
مدیر کل اداره فرهنگ، هنر و ارشاد جنوب: مجتمع فرهنگی و هنری فاریاب 
در اولویت اداره ارشاد است

مدیر گازرسانی شرکت ملی نفت ایران:
جنوب کرمان در اولویت های گازرسانی 

سال جاری قرار دارد
سرپرست فرمانداری عنبرآباد:

 پرداخت تسهیالت ویژه
برای کشت گل محمدی در عنبرآباد

مجتمع های فرهنگی و هنری 
جنوب در حال تکمیل شدن

جنوب کرمان بی نصیب از یارانه انرژی
رییس سازمان کشاورزی جنوب: جنوب از یارانه انرژی بی نصیب است و اگر  مانند دیگر نقاط کشور از یارانه غیرمستقیم 

انرژی استفاده کند قیمت تمام شده محصوالت گلخانه ای کمتر شده و می تواند با سایر کشورهای دنیا رقابت کند

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

اراضی مناسب مالچ پاشی 
در جنوب کرمان شناسایی شد 
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مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

 ادامه برداشت گندم
از مزارع جنوب کرمان
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 تیــر   1 شــنبه         513 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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آیا سران واشنگتن در فکر 

جنگ با ایران هستند؟
حسن السجردی

یادداشت مهمان

آمریکایـی  پهپـاد  یـک  دادن  قـرار  هـدف  پـی  در 
بسـیاری  کشـورمان  مسـلح  نیروهـای  توسـط 
حتـی  و  اوضـاع  تشـدید  عامـل  را  اقـدام  ایـن 
کردنـد. تلقـی  منطقـه  در  نبـرد  یـک   وقـوع 

مدتهاسـت که چالش ایـران وآمریکا در منطقـه هر روز 
بـا فـراز و نشـیب فـراوان در حـال پیگیری اسـت و هر 
روز بـا تحریـم ، تهدیـد، آرایش نظامی و شـاخ و شـانه 
کشـیدن توسـط مقامات کاخ سـفید همراه اسـت و در 
مقابـل مقامات کشـورمان ضمـن رعایـت نظامات بین 
 المللی در پی حفظ سـرزمین خود از تهدیدات هسـتند.

در چنیـن فضایـی پـس از ماههـا سرپرسـت وزارت 
دفـاع آمریـکا تغییـر کـرده و یکـی از دوسـتان بولتـون 
مسـئولیت ان را بـر عهـده گرفتـه اسـت در همین حال 
واشـنگتن از اعـزام نیرو به منطقه سـخن گفته و تهدید 
کـرده کـه گزینه جنـگ را بـر روی میز دارد بـرای همین 
بـود کـه پوتیـن نیـز والدیمیر پوتیـن رئیـس جمهوری 
روسـیه در سـخنانی بـا اشـاره بـه اینکـه آمریکایی هـا 
بارهـا اعـام کرده انـد کـه گزینـه نظامـی علیـه ایـران 
را روی میـز دارنـد گفـت: هـر نـوع اقـدام نظامـی علیه 
 ایـران بـه فاجعـه ای در منطقـه منجـر خواهـد شـد.

در  ایـران  اسـامی  جمهـوری  مقابـل،  صحنـه  در 
موفـق  امـروز  بامـداد  اولیـن سـاعات 
آرکیوـــ ۴  پهپـاد  فرونـد  یـک  شـد 
سـرزمینی کشـورمان  فضـای  بـه  کـه  را  آمریکایـی 
کوه مبـارک  منطقـه  آسـمان  در  بـود،  کـرده  تجـاوز 
کنـد. سـرنگون  موفقیـت  بـا  هرمـزگان   اسـتان 

همچـون  منطقـه  برخـی کشـورهای  حـال  عیـن  در 
روسـیه، کویـت، عـراق هـم دربـاره تشـدید تنـش هـا 
در منطقـه هشـدار دادنـد تـا آنجـا کـه دولـت عـراق 
در  عقانیـت  و  تدبیـر  لـزوم  بیانیـه ای  در  و کویـت 
تعامـل بـا تحـوالت اخیـر منطقـه خلیـج فـارس بـه 
منظـور جلوگیـری از هرگونـه اقدامـی کـه منجـر بـه 
 درگیـری در ایـن منطقـه می شـود را خواسـتار شـدند.

در چنین فضایی همه از شـرایط حاد منطقه سخن می 
گویند و معتقدند که واشنگتن در برنامه های خود چند 
 گزینـه را مـد نظر قرار خواهـد داد که به آنها می پردازیم:

1- تهاجـم نظامـی همه جانبه که مدل عـراق را در ذهن 
تداعـی مـی کند بگونه ای که بـا امکانات موجود منطقه 
ای و فـرا منطقـه ای کاخ سـفید مـی کوشـد ایـن نـزاع 
را بیـن المللـی نمایـد تـا آنجـا کـه کشـورهای منطقه را 
 بـه میـدان بکشـد وهمـه را درگیـر ایـن جنـگ نمایـد.

هـدف  بـا  هوایـی  مـدت  نظامـی کوتـاه  اقـدام   -۲
نابـودی زیرسـاخت هـای نظامـی ، هسـته ای و حتـی 
مـدت  در  واشـنگتن  سـناریو  ایـن  در  اقتصـادی کـه 
کـم ماننـد ۷۲ سـاعت بـه بمبـاران مراکـز مهـم و زیـر 
سـاختی ایـران پرداختـه و در تـاش اسـت کـه قبل از 
هـر گونـه اقدام مهـم ایـران با باال بـردن پرچـم مذاکره 
خـود را بـه میـز گفتگـو متمایـل نشـان داده و جهانیان 
را از نتایـج و عواقـب گسـترش جنـگ بترسـاند و در 
شـرایط نابرابـر  ضمـن تشـدید تحریـم هـا از طریـق 
فشـار جهانـی زمینـه کاهـش قـدرت تهـران را فراهـم 
مـی سـازد و در نهایـت بـا فشـار داخلـی یـا نارضایتـی 
 مردمـی در تـاش بـرای تحمیـل افـکار خـود باشـد.

در هـر صـورت بـه نظـر می رسـد کـه تیم جنـگ طلبان 
آمریـکا هـر روز بیشـتر خود را بـه آب و آتـش می زنند 
تـا تنـش و نـزاع در خلیـج فـارس را عملیاتی کننـد و با 
ارائـه شـواهد و مدارکـی به اقناع افکار عمومـی بپردازند 
و لـذا نیـاز اسـت تا برغم تاکیـد مقامات کاخ سـفید بر 
اولویـت مذاکـرات، هوشـمندی خـود را حفظ نمـوده و 
ضمـن مراقبـت از تمامیت ارضی و دفاع از کیان کشـور 
از هـر گونـه حرکـت تحریـک آمیـز و یـا وسوسـه های 
افراطـی پرهیـز کنیم ولی همچنـان محکم و اسـتوار از 
کشـور و ملـت خود دفاع نماییم تا از شـرایط غبـار آلود 
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اداره کل راه و شهرسـازی جنوب اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شـرح ذیل را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نمایـد. کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
)سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صـورت عدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و 

دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1398/0۴/0۲ می باشد.
مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصـه از سـایت: سـاعت13 روز 1398/0۴/0۲ 

تا تاریـخ 1398/0۴/08 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت13روز سه شنبه تاریخ 1398/0۴/۲5

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1398/0۴/۲6     
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: آدرس: جيرفـت – حـد 
فاصـل سـيلو و پليـس راه، بلـوار ورودي شـهرك صنعتـي شـماره ۲ تلفـن: 
۴3310516-03۴ و سـایت  www.jkerman.mrud.ir و پايـگاه ملـي اطـاع 

 )http://iets.mporg.ir( مناقصـات كشـور  رسـاني 
اطالعـات تمـاس سـامانه جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه: مرکـز 

و85193۷68     88969۷3۷ نـام  ثبـت  دفتـر  و    0۲1-۴193۴ تمـاس 

فهرست بهابرآورد )لاير(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره 

۲85،000،000احداث سالن ورزشی حسین آباد کهنوج166/ج9۷/3
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ابنیه، تاسیسات مکانیکی 5686،۲89،868
و تاسیسات برقی سال 

1398 و بخشنامه سرجمع یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

16۷/ج9۷/3
احداث باند دوم در محور کهنوج رودان شامل 

زیرسازی، ابنیه فنی، روسازی و آسفالت
9،603،000،000381،۷11،950،63۴

راه، راه آهن و باند  فرودگاه 
سال 1398 و فهرست بهای 

تجمیعی

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومي یک مرحله اي
 نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

آگهی 
مناقصه عمومی

شماره 98/5905
صفحه 4نوبت دوم

به چند نیرو ساده ونیمه ماهر
و نصاب حرفه ای باابزار جهت کار
در کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام

09۱۳۳9520۷5

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رفسنجان:
افزون بر ۱۹ هزار متر مربع از اراضی ملی 

شهرسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  رئیـس 
رفسـنجان گفـت: 19 هـزار 50۴ متـر مربـع از اراضـی ملـی 
ایـن شهرسـتان از چنـگال متصرفـان خـارج و بـه دولـت 

بازگردانـده شـد.
مسـعود حیدری پور افـزود: مأموران پاسـگاه ویژه حفاظت 
منابـع طبیعـی رفسـنجان طـی ۲ روز گذشـته بـا همکاری 
یـگان امـداد نیروی انتظامی حدود ۲0 هـزار هکتار از اراضی 
ملـی این شهرسـتان را از دسـت متخلفان و زمیـن خواران 

خـارج کـرده و به بیـت المال برگردانـده اند.
وی ادامـه داد: ایـن مأمـوران بـه منظور اجـرای حکم و رفع 
تصـرف 15 هـزار و 9۲6 مترمربـع از اراضـی منابـع ملـی به 
محل قسـمت دوم علم آباد منطقه دشـت الهیجـان اعزام 

شدند.
وی تصریـح کـرد: متخلفـان در ایـن منطقـه از چـاه موتـور 
تخلفـی امیـن آبـاد اقـدام بـه درختـکاری )پسـته کاری( 
کـرده بودنـد که با اجرای حکـم دادگسـتری، اراضی دولتی 

بازپـس گرفتـه و بـه دولـت بازگردانده شـد.
گذشـته  روز  همچنیـن  خاطرنشـان کـرد:  پـور  حیـدری 
مأمـوران ایـن پاسـگاه ویـژه حفاظـت سـه هـزار و 5۷8 
متـر مربـع از اراضـی دولتـی را روبـروی ورودی روسـتای 
باقرآباد از توابع منطقه نوق شهرسـتان رفسـنجان از دسـت 

متخلفـان پـس گرفتـه و بـه دولـت بازگرداندنـد.
شهرسـتان  داری  آبخیـز  و  طبیعـی  منابـع  اداره  رئیـس 
رفسـنجان در ادامـه از تخریـب 31 بـاب کوره ذغال سـوزی 
غیـر مجـاز و رفع تصـرف اراضی دولتی که صاحبـان کوره ها 
در آنهـا اقـدام به ذغال سـوزی کرده بودند خبـر داد و گفت: 
مامـوران پاسـگاه ویـژه حفاظـت منابع طبیعی رفسـنجان، 
کوره هـای ذغـال سـوزی بدون مجـوز را کـه در اراضی منابع 
ملـی اطـراف تقـی آبـاد، سـاقی، شـریف آبـاد و کشـکوئیه 
فعالیـت می کردنـد طبـق دسـتور قضایـی کشـکوئیه و بـا 
همـکاری پاسـگاه های انتظامـی کشـکوئیه و شـریف آبـاد 

رفـع تصـرف کردند.
وی یـادآور شـد: هرگونـه دخـل و تصـرف و احـداث کـوره 
بـدون مجـوز در اراضـی ملـی جرم محسـوب و بـا متخلف 

برخـورد قانونـی می شـود.
حیـدری پـور از مردم خواسـت در صورت مشـاهده هرگونه 
تخریـب و تصـرف غیـر قانونـی اراضـی ملی و بـروز حریق 
در عرصه هـای منابـع ملـی بـا شـماره رایـگان 150۴ یـگان 
حفاظت اسـتان کرمان و شـماره 03۴3۴۲661۷5 پاسـگاه 

ویـژه حفاظـت رفسـنجان تماس حاصـل کنند.
رفسـنجان بـا 311 هـزار نفـر جمعیـت در 110 کیلومتـری 

کرمـان قـرار دارد.

