بان ــگ برت ــخ لی ــیاری را در تاری بس
ــا 6  ــه 107 گل زده، تنه ــوان ب ــه می ت ــد از جمل ــت کردن ثب
گل خــورده، 19 پیــروزی، یــک تســاوی و بــدون شکســت 
اشــاره کــرد کــه ایــن تیــم را قدرتمندتریــن خــط هجومــی 
ــگ  ــر در لی ــای حاض ــن تیم ه ــی بی ــط دفاع ــن خ و بهتری

ــد. ــی کن ــوان کشــور م ــال بان ــر فوتب برت
ــت 50  ــا ثب ــز ب ــم نی ــهرداری ب ــم ش ــری مهاج ــرا قنب زه
ــون  ــر بان ــگ برت ــل لی ــک فص ــورد دار گل زده در ی گل، رک
ــامگاه  ــه ش ــی ک ــج گل ــا پن ــن ب ــن بازیک ــد ای ــور ش کش
شــنبه وارد دروازه همیــاری ارومیــه کــرد، رکــورد ســال 91 
ــال  ــام خــود را در تاریــخ فوتب ســارا قمــی را شکســت و ن

ــرد. ــدگار ک ــوان مان بان
شــهرداری  تیــم  برتــر  لیــگ  بنــدی  رده  جــدول  در 
شــهرداری  بانــوان  فوتبــال  تیــم  از  پــس  ســیرجان، 
ــای  ــان ج ــتان کرم ــری از اس ــم دیگ ــوان تی ــه عن ــم، ب ب
ــازی  ــاز از 20 ب ــا 51 امتی گرفتــه اســت و ســیرجانی هــا ب
ــا  ــت ه ــن رقاب ــی ای ــب قهرمان خــود شــانس نخســت نای

محســوب مــی شــوند.
ــان 46  ــال ســپاهان اصفه ــم فوتب ــه تی ــه اینک ــا توجــه ب ب
ــا  ــیرجان تنه ــهرداری س ــوان ش ــرده، بان ــب ک ــاز کس امتی
ــرای  ــود ب ــده خ ــی مان ــازی باق ــاز از 2 ب ــک امتی ــه ی ب

ــد. ــاز دارن ــود نی ــی خ ــب قهرمان ــت نای تثبی

کرمان پایلوت 4پروژه در حوزه بیمه سالمت

چاه جدید شهربابک 
وارد مدار شد

پــس  شــهربابک   6 شــماره  چــاه 
بهــره  مــدار  وارد  تجهیــز  و  حفــر  از 

شــد بــرداری 
 بــه منظــور گــذر از بحــران کمبــود آب در تابســتان و تامیــن 
آب مــورد نیــاز شــهروندان ،چــاه شــماره 6 شــهربابک 

ــرداری شــد. ــره ب ــز وارد مــدار به ــر و تجهی پــس از حف
علــی ابراهیمــی مدیــر امــور آبفــا شهرســتان شــهربابک بــا 
اعــالم ایــن خبــر گفــت: عمــق ایــن چــاه 200 متــر بــا دبــی 
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــه ب ــه مــی باشــد ک ــر ثانی ــر ب 25 لیت
ــره  ــه به ــی ب ــارات داخل ــان از محــل اعتب ــون توم 600 میلی

بــرداری رســید.
ــدواری  ــار امی ــهربابک اظه ــتان ش ــا شهرس ــور آبف ــر ام مدی
ــت  ــن رعای ــاه و همچنی ــن چ ــرداری از ای ــره ب ــا به ــرد ب ک
ــاری  ــتان ج ــهروندان در تابس ــط ش ــرف توس ــوی مص الگ

ــد. ــته باش ــود نداش ــهربابک وج ــی در ش ــم آب ــکل ک مش

خبرآبفا

جان باختن یک جوان 
در آبشار سکنج ماهان 

یــک جــوان در آبشــار ســکنج 
ماهــان بــر اثــر غــرق شــدگی 
جــان خــود را از دســت داد. 

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه 
از کرمان،علــی معین الدینــی  خبرنــگاران جــوان 
مســئول جمعیــت هــالل احمــر ماهــان گفــت: ایــن 
ــده  ــاد ش ــق ایج ــره عمی ــاله در حف ــوان 25 س ج
ــر آبشــار ســکنج غــرق شــد و جــان باخــت. در زی

و  امــداد  نیرو هــای  تــالش  بــا  افــزود:  وی 
ــرون  ــه بی ــب ب ــه ش ــن جوانجمع ــد ای ــات جس نج
ــت  ــه در دس ــن حادث ــت ای ــد و عل ــل ش آب منتق

بررســی اســت.
ایــن آبشــار مــرداد پارســال هــم جــان یــک جــوان 
ــر  ــده در زی ــاد ش ــره ایج ــرای حف ــا ب ــت، ام را گرف

آبشــار چــاره اندیشــی نشــد.
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