رفسنجان رفع تصرف شد
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جیرفـت - ایرنـا - وروار، بـا ارتفـاع 1۷5 متـر بلندترین 
آبشـار ایـران و خاورمیانـه در حـوزه شهرسـتان عنبرآباد 
انگیزتریـن  شـگفت  از  و  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
رود.  مـی  شـمار  بـه  اسـتان  ایـن  هـای  جاذبـه 
 11 کشـور،  اسـتان  پهناورتریـن  عنـوان  بـه  کرمـان 
درصـد مسـاحت ایـران را بـه خـود اختصـاص داده و 
از جاذبه هـای گردشـگری متعـددی برخـوردار اسـت، 
هفـت شهرسـتان جیرفـت، عنبرآبـاد، کهنـوج، منوجان، 
قلعـه گنـج، رودبـار جنـوب و فاریاب نیز بـا یک میلیون 
نفـر جمعیـت، جنـوب ایـن اسـتان را تشـکیل داده اند.

آبشـار وروار که بسـیاری از کارشناسان و گردشگران آن را 
بلندترین آبشار خاورمیانه می دانند در شهرستان عنبرآباد 
و در رشـته کوه های جبال بارز جنوبی واقع شـده اسـت.

ارتفـاع ایـن آبشـار 1۷5 متـر و آب آن از کـوه علـم شـاه 
بـا ارتفـاع سـه هـزار و ۷۴0 متـر سرچشـمه می گیـرد.

روسـتای  بـه  بایـد  ابتـدا  وروار  بـه  رسـیدن  بـرای 
حـدود  آبشـار  تـا  آنجـا  از  و  رفتـه  رودفـرق 
کنیـم. روی  پیـاده  کیلومتـر   10 سـاعت،  چهـار 

در ۴0 کیلومتـری شـرق مرکـز شهرسـتان  فـرق  رود 
نیـز  بـارز  جبـال  کـوه  رشـته  و  دارد  قـرار  عنبرآبـاد 
رشـته  طوالنی تریـن  کیلومتـر،   ۲50 درازای  بـا 
مـی رود. شـمار  بـه  ایـران  شـرقی  جنـوب  در  کـوه 

موقعیـت جغرافیایـی ایـن آبشـار باعـث شـده فقـط 
عاشـقان طبیعـت و طبیعـت گـردان از آن دیـدن کنند و 
ایـن خـود دلیلـی بر ِبکـر مانـدن طبیعـت وروار اسـت.

در ایـن گـردش مـی تـوان بـا یـک تیر چنـد نشـان زد، 
هـم از دیـدن بلندتریـن آبشـار خاورمیانـه لـذت بـرد و 
هـم از جاذبه هـای تاریخـی قلعـه فـرق و قلعـه سـاالر 
رضـا دیـدن کرد.حتمـا در سـفر بـه جنـوب کرمـان از 
مـوزه  و  قدیـم  دقیانـوس، شـهر  کُنـار صنـدل، شـهر 
جیرفـت، جنگل هـای انـار شـیطان، آبشـارهای دلفاردو 
ده هـا  و  جازموریـان  بین المللـی  تـاالب  دوسـاری، 
جاذبـه دیگـر در حاشـیه هلیـل رود هـم دیـدن کنیـد.

ــا بیــان  ــران ب ــر گازرســانی شــرکت ملــی نفــت ای مدی
اینکــه عملیــات اجرایــی 18 شــهر فاقــد گاز در جنــوب 
ــود  ــام می ش ــال 99 تم ــط س ــا اواس ــان ت ــتان کرم اس
گفــت: بــه طــور قطــع در ســال 99 شــاخص های 
گازرســانی در اســتان کرمــان هــم ردیــف شــاخص های 

ــرد.  ــرار می گی ــوری ق کش
ــنبه در  ــی روز چهارش ــعید مؤمن ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
نشســت مســائل بــرق و انــرژی اســتان کرمــان بــا بیان 
اینکــه هم اکنــون یــک هــزار و 1۴8 شــهر بــا 1۷ و نیــم 
میلیــون خانــوار شــهری در کشــور از نعمــت گاز طبیعــی 
برخــوردار هســتند افــزود: بــرای گازرســانی به آنهــا 35۲ 
ــوط  ــر خط ــزار کیلومت ــبکه و 3۷ ه ــر ش ــزار کیلومت ه

اصلــی انتقــال گاز اجــرا شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا بــه امــروز 98 درصــد 
شــهرهای کشــور تحــت پوشــش گازرســانی هســتند 
گفــت: ۲8 هــزار و ۷93 روســتا بــا چهــار و نیــم میلیــون 
ــه ۷8.9  ــوار تحــت پوشــش شــبکه گاز هســتند ک خان
درصــد از روســتاهای مشــمول گازرســانی را شــامل 
می شــود.مدیر گازرســانی شــرکت ملــی نفــت تصریــح 
کــرد: امســال ۴9 شــهر بــا ۲90 هــزار خانــوار و ســه هــزار 
ــوار گازرســانی می شــود  ــا ۲10 هــزار خان و 6۲ روســتا ب
ــرژی کشــور ۷5 درصــد  ــون ســهم گاز در ســبد ان و اکن
ــه اینکــه از ۷1 شــهر کرمــان  ــا اشــاره ب اســت.مؤمنی ب
ــهر  ــت: 18 ش ــان داش ــتند بی ــهر دارای گاز هس 53 ش
ــه ایــن  اســتان کرمــان فاقــد گاز هســتند ایــن مهــم ب
دلیــل اســت کــه ورودی گاز بــه شــمال اســتان در دهــه 
۷0 اتفــاق افتــاده و توســعه خیلــی خوبــی داشــت اما در 
جنــوب خــط انتقــال در ســال 9۴ رســید و ســبب شــد؛ 
جنــوب اســتان در گازرســانی عقــب باشــد.وی بــا بیــان 
اینکــه عملیــات اجرایــی 18 شــهر فاقــد گاز در جنــوب 
ــود  ــام می ش ــال 99 تم ــط س ــا اواس ــان ت ــتان کرم اس
گفــت: قطعــًا در ســال 99 شــاخص های گازرســانی در 
اســتان کرمــا ن هــم ردیــف شــاخص های کشــوری قرار 
می گیرد.مدیــر گازرســانی شــرکت ملــی نفــت پوشــش 
گازرســانی در بخــش شــهری اســتان کرمــان را 93 
درصــد و بخــش روســتایی ۴۴ درصــد عنــوان و تصریح 
ــان  ــتان کرم ــی در اس ــی بزرگ ــای صنعت ــرد: محوره ک
ــر  ــی دیگ ــور صنعت ــد و 13 مح ــتفاده می کنن از گاز اس
ــرداری از آن 6۴ میلیــون  ــا بهــره ب تعریــف شــده کــه ب
لیتــر فــرآورده صرفــه جویــی می شــود.مؤمنی بــا اشــاره 
بــه گازرســانی در حــوزه صنایع خاطرنشــان کــرد: بودجه 
در ایــن زمینــه محــدود اســت و بخش هایــی کــه خــط 
ــود را  ــهم خ ــد س ــد بای ــی می خواهن ــال اختصاص انتق
پرداخــت کنــد.وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت فــوالد 
افــزود: در راســتای تأمیــن بودجــه بســته های حمایتــی 
بــه مــردم در مهرمــاه 9۷ دولــت مصوبــه ای بــرای 
افزایــش قیمــت خــوراک فــوالد و پتروشــیمی ارائــه داد 
کــه شــرکت گاز هیــچ نقشــی در ایــن زمینــه نداشــت و 

ــه شــرکت گاز نمی رســد. ــال آن ب ــک ری ی

وروار؛ بلندترین آبشار 
خاورمیانه در جنوب کرمان 

جنوب کرمان در 
اولویت های گازرسانی 

سال جاری قرار دارد

خبر

آتش گرفتن یک دستگاه اتوبوس 
در محور جبالبارز جیرفت

آغاز عملیات اجرایی پروژه های 
حوزه معاونت آبخیزداری

دستگیری یکی از سرکردگان 
باندهای موادمخدرکشور

رییـس اداره راهـداری و حمـل و 
نقل جـاده ای شهرسـتان جیرفت 
گفـت: یـک دسـتگاه اتوبـوس در 
محـور جبالبارز به علـت نامعلومی 
بـه  سـوخت.  آتـش  در  و  شـد  حریـق  دچـار 
گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه 
خبرنـگاران جوان از کرمان، اکبر سـلیمانی گفت: 
یـک دسـتگاه اتوبـوس در کیلومتـر ۲5 محـور 
جیرفـت به جبالبارز دچار آتش سـوزی شـد.این 
اتوبـوس حـدود دو روز قبـل بـا 5 نفر سرنشـین 
عـازم زاهـدان بـود کـه بعـد از پیچ قمـری محور 
جبالبـارز بـه علـت نامعلومـی دچار حریق شـده 
و کامـا در آتـش سوخت.سـلیمانی بـا اشـاره 
بـه اعـزام نیرو هـای گشـت راهـداری بـه محـل 
حادثـه و ایجـاد تـردد ایمـن بـرای خودرو هـای 
عبـوری تصریح کـرد: با حضور راهـداران و کنترل 

نیرو هـای پلیـس راه این مسـیر مسـدود نشـد 
و تـردد در آن جریـان دارد.وی بـا بیـان اینکـه بـا 
کمـک دسـتگاه های سـنگین راهـداری آمادگی 
جابه جایـی الشـه سـوخته اتوبـوس را داشـتیم 
راننـده و مالـک اتوبـوس با اشـاره به بیمـه بودن 
آن و رونـد بازرسـی بازرس بیمـه اجازه جابجایی 
اتوبـوس از حاشـیه راه را نداد.سـلیمانی بـا توجه 
بـه نزدیکی غروب آفتـاب و کاهش دید رانندگان 
وجود الشـه اتوبوس در حاشـیه راه را خطر آفرین 
دانسـت و افـزود: هـم اکنـون اکیـپ راهـداری 
برای ایمن سـازی و آشـکار سـازی محل حادثه 
در آن نقطه حضور دارند.وی از مسـووالن مربوطه 
و شـرکت بیمه گر خواسـت با اعزام کارشـناس و 
ثبت شـواهد زمینه را برای پاکسـازی راهداران از 
آثـار باقـی مانده حادثـه فراهم کنند.سرنشـینان 

ایـن اتوبوس سـالم هسـتند.

گفت:عملیــات  شــاهرخی، 
حــوزه  پروژه هــای  اجرایــی 
معاونــت آبخیــزداری اداره کل 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
جنــوب کرمــان بــا اعتبــار ۴35 میلیــارد ریال 
از محــل صنــدوق توســعه ملــی آغــاز شــد.

 بــه گــزارش خبرنــگار  خبرگــزاری شبســتان 
از کرمــان جنــوب، بــه نقــل از روابــط عمومــی 
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره 
معــاون  شــاهرخی"   " کرمــان،  جنــوب 
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  آبخیــزداری 
آبخیــزداری جنــوب کرمــان، گفــت: عملیــات 
معاونــت  حــوزه  پروژه هــای  اجرایــی 
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  آبخیــزداری 
ــا اعتبــار ۴35  آبخیــزداری جنــوب کرمــان ب
میلیــارد ریــال از محــل صنــدوق توســعه 

اســت. شــده  آغــاز   )98 ســال  ملــی) 
شــاهرخی، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اجــرای 
ایــن پروژه هــا در راســتای عنایــات ویــژه 
ــی(  ــه العال ــد ظل ــری )م ــام معظــم رهب مق
اســت، ابــراز داشــت: ایــن پروژه هــا شــامل 
ــی، خاکــی و پخــش  ــات ســنگی مات عملی
بیومکانیکی)بانکــت  و  ســیاب،گابیونی 
بنــدی( در 3۴ حــوزه آبخیــز و نیــز مطالعــه 
ــوع در  ــه در مجم ــت ک ــز اس ــوزه آبخی 10 ح
۴۴ حــوزه و بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۴35 
ــار  ــه اظه ــت.وی در ادام ــال اس ــارد ری میلی
کــرد: هــدف از اجــرای ایــن پــروژه هــا 
کنتــرل ســیاب، افزایــش و تقویــت ســفره 
هــای آب زیرزمینــی، پیشــگیری و کاهــش 
اثــرات خشکســالی،کنترل رســوبات، تثبیــت 
خــاک، آبدهــی چاه هــا و قنــوات اســت.

دادسـتان  سـامی  حسـین 
هوشـیاری  بـا  گفـت:  جیرفـت 
افسـانه اطاعاتی، یک قاچاقچی 
مـواد  دار  شناسـنامه  و  مسـلح 
مخـدر در جیرفـت دسـتگیر شـد.به گـزارش از 
روابط عمومی دادگسـتری شهرسـتان جیرفت، 
" حسین سامی ، از دستگیری یک قاچاقچی 
مسـلح و شناسـنامه دار مواد مخدر در جیرفت 
خبـر داد و گفـت: متهـم اقـدام بـه ترانزیـت 
محمولـه هـای سـنگین مـواد مخدر در کشـور 
مـی کـرده است.حسـین سـامی، در تشـریح 
جزییـات ایـن خبـر اظهـار کـرد: از چندیـن ماه 
سـربازان  سـوی  از  اطاعاتـی  منسـجم   کار 
گمنـام امـام زمـان )عـج( در اداره اطاعـات 
شهرسـتان جیرفـت، مشـخص شـد یـک باند 
قاچـاق مواد مخدر محموله های سـنگین مواد 

مخدر را از مرزهای شـرقی کشـور بارگیری و به 
اسـتان های عمقـی کشـور ترانزیـت مـی کنـد.

دادسـتان عمومی و انقاب شهرستان جیرفت، 
اعـام کـرد: بافاصلـه دسـتورات قضائـی الزم 
جهت شناسـایی و دستگیری اعضای مرتبط با 
ایـن باند مسـلح قاچـاق مواد مخدر صادر شـد 
و مامـوران اداره اطاعـات موفـق شـدند محـل 
اختفـای سـرکرده اصلـی این باند را شناسـایی 
کنند.سـامی، افـزود: در یک عملیات اطاعاتی 
غافلگیرانه،سـربازان گمنـام امـام زمـان )عـج(

موفـق شـدند بـدون درگیـری مسـلحانه ایـن 
شـرور مسـلح را به همراه یکی از همدسـتانش 
در محل مخفیگاهش دسـتگیر و در بازرسـی از 
محل مقادیری سـاح و مهمات، یک دسـتگاه 
خـودروی پـژو ۲06 و مقـدار 300 کیلوگـرم مواد 

مخـدر از نـوع تریـاک کشـف کنند.

فرمانـده قرارگاه منطقه ای جنوب  شـرق ارتش 
جمهوری اسـامی ایـران با بیـان این که موزه 
ارتش کرمان به درسـتی معرفی نشـده است، 
گفـت: »ایـن مـوزه دارای سـاح های قدیمی 
و ابـزار مختلف جنگی منحصربه فردی اسـت 
که آثار موجود در آن در سـطح کشـور کم نظیر 

است.«
بـه گـزارش میـراث آریـا بـه نقـل از روابـط 
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  عمومـی 
امیـر  کرمـان،  گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
سرتیپ دوم معمارباشی در نشست مشترک 
بـا مدیـرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه 
مـردم بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
ارتبـاط هسـتند،  در  بـا صنعـت گردشـگری 
اظهارکـرد: »در اسـتان کرمـان آثـار تاریخـی 
فراوانـی از گذشـتگان بـه یـادگار مانده اسـت 
کـه براسـاس حـس وظیفـه شناسـی باید از 
ایـن آثارحفاظـت کـرده و آنها را به نسـل های 

آینـده بسـپاریم.«
وی بـا بیان اینکه کشـور ایران به ویژه اسـتان 
کرمـان دارای قدمـت و آثـار زیـادی در زمینـه 
هـای تاریخـی و فرهنگـی هسـتند، افـزود: 
»ایـن آثـار مایـه مباهـات مـردم ایـران زمین 
هسـتند که بایـد با معرفی آنها، زمینـه را برای 

حضـور گردشـگران خارجی مهیا سـاخت.«
معمـار باشـی، مـوزه ارتـش کرمان بـه عنوان 

یکـی از مـوزه هـای جـذاب ایـن خطـه نـام 
بـرد و تصریـح کـرد: »آثـار موجـود در ایـن 
مـوزه در سـطح کشـور کم نظیر اسـت که می 
طلبـد میـراث فرهنگـی و ارتش بـرای جذب 
مخاطبـان و افزایش تعـداد بازدیدکنندگان آن 
با یکدیگر همکاری بیشـتری داشـته باشند.«

وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـوزه ارتـش کرمـان 
دارای سـاح های قدیمـی و ابزارهای مختلف 
جنگی منحصربفردی اسـت کـه دارای قدمت 
قابـل توجهـی هسـتند، افـزود: »رسـانه ها از 
جملـه صـداو سـیما و راهنمایـان گردشـگری 
مـی تواننـد در زمینـه معرفـی ایـن مـوزه بـه 
گردشـگران و عاقمندان کمک زیادی کنند.«

فرمانـده قـرارگاه منطقـه ای جنـوب شـرق 
ارتـش جمهوری اسـامی ایران بـا بیان اینکه 
بهتریـن فرصـت بـرای معرفـی مـوزه ارتـش 
کرمـان ایـام نـوروز و آغـاز فصـل تابسـتان 
اسـت، عنـوان کـرد: »در تاشـیم بـا اطـاع 
رسـانی گسـترده ایـن مـوزه را به عنـوان یکی 
بـه  اسـتان کرمـان  هـای خـاص  جاذبـه  از 

بشناسـانیم.« گردشـگران 
ایـن فرمانـده ارتـش بـه فرهنـگ سـازی در 
جهـت حفـظ و نگهـداری آثـار گذشـتگان و 
همچنین آشناسـازی گردشـگران بـا فرهنگ 
و  تاکیـد  کرمـان  مـردم  رسـوم  و  آداب  و 
خاطرنشـان کـرد: »انجام اینگونـه فعالیت ها 
بـه رونـق فرهنگ گردش و گردشـگری کمک 

می کنـد.«
مدیـرکل میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان کرمان نیز در این نشست 
بـا بیـان اینکـه حفاظـت از آثـار تاریخـی و 
محوطـه هـای باسـتانی ایـن اسـتان بـدون 
همـکاری دسـتگاه هـای نظامـی، انتظامـی 
امنیتـی میسـر نیسـت، گفـت: موفقیـت  و 
موجـود در حفـظ و حراسـت از داشـته هـای 
تاریخـی _ فرهنگـی اسـتان کرمـان را بایـد 
مدیـون همکاری مناسـب این قبیل دسـتگاه 

دانسـت. ها 
غامرضـا فرخـی از مـوزه ارتش و مـوزه دفاع 
مقـدس بـه عنـوان داشـته هـای تاریخـی_

فرهنگـی ایـن خطـه نـام بـرد و اظهـار کـرد: 
»مـوزه ارتش کرمان یکـی از مهمترین جاذبه 
هـای گردشـگری این اسـتان محسـوب می 
شـود و مـی توانـد در زمینـه جـذب گردشـگر 

موفـق عمـل کند.«
وی بـا بیـان اینکه معرفی مـوزه ارتش کرمان 
منـوط به هم فکـری و برنامه ریزی مناسـب 

انـدازی  بـا راه  اسـت، تصریـح کـرد: »بایـد 
پایـگاه اینترنتـی مجـزا، چـاپ بروشـورهای 
تبلیغاتـی دوزبانـه، اطـاع رسـانی از طریـق 
رسـانه هـای مکتـوب و مجـازی و همچنیـن 
تهیـه نماهنـگ ها و پخش گزارشـهای خبری 
متنـوع از طریـق صـدا وسـیما به شناسـاندن 

ایـن مـوزه کمک کـرد.«
مدیـرکل میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان کرمان به همـکاری خوب 
دسـتگاه هـای نظامـی، انتظامـی و امنیتی با 
اداره کل میراث فرهنگی اسـتان کرمان اشـاره 
کـرد و افـزود: »موفقیـت موجـود در حفـظ و 
حراسـت از داشـته هـای تاریخـی _ فرهنگی 
همـکاری  مدیـون  بایـد  را  کرمـان  اسـتان 

مناسـب ایـن قبیـل دسـتگاه ها دانسـت.«
فرخـی جایـگاه و نقش ارزنـده ارتش در بین 
مردم را بسـیار مثبت برشـمرد و خاطرنشـان 
کـرد: »در دوران بعد از دفاع مقدس همچنان 
شـاهد تاش هـای بی وقفـه ارتـش در بحـث 

حفظ امنیت کشـور هسـتیم.«

بیابــان زایــی همــواره نقطــه مقابــل بیابــان زدایی 
بــوده و اهتمــام دولــت نســبت بــه ســاماندهی 
ایــن مســاله باعــث ایجــاد تقابلــی میــان ایــن 
ــش  ــاهد کاه ــده ش ــا در آین ــده ت ــه ش دو مقول
پــر  ایرنــا،  بــه گــزارش  باشــیم.  بیابان هــا 
واضــح اســت کــه چالــش بیابــان زایــی، آینــده 
بیــش از یــک میلیــارد انســان را در ســطح کــره 
خشکســالی های  و  می کنــد  تهدیــد  زمیــن 
متوالــی، تغییــر اقلیــم، کمبــود آب، کاهــش 
تنــوع زیســتی و بیابــان زایــی از مهمتریــن 
ــر محســوب می شــوند،  چالش هــای قــرن اخی
ــل  ــازمان مل ــوی س ــاله از س ــر س ــن رو ه از ای
متحــد، 1۷ ژوئــن مصــادف بــا ۲۷ خــرداد مــاه 
ــا بیابــان زایــی  بــه عنــوان روز جهانــی مقابلــه ب
معرفــی می شــود و هــدف از برگــزاری ایــن 
روز توجــه هرچــه بیشــتر عمــوم مــردم بــه 
معضــل گســترش فزاینــده بیابان هــا در سراســر 
ــم هایی  ــزاری مراس ــا برگ ــه ب ــت ک ــان اس جه
ــکار  ــا آن در اف ــه ب ــده و مقابل ــن پدی اهمیــت ای
عمومــی جهــان مــورد توجــه ویــژه قــرار گرفتــه 

و کشــورهای عضــو کنوانســیون مقابلــه بــا ایــن 
پدیــده شــوم، برنامه هــای خــود را در ایــن 
ــکل  ــدو ش ــز از ب ــران نی ــه می کنند.ای ــه ارائ رابط
گیــری ایــن کنوانســیون بــه عضویــت آن درآمده 
ــورت  ــه ص ــه ب ــن زمین ــود را در ای ــدات خ و تعه

ــد. ــرا می کن ــری و اج ــدی پیگی ج

وجود یک میلیون و 260 هزار هکتار 
بیابان در جنوب کرمان

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب 
ــون  ــک میلی ــه ی ــن منطق ــت: در ای ــان گف کرم
ــش  ــه بی ــم ک ــان داری ــار بیاب ــزار هکت و ۲60 ه
ــی  ــای بحران ــار آن را کانون ه ــزار هکت از 300 ه
تشــکیل می دهد.محمــد  بــادی  فرســایش 
حســن کردســتانی افــزود: فعالیــت فرســایش 
بــادی، قطــع درختــان، اســتفاده از زمیــن 
بــدون در نظــر گرفتــن تــوان اکوسیســتم، 
بوتــه کنــی، چــرای مفــرط و برداشــت بــی 
رویــه از ســفره های آب زیرزمینــی از جملــه 
ــت  ــت اس ــان در طبیع ــت انس ــق دخال مصادی
ــدن  ــی ش ــد بیابان ــدید فرآین ــث تش ــه باع ک

معرفی موزه ارتش کرمان 
نیازمند برنامه ریزی مناسب
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رییـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی جنـــوب کرمـــان در 
نخســـتین نشســـت مطیوعاتـــی خـــود بـــا خبرنـــگاران 
پرداختـــی  قیمـــت  مجمـــوع  از  اینکـــه  بیـــان  بـــا 
ــاورزان  ــب کشـ ــد نصیـ ــا ۲3 درصـ ــدگان تنهـ مصرف کننـ
می شـــود گفـــت: بقیـــه ایـــن مبلـــغ در مســـیر رســـیدن 
محصـــوالت کشـــاورزی بـــه دســـت مصرف کننـــده بـــه 
ــاره  ــا اشـ ــوری  بـ ــعید برخـ ــی رود. سـ ــب دالالن مـ جیـ
ـــه  ـــدود 85 گون ـــان ح ـــتان کرم ـــوب اس ـــه در جن ـــه اینک ب
ــت:  ــار داشـ ــود اظهـ ــت می شـ ــی کشـ ــی و زراعـ گیاهـ
ـــوب اســـتان  ـــد در جن ـــر 1۲ محصـــول جدی ـــغ ب امســـال بال
کشـــت شـــده کـــه در جهـــت توســـعه تنـــوع کشـــت اســـت.

اینکـــه در جنـــوب اســـتان کرمـــان  بیـــان  بـــا  وی 
۴.5 تـــن محصـــوالت کشـــاورزی تولیـــد می شـــود 
ســـطح  یک ســـوم  کـــه  وجـــودی  بـــا  گفـــت: 
ــده،  ــع شـ ــوب واقـ ــان در جنـ ــتان کرمـ ــت اسـ زیرکشـ
اســـتان  کشـــاورزی  محصـــوالت  دو ســـوم  امـــا 
می شـــود. برداشـــت  منطقـــه  ایـــن  از  کرمـــان 

مدیـــرکل جهـــاد کشـــاورزی جنـــوب کرمـــان بـــا اشـــاره 
ــان در  ــتان کرمـ ــوب اسـ ــر در جنـ ــزار نفـ ــه هـ ــه اینکـ بـ
بخـــش کشـــاورزی کار می کننـــد کـــه بیـــش از 63 
درصـــد جمعیـــت جنـــوب اســـتان را شـــامل می شـــود 
از محصـــوالت  ایرانـــی  عنـــوان کـــرد: ســـرانه هـــر 
ـــت. ـــرم اس ـــان 5۲ کیلوگ ـــتان کرم ـــوب اس ـــاورزی جن کش

وی بـــا اشـــاره بـــه مشـــکات بخـــش کشـــاورزی در جنـــوب 
ــان گفـــت: ریســـک فـــروش محصـــوالت  ــتان کرمـ اسـ

کشـــاورزی در جنـــوب اســـتان مشـــکل مهمـــی اســـت 
ـــتند. ـــه رو هس ـــا آن روب ـــاله ب ـــر س ـــا ه ـــاورزان م ـــه کش ک

راه اندازی 5 مرکز لجستیک بار در جنوب کرمان
برخـــوری بـــا بیـــان اینکـــه فرآینـــد رســـیدن محصـــول 
بـــه دســـت مصرف کننـــده از دیگـــر مشـــکات بخـــش 
ـــود  ـــا وج ـــزود: ب ـــت اف ـــتان اس ـــوب اس ـــاورزی در جن کش
ــود،  ــل می شـ ــاورزان متحمـ ــه کشـ ــی کـ ــام زحماتـ تمـ
ــاورزی  ــوالت کشـ ــد محصـ ــی از درآمـ ــهم کمـ ــا سـ امـ
ــاد  ــازمان جهـ ــا مـــی رود. رییـــس سـ بـــه جیـــب آن هـ
کشـــاورزی جنـــوب کرمـــان بـــا اشـــاره بـــه راه انـــدازی 

پنـــج مرکـــز لجســـتیک بـــار در جنـــوب کرمـــان گفـــت: 
ــتان  ــار در شهرسـ ــتیک بـ ــز لجسـ ــج مرکـ ــه  زودی پنـ بـ
راســـتای  در  جنوبـــی  شهرســـتان های  و   جیرفـــت 
صـــادرات محصـــوالت کشـــاورزی  راه انـــدازی می شـــود

ـــوالت  ـــه محص ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــوری ب ـــعید برخ س
کشـــاورزی جنـــوب کرمـــان در فصلـــی تولیـــد می شـــود 
ــا در  ــی اروپـ ــایه و حتـ ــورهای همسـ ــب کشـ ــه اغلـ کـ
یخبنـــدان بـــه ســـر می برنـــد و مـــا می توانیـــم بـــا 
ـــوالت  ـــدف محص ـــای ه ـــای بازاره ـــذاری و شناس هدف گ
ـــه  زودی  ـــت: ب ـــم گف ـــاط صـــادر کنی ـــن نق ـــه ای ـــه را ب منطق
ــت  ــتان جیرفـ ــار در شهرسـ ــتیک بـ ــز لجسـ ــج مرکـ پنـ
صـــادرات  راســـتای  در  جنوبـــی  شهرســـتان های  و  
محصـــوالت کشـــاورزی  راه انـــدازی خواهـــد شـــد.

فرآوری محصوالت کشـــاورزی جنوب کرمان 
ندارد اقتصادی  صرفه 

وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن موضـــوع کـــه فـــرآوری 
صرفـــه  کرمـــان  جنـــوب  کشـــاورزی  محصـــوالت 
اقتصـــادی نـــدارد و تنهـــا یـــک بحـــث انحرافـــی اســـت 
ـــان  ـــوب کرم ـــه جن ـــاورزی منطق ـــوالت کش ـــزود: محص اف
ـــرای  ـــا ب ـــوند ت ـــدی ش ـــه بن ـــد درج ـــت بای ـــر مرغوبی از نظ
ـــه  ـــه دو وس ـــوالت درج ـــند و محص ـــاده باش ـــادرات آم ص
را بایـــد در بخـــش فـــراوری مـــورد اســـتفاده قـــرار داد. 
ـــته  ـــال گذش ـــاه س ـــان م ـــه داد: از آب ـــوول ادام ـــن مس ای
ــوب  ــاورزی جنـ ــوالت کشـ ــادرات محصـ ــال صـ ــه دنبـ بـ
اســـتان بودیـــم امـــا متاســـفانه زیرســـاخت الزم بـــرای 
صـــادرات محصـــوالت کشـــاورزی در منطقـــه وجـــود 
ـــووالن  ـــدی مس ـــزم ج ـــد ع ـــاله نیازمن ـــن مس ـــدارد و ای ن
ـــتیک  ـــز لجس ـــه مراک ـــن رابط ـــه در همی ـــت ک ـــه اس مربوط
بـــار محصـــوالت کشـــاورزی، ســـورتینگ و صنایـــع 
ـــا  ـــود ت ـــاد ش ـــد ایج ـــه بای ـــادرات در منطق ـــا ص ـــط ب مرتب
ـــا  ـــوص ب ـــن خص ـــی در ای ـــکاری خوب ـــال آن هم ـــه دنب ب
ـــه  ـــام شـــود البت ـــارت انج ـــدن و تج ـــت، مع ـــازمان صنع س
مجـــوز صـــادرات ســـیب زمینی از ایـــن منطقـــه صـــادر 
ــی  ــا پیش بینی هایـ ــاری بـ ــال جـ ــت.در سـ ــده اسـ شـ
کـــه در ســـطح ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی شـــد و  
طـــی نشســـت های زیـــادی بـــا اســـتاندار و نماینـــدگان 
توانســـتیم  اســـامی؛  شـــورای  مجلـــس  در  مـــردم 
ــوزه  ــی در حـ ــیار خوبـ ــروش بسـ ــادرات و فـ ــه صـ زمینـ
باشـــیم. پیـــاز و ســـیب زمینی داشـــته  محصـــوالت 

رییـــس ســـازمان کشـــاورزی جنـــوب اســـتان کرمـــان 
بعضـــی  صـــادرات  مجـــوز  دریافـــت  از  همچنیـــن 
ــر داد و  ــاری خبـ ــال جـ ــاورزی در سـ ــوالت کشـ محصـ

گفـــت: بـــرای صـــادرات محصوالتمـــان، بایـــد اقدامـــات 
ـــاورزی  ـــش کش ـــا بخ ـــط ب ـــتگاه های مرتب ـــط دس الزم توس
انجـــام و زیرســـاخت های ایـــن حـــوزه ایجـــاد شـــود .

برخـــوری بـــا اشـــاره بـــه ایـــن مطلـــب کـــه امـــروز دنیـــا بـــه 

ســـمت تولیـــد محصـــوالت ارگانیـــک حرکـــت می کنـــد 
ـــن  ـــاد کشـــاورزی در ای ادامـــه داد:  یکـــی از اقدامـــات جه
ـــول  ـــد محص ـــرای تولی ـــب ب ـــرایط مناس ـــاد ش ـــه ایج منطق
ارگانیـــک و ســـالم اســـت کـــه در ســـطح کشـــور از 

رییس سازمان کشاورزی جنوب: جنوب از یارانه انرژی بی نصیب است و اگر  مانند دیگر نقاط کشور از یارانه غیرمستقیم انرژی استفاده کند قیمت تمام 
شده محصوالت گلخانه ای کمتر شده و می تواند با سایر کشورهای دنیا رقابت کند

جنوب کرمان بی نصیب از یارانه انرژی

جایـگاه بخـش کشـاورزی به عنـوان موتـور محـرک رشـد و توسـعه اقتصـادی در سـاختار شـهری و 
روسـتایی  از جملـه موضوعاتـی اسـت که همـواره مورد بحـث و اظهارنظر کارشناسـان بوده اسـت. در 
جنـوب کرمـان نیـز بـه دلیل محیط مناسـب و آب و هوای مسـاعد همیشـه این مسـاله مـورد توجه 
بـوده امـا متاسـفانه هنـوز کشـاورزان ایـن منطقـه بـا مشـکالت زیـادی روبرو هسـتند کـه می طلبد 
کارشناسـان و مسـووالن امـر تصمیمـات جـدی و خوبـی را بـرای بهبـود وضعیـت کشـاورزان انجـام 

دهنـد سـعید برخـوری رییس سـازمان کشـاورزی جنـوب از مشـکالت ایـن منطقـه می گوید.

لحـاظ  بـه  کرمـان  جنـوب  برخـوری:  سـعید 
بهتریـن  دارد  کـه  مناسـبی  اقلیـم  و  آفتـاب 
بـا  را  گلخانـه ای  محصـوالت  تولیـد  شـرایط 
کمتریـن هزینـه دارد و از طرفـی ایـن آفتاب 
و اقلیـم مناسـب در فصل هایـی کـه گلخانه ها 
ضـد  عملیـات  می توانـد  ندارنـد  محصولـی 

عفونـی را بـه صـورت طبیعـی انجـام دهـد.

الهام پی پر
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شنبه  1 تیر 1398 کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

افزایش روند انطباق فرآورد های تولیدی استاندارد 

۴۰۰راهنمای گردشگری 
در کرمان مشغول به کار هستند

ششـمین دوره گردهمایـی منطقـه ای معاونـت نظـارت بر 
اجـرای اسـتاندارد منطقـه جنـوب شـرق کشـور در کرمان 
برگزار شـد.به گـزارش خبرگزاری صداوسـیما مرکز کرمان، 
معـاون نظـارت بـر اجـرای سـازمان ملـی اسـتاندارد بـا 
اعـام ایـن خبر گفـت: این نشسـت با حضور مدیـران کل 
سـتادی سـازمان ملی اسـتاندارد و مدیران کل پنج استان 
کشـور با هـدف ایجاد هماهنگی بین اسـتان های همجوار 
و منطقه ای برگزار شـده اسـت.مرندی مقدم اظهار انطباق 
را یکـی از اولیـن فرآیندهـای ارزشـیابی واحدهای تولیدی 
اعـام کـرد و افـزود: ایـن موضـوع یکمـاه ابـاغ شـده و 
همچنیـن در قانـون جهانـی اسـتاندارد هم دیده شـده که 
امـروز مشـکات و نحـوه اجـرای ان بـا حضـور مدیـران 5 
اسـتان کشـور مطـرح وبررسـی شـد.وی همچنیـن نـرخ 

استانداردسـازی را از دیگـر موضوعـات این نشسـت اعام 
کـرد و افـزود: نـرخ استانداردسـازی اولیـن بـار بـا هـدف 
اعام نرخ استانداردسـازی بعنوان یک شـاخص و بصورت 
اعـداد و ارقـام و از نظـر کمی در حال انجام اسـت که مدل 
آن آمـاده شـده اسـتمرندی مقـدم پیـش بینی کـرد: هر 
سـال نـرخ استانداردسـازی بعد از نهایی شـدن در کشـور  
اعـام مـی شـود.معاون نظـارت بـر اجـرای سـازمان ملی 
اسـتاندارد همچنیـن بـا اشـاره بـه افزایـش رونـد انطبـاق 
فـرآورده هـای تولیـدی اسـتاندارد هـر روز افـزود: نـرم 
کشـور 8۲درصد اسـت و تاش می شـود نرم کشـوری به 
90درصـد افزایـش یابد.کـه رعایت ایـن مـوارد، در افزایش 
تولیـد میـزان رضایت مـردم و خرید مـردم از کاالی ایرانی 

موثر  اسـت.

کرمـان بـا وسـعتی کـه دارد، هـر روز پذیـرای گردشـگران 
ایرانـی و خارجـی اسـت، حـال باید افـرادی باشـند که به 
جـای جـای ایـن اسـتان پهناور تسـلط داشـته باشـند تا 
ایـن دیـار را بـه مهمانـان معرفـی کننـد. این طـور معاون 
گردشـگری می گویـد: کرمـان در ایـن خصـوص وضـع 

خوبـی دارد.
فرهنگـی  میـراث  اداره  گردشـگری  معـاون  گفتـه  بـه 
نفـر و در سـال جدیـد ۴0  اسـتان، در سـال 9۷، 3۴0 
راهنمای گردشـگری مسـلط به زبان انگلیسـی مشـغول 
بـه کار شـده انـد. گردشـگران در آینـده بایـد به سـه زیان 
فرانسـه، ایتالیایـی و چینـی هم مسـلط شـوند.در سـال 
9۷، ۲00 مجوز تورگردشـگری صادر شـده که از این تعداد 

ایرانـی بوده انـد. تعـداد  1۲0 مـورد خارجـی و 80 مـورد 
گردشـگران خارجـی ۷10 و 3۲00نفرهـم ایرانـی بوده انـد.

و  گردشـگر  نفـر  بـا 9۲  خارجـی  سـال 98، ۲۴تـور  در 
مجـوز  گردشـگر  500نفـر  بـا  ایرانـی  تـور   1۲ همچنیـن 
گرفته اند.رضـا بردبـار در خصـوص شـرایط تورلیـدری در 
بـاالی  بایـد  متقاضـی  افـراد  اسـتان کرمـان می گویـد: 
۲۲سـال  سـن داشـته باشـند، آخریـن مـدرک تحصیلی 
باید لیسـانس به باال باشـد، باید دارای گواهی آموزش از 
مراکـز میراث داشـته باشـند. افـرادی که فـارغ التحصیل 
رشـته گردشـگری هسـتند، تخفیف 80 درصـدی دریافت 
می کننـد. هزینـه آموزشـگاه هـا یـک میلیـون و 600هزار 

اسـت.  تومان 

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

ملک سیرجان 
 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف 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  شـماره 13936031901۲0058۲۲  رای  رسـمی-برابر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقای محمد حکمتی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 96  در 
ششـدانگ یـک قطعه بـاغ بـه مسـاحت  ۲0۲5۴ متر مربع 
پـاک 8 فرعـی از ۴۴۷9 اصلـی واقع در بخـش 3۷ کرمان 
بـه آدرس سـیرجان جاده زیدآباد اراضی بهابـاد  خریداری از 
مالک رسـمی آقـای فریدون خنیـده و غیره  محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـيد، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م 

الـف ۲0۲۴
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/0۴/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/16

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:9800۱۱4 
ملـی  بشـماره  منفـردی  اقدسـی  سـعید  آقـای  بـه  بدینوسـیله   
۲99۲6۲۲۲06 بدهـکار پرونـده کاسـه 980011۴ کـه بـه علـت عـدم 
درج نشـانی در متـن سـند و درخواسـت بسـتانکار بـه شـما ابـاغ 
مـی گـردد کـه برابـر سـند رهنـی 111۷۴- 1393/0۷/۲8بیـن شـما و بانـک ملـت 
مبلـغ 19/۴66/936/031ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بر اثـر عـدم پرداخت وجه 
بسـتانکار در خواسـت صدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر 
و بکاسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19 آئین نامه 
اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ می گـردد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی که 
تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه درج ومنتشـر 
مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر 
ایـن صـورت بدون انتشـار آگهی دیگری عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما 

تعقیـب خواهد شـد.
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان م.الف 42۱

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظـر بـه اینکه آقای خسـرو غامحسـین پـور فرزند میرداد به شـماره شناسـنامه 
3۷5وشـماره ملـی 3160۲۷5۷11صـادره از کهنـوج مالـک ششـدانگ یـک قطعه 
،قطعـه  شـهرکهنوج  در  واقـع  99-اصلـی  از  13۲8فرعـی  پـاک  دارای  زمیـن 
یـک بخـش ۴6کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 1۷888صفحـه 3۷1دفتـر 91 بـه 
شـماره چاپـی 09188۴سـری الـف سـال 85صـادر وتسـلیم گردیـده ،ضمـن تسـلیم دو برگ 
استشـهادیه محلـی تصدیـق امضاءشـده اعـام نمـوده کـه سـند مالکیـت پـاک فـوق مفقود 
شـده ودرخواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ،لـذا بـا اسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مـاده 
1۲0آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر یـا وجـود سـند مالکیت نـزد خود میباشـد ظـرف مدت 
ده روز از تاریـخ انتشـارآگهی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کهنوج مراجعه واعتـراض خود را ضمن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد واال پس از مـدت مذکور نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد گردید .م الـف 1999
اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج 

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

ملک سیرجان 
 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف 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   13936031901۲00650۲ شـماره  رای  رسـمی-برابر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقای محمد حکمتی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 96  در 
ششـدانگ یـک قطعـه باغ بـه مسـاحت  1۴1۲6 متـر مربع 
پـاک 31 فرعـی از 5۴۷6 اصلی واقـع در بخش 3۷ کرمان 
بـه آدرس سـیرجان جـاده حجـت آبـاد جنـب روسـتای ده 
تـرکان اراضـی ده قطـب الدیـن صفـر  خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای سـلیمان نـادری ده قطـب الدینـی  محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـيد، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م 

الـف ۲0۲6-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/0۴/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/16

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 قانـون تعیین تکلیـف 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 
رسـمی-برابر رای شـماره 1398603191۲0000۴ هیـات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای سـید حمیـد موسـوی  فرزنـد سـید محمـد تقـی  
بشـماره شناسنامه 0 صادره از سـیرجان  در سه دانگ مشاع 
از شـش دانگ مغازه به مسـاحت  1۷0/36 متر مربع پاک 
۷۲6 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان به آدرس سـیرجان 
خیابـان ولیعصـر چهـار راه ابـوذر  خریداری از مالک رسـمی 
آقای/خانـم  سـید کاظـم و فخـر السـادات موسـوی محرز 
گردیـده اسـت. لذا به منظور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـيد، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م 

الـف ۲030- تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/0۴/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/16

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 قانـون تعییـن 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 139۷6031901۲001۴8۴ هیات دوم موضوع 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای علی 
رضـی خادمـی  فرزنـد کوچـک  بشـماره شناسـنامه ۲ صادره 
از سـیرجان  در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی  بـه 
مسـاحت  ۲9۷۴35/6۴ متـر مربع پـاک 19 فرعی از 50۷3 
اصلـی واقـع در بخـش 3۷ کرمان بـه آدرس سـیرجان جاده 
شـهربابک مابیـن جـاده آسـفالته روسـتای حسـین آبـاد 
عبداتقـی و جـاده آسـفالته خیـل آبـاد خریـداری از مالـک 
رسـمی ورثـه  آقـای اکبـر اسـتوار محـرز گردیـده اسـت. لـذا 
بـه منظـور اطاع 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 الـف ۲0۲9- تاریخ انتشـار نوبـت اول : 

1398/0۴/01-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 1398/0۴/16
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
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139۷6031909100065۷-9۷/11/08هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی آقـای مسـعود سـاالری فرزنـد حسـین  بشـماره 
ملـی  کـد  بـا  جنـوب  ازرودبـار  315صـادره  شناسـنامه 
5369596311 درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
۲۲۷/10متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴8- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک 3فرعـی از ۴8- اصلـی قطعـه یـک 
بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم بـی بـی 
فرخنـده امیـری  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 
./م الف:۲150-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۴/01 – تاریـخ 

98/0۴/16: دوم  انتشـارنوبت 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

شهر عنبر آباد
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139۷6031901۴003۴53-9۷/06/13هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی آقـای رمضـان جوکاراکبر ابـادی فرزند مرادبشـماره 
شناسـنامه ۲صـادره کهنـوج در موازی ۷/۴1۴۲سـهم مشـاع 
ششـدانگ  مسـاحت  بـه  بـاغ  قطعـه  یـک  ششـدانگ  از 
66180/3۴متـر مربـع  پـاک فرعـی  - از3۲- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 9فرعـی از 3۲- اصلـی قطعـه یـک 
بخش۴5کرمـان واقـع در احمـد آبـاد طیـاری  خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای کامبوزیا سـنجری محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۲15۴-تاریخ انتشار 
نوبـت اول:98/0۴/01 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۴/16
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک سیرجان 
 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف 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  شـماره 13936031901۲00۷0۴5  رای  رسـمی-برابر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای محمـد حکمتـی فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 96  
در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت  30۴66 متـر 
مربـع پـاک 1۲ فرعـی از  55۲1  الـی 55۲3 اصلـی واقـع 
در بخـش 3۷ کرمـان بـه آدرس سـیرجان جـاده دولت آباد 
اراضـی محمودآبـاد صفـر  خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
محمـد باسـفهرجانی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور 
اطـاع 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 ۲0۲5
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/0۴/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/16

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 قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائين نامـه قانون تعیین 
فاقـد  اراضـی و سـاختمانهای  و  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت 
سـند رسـمی-برابر رای شـماره 1398603191۲00003 هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی آقـای سـید وحیـد موسـوی  فرزند سـید محمد 
تقـی  بشـماره شناسـنامه 3060۲13۷81 صادره از سـیرجان  
در سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ مغـازه بـه مسـاحت  
1۷0/36 متـر مربـع پـاک ۷۲6 اصلـی واقـع در بخـش 36 
کرمـان بـه آدرس سـیرجان خیابان ولیعصـر چهـار راه ابوذر  
خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانـم  سـید کاظم و فخر 
السـادات موسـوی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می 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 نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 
صـادر خواهـد شـد. م الف ۲031- تاریخ انتشـار نوبـت اول : 

1398/0۴/01-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 1398/0۴/16
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 قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائين نامـه قانون تعیین 
فاقـد  اراضـی و سـاختمانهای  و  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت 
سـند رسـمی-برابر رای شـماره 1398603191۲00005 هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی خانـم صدیقـه ایـران نـژاد پاریـزی فرزنـد علـی  
بشـماره شناسـنامه 31 صادره از سـیرجان  در شـش دانگ 
مغـازه بـه مسـاحت  19/۷6 متـر مربـع پـاک ۷۲6 اصلـی 
واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان خیابـان 
ولیعصـر چهـار راه ابـوذر  خریـداری از مالـک رسـمی آقای/

خانم  سـید کاظم موسـوی ریدآبادی و فخرالملوک حسینی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـيد، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م 

الـف ۲0۲9- تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/0۴/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/16

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 قانـون تعیین تکلیـف 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  رای شـماره 13986031901۲000599   رسـمی-برابر 
اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای علـی پوررضاقلی فرزند حسـین  بشـماره شناسـنامه 
1۷ صـادره از سـیرجان  در شـش دانـگ یـک بـاب خانه به 
مسـاحت  ۲61/81 متـر مربـع پـاک 6۲9 اصلـی واقـع در 
بخـش 36 کرمـان به آدرس سـیرجان آباده انتهـای خیابان 
تخت جمشـید جنـب موتور آب خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای محمـد منتظـری محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـاع 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 ۲0۲1۷
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/0۴/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/16

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 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره1398603190910005۲1-98/0۲/03ورای  برابـررای 
1398603190910006۲0-98/03/19هیـات  شـماره  اصاحـی 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضی آقای محمود عباسـی پاگدار فرزند خدا مراد بشـماره 
شناسـنامه 160صـادره ازعنبـر ابـاد با کـد ملـی 6069983۲5۴ 
درششـدانگ یـک بـاب مغـازه  بـه مسـاحت 1۲3متـر مربـع 
پـاک - فرعـی از۴۷- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک 
۴۷- اصلـی قطعـه یک واقـع در احمد آباد عنبر ابـاد خریداری 
از مالک رسـمی آقـای منوچهرسـلمانزاده محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:۲15۲-تاریخ انتشـار نوبت 

98/0۴/16: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/0۴/01 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک گلباف
 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
برابـر رای شـماره 13986031906۲00000۲هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای عباس 
محمـد خانـی فرزنـد علـی پشـماره شناسـنامه 160 صـادره از 
گلبـاف در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت۲0/10متر مربع پاک 
5 فرعـی از ۲196- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
۲196اصلـی واقـع در گلبـاف خیابان انقاب جنب کوچه شـهید 
هوشـمندی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـید محمـد 
علـی میریوسـفی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـیده ظـرف مدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/۴/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/۴/16
محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف 
م.الف4۳۱

الت
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گن

دستگیری یکی از سرکردگان 
باندهای موادمخدرکشور

پرداخت تسهیالت ویژه  
برای کشت گل محمدی در عنبرآباد

ادامه برداشت گندم 
از مزارع جنوب کرمان 

مخدر را از مرزهای شـرقی کشـور بارگیری و به 
اسـتان های عمقـی کشـور ترانزیـت مـی کنـد.

دادسـتان عمومی و انقاب شهرستان جیرفت، 
اعـام کـرد: بافاصلـه دسـتورات قضائـی الزم 
جهت شناسـایی و دستگیری اعضای مرتبط با 
ایـن باند مسـلح قاچـاق مواد مخدر صادر شـد 
و مامـوران اداره اطاعـات موفـق شـدند محـل 
اختفـای سـرکرده اصلـی این باند را شناسـایی 
کنند.سـامی، افـزود: در یک عملیات اطاعاتی 
غافلگیرانه،سـربازان گمنـام امـام زمـان )عـج(

موفـق شـدند بـدون درگیـری مسـلحانه ایـن 
شـرور مسـلح را به همراه یکی از همدسـتانش 
در محل مخفیگاهش دسـتگیر و در بازرسـی از 
محل مقادیری سـاح و مهمات، یک دسـتگاه 
خـودروی پـژو ۲06 و مقـدار 300 کیلوگـرم مواد 

مخـدر از نـوع تریـاک کشـف کنند.

جیرفـت - ایرنـا - سرپرسـت 
فرمانـداری عنبرآبـاد از پرداخت 
تسـهیات ویـژه بـه کشـت گل 
شهرسـتان  ایـن  در  محمـدی 
خبـر داد و گفـت: ایـن تسـهیات بـا نـرخ 
مـی  ارائـه  متقاضیـان  بـه  درصـد   6 سـود 
بـا  و گـو  درگفـت  رییسـی  محمـود  شـود. 
ایـن گیـاه  افـزود: کاشـت  ایرنـا  خبرنـگار 
اشـتغال پایـدار و درآمد بسـیار خوبـی برای 
بـا  رو  ایـن  از  می کنـد  ایجـاد  کشـاورزان 
ارائـه تسـهیات ویـژه از متقاضیـان حمایـت 
در  بانک هـا  نشسـت  بـه  می شـود.وی 
فرمانـداری عنبرآبـاد اشـاره و اظهـار کرد: در 
ایـن نشسـت بانک ها اعـام آمادگـی کردند 
کـه از طرح هـای اشـتغالزایی حمایـت کننـد 
و تسـهیات بـا کارمـزد 6 درصد برای کشـت 

زعفـران  و  محمـدی  دارویـی، گل  گیاهـان 
فرمانـداری  شود.سرپرسـت  پرداخـت 
عنبرآبـاد بـا بیـان اینکـه گل محمـدی نیـاز 
بـه آب کمـی دارد، افـزود: ایـن گل بعـد از 
کاشـت بسـیار پایـدار بـوده لـذا شـرایط آب 
هوایـی این شهرسـتان مناسـب کاشـت این 
نـوع گیـاه اسـت.وی ادامـه داد: کاشـت گل 
اقتصـادی  بـاز توجیـه  محمـدی در فضـای 
بـا  احـداث گلخانـه  بـه  نیـاز  و  دارد  خوبـی 
هزینه هـای گـزاف نیسـت از ایـن رو جهـاد 
هـا  تولیـد کننـده  از  شهرسـتان  کشـاورزی 
حمایـت می کنـد و متقاضیـان می تواننـد به 
مدیریـت جهـاد کشـاورزی جهـت دریافـت 

مراجعـه کننـد. تسـهیات 
 ۲60 فاصلـه  در  عنبرآبـاد  شهرسـتان  مرکـز 

اسـت. واقـع  جنـوب کرمـان  کیلومتـری 

و  بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا 
سـیمای مرکـز کرمـان ، فرامـرز 
زراعـت  امـور  مدیـر  رسـتگاری 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
جنـوب کرمـان گفـت : در سـال زراعـی جاری 
براسـاس برنامه هـای وزارت جهاد کشـاورزی 
هـزار   ۴0 از  بیـش   ، همـکاری کشـاورزان  و 
اراضـی حاصلخیـز جنـوب کرمـان  از  هکتـار 
بـه کشـت گنـدم اختصـاص یافته اسـت و با 
توجـه بـه تـاش کشـاورزان منطقـه و بـارش 
مناسـب نـزوالت آسـمانی ، پیـش بینـی می 
شـود بیـش از 180 هـزار تـن محصـول گنـدم 
بـا کیفیت مطلـوب و اسـتاندارد از ایـن مزارع 

برداشـت شـود.
وی افـزود : همزمـان با برداشـت گنـدم که از 
مـاه گذشـته آغـاز شـده اسـت ۷ مرکـز خرید 

تضمینـی گنـدم در جنـوب اسـتان کرمان هم 
فعـال شـده و مشـغول خرید گندم هسـتند. 
بـا توجـه بـه تحریـم  هـای ظالمانه دشـمن و 
نوسـان ارزش پول ملـی، برخی معاندان نظام 
جمهـوری اسـامی کـه چشـم دیـدن اقتـدار 
ایـن نظـام مردمـی را ندارند بـرای ضربه زدن 
بـه اقتصـاد کشـور ، با اجیر کردن شـبکه های 
داللـی در مناطق مرزی و نفـوذ بر فعاالن بازار 
داخلی بـرای خرید محصوالت اسـتراتژیک و 
خـارج کـردن آن از کشـور و تحـت فشـار قرار 
دادن مـردم زمینـه سـازی مـی کنند.هـر چند 
ممکـن اسـت قیمت هـای پیشـنهادی دالالن 
اغـوا کننـده باشـد امـا منافـع ملـی و منافـع 
درازمـدت کشـاورزان عزیـز ایجـاب مـی کند، 
زمینـه جـوالن ایـن شـبکه هـای مخـل نظام 

اقتصـادی را مسـدود کنیم.

روزنامه پیام ما
از آغاز طرح مقابله با کار کودکان خبر داد.

و کشــورهای عضــو کنوانســیون مقابلــه بــا ایــن 
پدیــده شــوم، برنامه هــای خــود را در ایــن 
ــکل  ــدو ش ــز از ب ــران نی ــه می کنند.ای ــه ارائ رابط
گیــری ایــن کنوانســیون بــه عضویــت آن درآمده 
ــورت  ــه ص ــه ب ــن زمین ــود را در ای ــدات خ و تعه

ــد. ــرا می کن ــری و اج ــدی پیگی ج

وجود یک میلیون و 260 هزار هکتار 
بیابان در جنوب کرمان

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب 
ــون  ــک میلی ــه ی ــن منطق ــت: در ای ــان گف کرم
ــش  ــه بی ــم ک ــان داری ــار بیاب ــزار هکت و ۲60 ه
ــی  ــای بحران ــار آن را کانون ه ــزار هکت از 300 ه
تشــکیل می دهد.محمــد  بــادی  فرســایش 
حســن کردســتانی افــزود: فعالیــت فرســایش 
بــادی، قطــع درختــان، اســتفاده از زمیــن 
بــدون در نظــر گرفتــن تــوان اکوسیســتم، 
بوتــه کنــی، چــرای مفــرط و برداشــت بــی 
رویــه از ســفره های آب زیرزمینــی از جملــه 
ــت  ــت اس ــان در طبیع ــت انس ــق دخال مصادی
ــدن  ــی ش ــد بیابان ــدید فرآین ــث تش ــه باع ک

ــبختانه در  ــت: خوش ــار داش ــود.وی اظه می ش
ســالهای اخیــر بــا انجــام اقدامــات شــاخصی 
نظیــر ایجــاد ۲ هــزار و 300 کیلومتــر بادشــکن 
زنــده، هشــت هــزار هکتــار مدیریــت هــرزآب، 
ــا  ــان ب ــای بیاب ــار احی ــزار و 500 هکت ــه ه س
نهالــکاری، یکهــزار و 500  اســتفاده از روش 
ــه ای  ــای ماس ــای تپه ه ــت و احی ــار تثبی هکت
ــا  ــوأم ب ــی ت ــچ پاش ــتفاده از روش مال ــا اس ب
ــه  ــون اصل ــش از ۲ میلی ــد بی ــکاری، تولی نهال
نهــال و اجــرای طــرح تعمیــم ترســیب کربــن 
ــت مشــارکتی و توســعه روســتایی در  )مدیری
ســطح 56 هــزار هکتــار( توانســته ایم، بخــش 
مهمــی از بحــران فرســایش بــادی را در ســطح 
منطقــه مدیریــت کنیم.کردســتانی بیــان کــرد: 
ــد  ــت و فاق ــای لخ ــات، عرصه ه ــق مطالع طب
رودهــا،  بســتر خشــک  پوشــش گیاهــی، 
اراضــی کشــاورزی بایــر و رهــا شــده از اصلــی 
محســوب  ماســه  برداشــت  منابــع  تریــن 
می شــوند.وی ادامــه داد: نظــر بــه اهمیــت 
طــرح محــوری بادشــکن اطــراف مــزارع جهــت 
ــادی از ســطح  ــرل و کاهــش فرســایش ب کنت
ــش در  ــت ک ــاورزان زحم ــه کش ــزارع، از هم م
ســطح منطقــه انتظــار مــی رود بــا مراجعــه بــه 
ــزداری شهرســتان  ــع طبیعــی و آبخی اداره مناب
ــال  ــع نه ــل توزی ــود در فص ــکونت خ ــل س مح
بــه صــورت رایــگان در اجــرای طــرح محــوری 
بادشــکن اطــراف مــزارع اهتمــام الزم را داشــته 

باشــند.

اراضی مناسب مالچ پاشی در جنوب 
کرمان شناسایی شد

معــاون فنــی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
جنــوب کرمــان نیــز گفــت: بعــد از بررســی 
دقیــق و کاربــردی در اراضــی جنــوب کرمــان، 
800 هکتــار از اراضــی بیابانــی شهرســتان های 
ــرای مالــچ پاشــی و  قلعه گنــج و رودبارجنــوب ب
نهــال کاری شناســایی شــد.علی قــادری افــزود: 
عملیــات گزینــه یابــی ســایت های مناســب بــه 
ــا  ــراه ب ــچ پاشــی هم ــور اجــرای طــرح مال منظ
نهــال کاری بــا هــدف تثبیــت پهنه هــای ماســه ای 
رودبارجنــوب  و  قلعه گنــج  در شهرســتان های 
انجــام شــد.وی تصریــح کــرد: تیــم کارشناســان 
ــوب  ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع اداره کل مناب
کرمــان بــا همــکاری بخــش امــور بیابــان 
شهرســتان های قلعه گنــج و رودبارجنــوب پــس 
از بررســی تصاویــر ماهــواره ای و مورفولــوژی 
تپه هــای ماســه ای و همچنیــن نحــوه حرکــت و 
شناســایی بادهــای فرســاینده منطقــه نســبت به 
گزینه یابــی محل هــای مناســب اجــرای عملیــات 
مالچ پاشــی همــراه بــا نهــال کاری اقــدام کردنــد.

ــا و  ــن طرح ه ــی ای ــه یاب ــادری گفــت: در گزین ق
شناســایی مناطــق اولویــت دار، توجــه بــه میــزان 
خســارت ماســه های روان بــه منــازل مســکونی، 
ــع  ــی، مناب ــوط مواصات ــاورزی، خط ــی کش اراض
ــت  ــر اهمی ــی دیگ ــی و مال ــوارد فن زیســتی و م

ــادی دارد. زی

اراضی مناسب مالچ پاشی 
در جنوب کرمان شناسایی شد

سراسری
ســـمت تولیـــد محصـــوالت ارگانیـــک حرکـــت می کنـــد 
ـــن  ـــاد کشـــاورزی در ای ادامـــه داد:  یکـــی از اقدامـــات جه
ـــول  ـــد محص ـــرای تولی ـــب ب ـــرایط مناس ـــاد ش ـــه ایج منطق
ارگانیـــک و ســـالم اســـت کـــه در ســـطح کشـــور از 

ــتیم. ــوردار هسـ ــوص برخـ ــن خصـ ــی در ایـ ــه باالیـ رتبـ

جنوب کرمان از یارانه انرژی بی نصیب است
ــه ای در  ــوالت گلخانـ ــد محصـ ــه تولیـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ــه  ــان بـ ــوب کرمـ ــرد: جنـ ــه کـ ــان اضافـ ــوب کرمـ جنـ

ــن  ــه دارد بهتریـ ــبی کـ ــم مناسـ ــاب و اقلیـ ــاظ آفتـ لحـ
بـــا  را  گلخانـــه ای  محصـــوالت  تولیـــد  شـــرایط 
کمتریـــن هزینـــه دارد و از طرفـــی ایـــن آفتـــاب و 
گلخانه هـــا  کـــه  فصل هایـــی  در  مناســـب  اقلیـــم 

ضـــد  عملیـــات  می توانـــد  ندارنـــد  محصولـــی 
دهـــد. انجـــام  طبیعـــی  صـــورت  بـــه  را  عفونـــی 

جنـــوب کرمـــان در زمینـــه اســـتفاده از یارانـــه انـــرژی 
بی نصیـــب اســـت و اگـــر مثـــل دیگـــر نقـــاط کشـــور از 
ـــای  ـــر حامل ه ـــه گاز و دیگ ـــرژی ک ـــتقیم ان ـــه غیرمس یاران
انـــرژی هســـتند اســـتفاده کنـــد قیمـــت تمـــام شـــده 
ــا  ــد بـ ــده و می توانـ ــر شـ ــه ای کمتـ ــوالت گلخانـ محصـ
ســـایر کشـــورهای دنیـــا در ایـــن زمینـــه رقابـــت کنـــد.

ـــه  ـــد در منطق ـــوالت جدی ـــد محص ـــوری از تولی ـــعید برخ س
ـــه  ـــد از جمل ـــوالت جدی ـــد محص ـــزود: تولی ـــر داد و اف خب
چغندرقنـــد در منطقـــه شـــروع شـــده ا و بـــا شـــرایطی 
ــول از  ــن محصـ ــان دارد ایـ ــوب کرمـ ــه جنـ ــه منطقـ کـ
ــان  ــوب کرمـ ــه جنـ ــوری در منطقـ ــط کشـ ــد متوسـ تولیـ
ـــا  ـــل ب ـــه تعام ـــاره ب ـــا اش ـــت.برخوری ب ـــه اس ـــر رفت باالت
ـــازمان  ـــروز س ـــزود: ام ـــور اف ـــه و کش ـــی منطق ـــز علم مراک
ـــز  ـــکاری مراک ـــا هم ـــان ب ـــوب کرم ـــاورزی جن ـــاد کش جه
ــوان قطـــب  ــه عنـ ــگاه جیرفـــت بـ ــژه دانشـ علمـــی بویـ
تولیـــد علـــم و همچنیـــن مرکـــز تحقیقـــات و آمـــوزش 
کشـــاورزی جنـــوب کرمـــان بـــا هدف گـــذاری بـــه 
ــد. ــت می کنـ ــالم حرکـ ــوالت سـ ــد محصـ ــمت تولیـ سـ

مبارزه با ملخ ها در جنوب 
یک جنگ تمام عیار بود

رییـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی جنـــوب کرمـــان در 
ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه حملـــه ملخ هـــای صحرایـــی بـــه 
ــارزه ماننـــد دوران  جنـــوب کرمـــان گفـــت: در ایـــن مبـ
طایـــی دفـــاع مقـــدس شـــبانه روز تـــاش کردیـــم 
و همـــه اقشـــار مختلـــف جامعـــه بســـیج، ســـپاه و 
ســـازمان  نیروهـــای  به ویـــژه  مردمـــی  نیروهـــای 
و  شهرســـتان  مدیریت هـــای  کشـــاورزی،  جهـــاد 
ــد  ــاش کردنـ ــق تـ ــاورزی در مناطـ ــات جهادکشـ خدمـ
و  مـــزارع  بـــه  آســـیبی  نگذاشـــتند کوچک تریـــن  و 
باغـــات منطقـــه وارد شـــود.وی ادامـــه داد: در بعضـــی 
نقـــاط بـــرای مبـــارزه بـــا ملـــخ صحرایـــی از نیمـــه 
شـــب کار را شـــروع مـــی کردیـــم کـــه تـــا اذان صبـــح 
ـــه  ـــه در منطق ـــود ک ـــکلی ب ـــه ش ـــن ب ـــت و ای ـــه داش ادام
همـــه افـــراد درگیـــر بودنـــد و امیدواریـــم توانســـته 
ــوم  ــه را از هجـ ــاورزی های منطقـ ــردم و کشـ ــیم مـ باشـ
و خســـارت ملـــخ صحرایـــی حفـــظ کـــرده باشـــیم. 

برخوری با بیان اینکه فرآیند رسیدن 
محصول به دست مصرف کننده از دیگر 

مشکالت بخش کشاورزی در جنوب 
استان است افزود: با وجود تمام 

زحماتی که کشاورزان متحمل می شود، 
اما سهم کمی از درآمد محصوالت 

کشاورزی به جیب آن ها می رود. رییس 
سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با 

اشاره به راه اندازی پنج مرکز لجستیک 
بار در جنوب کرمان گفت: به  زودی پنج 
مرکز لجستیک بار در شهرستان جیرفت 

و  شهرستان های جنوبی در راستای 
صادرات محصوالت کشاورزی  راه اندازی 

می شود. سعید برخوری با بیان این 
مطلب که محصوالت کشاورزی جنوب 

کرمان در فصلی تولید می شود که اغلب 
کشورهای همسایه و حتی اروپا در 

یخبندان به سر می برند و ما می توانیم با 
هدف گذاری و شناسای بازارهای هدف 
محصوالت منطقه را به این نقاط صادر 

کنیم گفت: به  زودی پنج مرکز لجستیک 
بار در شهرستان جیرفت و  شهرستان های 

جنوبی در راستای صادرات محصوالت 
کشاورزی  راه اندازی خواهد شد.

رییس سازمان کشاورزی جنوب: جنوب از یارانه انرژی بی نصیب است و اگر  مانند دیگر نقاط کشور از یارانه غیرمستقیم انرژی استفاده کند قیمت تمام 
شده محصوالت گلخانه ای کمتر شده و می تواند با سایر کشورهای دنیا رقابت کند

جنوب کرمان بی نصیب از یارانه انرژی
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مجتمع های فرهنگی و هنری جنوب در حال تکمیل شدن
مدیر کل اداره فرهنگ، هنر و ارشاد جنوب: مجتمع فرهنگی و هنری فاریاب در اولویت اداره ارشاد است

جنوب کرمان هنوز فرهنگسـرا نـدارد، اما مجتمع های فرهنگی 
و هنـری در جیرفـت و فاریـاب در حـال سـاخت هسـتند.

سـال گذشـته بـود کـه »کاغذ وطـن« به بررسـی چرایـی نبود 
یـک فرهنگسـرا در جنـوب پرداخـت، از قـرار معلـوم سـاخت 
فرهنگسـرا برعهـده شـهرداری ها اسـت امـا بـه دلیـل ایـن که 
شـهرداری ها معاونـت فرهنگـی ندارنـد، فرهنگسـرایی هـم 
ایجاد نشـده بـود. اگرچه شـهرداری ها هنـوز معاونت فرهنگی 
ندارند،زیـرا معاونـت فرهنگی شـرایط خـاص خـودش را دارد 
و شـهرداری بایـد بـه درجـه ای برسـد تـا بتوانـد آن را کسـب 
کنـد، اما با این حـال فعالیت های خوبـی در زمینه برنامه های 
فرهنگـی و همچنیـن اماکـن فرهنگی صـورت گرفته اسـت.

شهرداری معاونت فرهنگی ندارد
ایـن طـور که رئیس شـورای شـهر جیرفـت توضیـح می دهد: 
شـهرداری ها بایـد بـه درجـه ای بـرای برخـورداری از معاونـت 
فرهنگـی برسـند، اگرچـه مراحـل ایـن موضـوع هنـوز تکمیل 
نشـده، اما با این حال شـورا و شـهرداری جیرفـت در فکر یک 
مجموعـه فرهنگـی بـرای جیرفت هسـتند و به دلیـل اولویت 
موضوعـات دیگـر ایـن مهـم بـه وقفـه افتـاده اسـت. در عین 
حـال باید در نظر داشـت کـه ارگان های مختلفی از اداره ارشـاد 
گرفتـه تـا شـورای فرهنگ عمومی شهرسـتان، در این مسـاله 

نقـش دارند.

هر ماه یک جشن در جیرفت
 حسـین مشـایخی در ادامـه از فعالیت هـای فرهنگـی شـورا 
می گوید: موزه مردم شناسـی جیرفت از آن دسـت برنامه هایی 
بـوده کـه برای اولین بار در تاریخ این شهرسـتان اتفـاق افتاده، 
عـاوه بـر ایـن شـورا تصویب کـرده که هـر ماه یک جشـن در 
جیرفـت برگـزار شـود، همچنین  ایجـاد بوسـتان های محات 

و زمین هـای فوتبـال از دیگـر فعالیت های شـورا بوده اسـت.

تفاهم نامه مجتمع با اداره راه
مدیـرکل اداره فرهنـگ ، هنـر و ارشـاد اسـامی جنـوب ضمن 
تاکیـد بـر ایـن کـه سـاخت فرهنگسـرا بـر عهـده شـهرداری 
اسـت می گویـد: مجتمع هـای فرهنگـی و هنـری در چـارت 
کاری اداره ارشـاد لحـاظ شـده اند کـه در یـک سـال گذشـته 
بـا تفاهم  نامه هـای منعقدشـده بیـن اداره راه و شهرسـازی و 
اداره مـا، سـاخت چند مجتمع فرهنگی و هنـری در جنوب در 
دسـتورکار قـرار گرفته اسـت. کمااینکه در جیرفت ۴فرهنگسـرا 
توسـط اداره راه و شهرسـازی در حال ساخت است و پیشرفت 
۲5 تـا 30 درصـدی داشـته اند. احتمـاال تا اواسـط سـال 99 به 
اتمـام می رسـند.در ایـن مجتمع هـا کاس هـای آموزشـی و 

فرهنگـی و جمع هـای هنرمنـدان برگـزار خواهد شـد.

مجتمع فرهنگی فاریاب در اولویت
حسـین اسـحاقی در خصوص مجتمع های فرهنگی و هنری  
شـهرهای دیگـر جنـوب می گویـد: مجتمـع فرهنگـی فاریاب 
در اولویـت کاری مـا اسـت، از آنجایـی که در سـفر وزیر ارشـاد 
تفاهـم نامـه ای بیـن اسـتاندار و وزیـر منعقد شـد، 10 میلیارد 
تومـان بـرای ایـن مجتمـع تخصیـص داده شـد کـه در حـال 
رایزنـی بـا سـازمان مدیـرت و برنامـه ریـزی هسـتیم تـا هـر 
چـه زودتـر ایـن پـروژه آغاز بـه کار کند. مجتمع قلعـه گنج هم 
تامیـن اعتبـار شـده و تـا آخر سـال 99 بـه اتمام می رسـد، در 

رودبـار، منوجـان و عنبرآبـاد هـم مجتمع وجـود دارد.

فراخوان طراحی ساختمان ارشاد
اسـحاقی در آخـر در خصـوص طـرح بازآفرینـی شـهری و 

سـاختمان فرسـوده اداره کل فرهنـگ و هنـر ارشـاد اسـامی 
جیرفـت گفـت: از آنجایـی کـه سـاختمان قبلـی اداره مـا جـر 
بافت فرسـوده بـوده، در تفاهم نامه ای با اداره راه و شهرسـازی، 
مجتمعـی 5طبقه)فرهنگی، هنـری( با طراحـی اداره فرهنگ، 
هنر و ارشـاد اسـامی و سـاخت اداره راه و شهرسـازی ، منعقد 
شـده اسـت. در حـال حاضـر فراخـوان طراحـی ایـن مجتمع 

داده شـده اسـت.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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واگذاري بیش از 3میلیون و 6۰۰ هزار متر مربع زمین در استان 
کرمان براي اجراي طرح هاي صنعتي، آموزشي و ورزشي

 حســین مشــایخی در ادامــه از فعالیت هــای 
ــی  ــوزه مردم شناس ــد: م ــورا می گوی ــی ش فرهنگ
جیرفــت از آن دســت برنامه هایــی بــوده کــه 
بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ایــن شهرســتان اتفــاق 
افتــاده، عــالوه بــر ایــن شــورا تصویــب کــرده کــه 
ــود،  ــزار ش ــت برگ ــن در جیرف ــک جش ــاه ی ــر م ه
و  محــالت  بوســتان های  ایجــاد  همچنیــن  
ــای شــورا  ــر فعالیت ه ــال از دیگ ــای فوتب زمین ه

ــوده اســت. ب

از ابتـدای امسـال 3 میلیـون و600 هـزار متـر مربـع زمین 
جهـت اجرای طـرح های صنعتی، آموزشـی و ورزشـی در 

اسـتان كرمـان بـه متقاضیان واگذار شـده اسـت .   
بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـاع رسـانی اداره كل راه 
وشهرسـازی اسـتان كرمـان، سـید ناصراشـرفی بـا اعـام 
ایـن خبـر گفـت :  این مقـدار زمین بـرای اجـرای 8  طرح 
صنعتـی  در شـهرهای  كرمـان، رفسـنجان، انـار، زرنـد، 
ماهـان، ۴ طرح ورزشـی در شـهرهای كرمان و رفسـنجان 
و همچنیـن ۲ طـرح  آموزشـی در شـهرهای بردسـیر و 

سـیرجان  واگـذار شـده اسـت.   
معـاون امـاك و حقوقی اداره كل راه وشهرسـازی اسـتان 
كرمـان افـزود: این واگذاری ها بـه صورت قـرارداد اجاره و 

اجـاره به شـرط تملیك بوده اسـت.  
وی میـزان زمیـن واگذارشـده بـه طـرح هـای صنعتـی 
را بیـش از3 میلیـون و 538 هزارمترمربـع، طـرح هـای 
را 5۲ هـزار و 865 متـر مربـع و طـرح هـای   ورزشـی 
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانآموزشـی را بیـش از 1۲ هـزار و ۷00 متـر مربـع اعـام كرد.

آگهی مناقصه عمومی
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان در نظـر دارد   پـروژ ه  گشـت ومراقبـت از عرصـه 

واعیـان منابـع طبیعی اسـتان سـال۱۳98 را به صـورت  مناقصه عمومی یـک مرحله ای ، بـا جزئیات مندرج 
در اسـناد مناقصـه و بـا بهـره گیـری از سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت)سـتاد( برگـزار نمایـد لـذا کلیـه 
متقاضیـان محتـرم مـی تواننـد جهـت اطـالع از شـرایط و مشـخصات موضـوع مناقصه بـه وبگاه سـامانه یاد 

شـده بـه نشـانی www.setadiran.irمراجعـه و نسـبت بـه ارائه پیشـنهاد خـود اقـدام نمایند.
- کلیـه مراحـل فراینـد مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( انجـام خواهد شـد. الزم اسـت مناقصـه گران در صـورت عدم عضویـت قبلی مراحل ثبـت نام در 

سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02۱-4۱9۳4 

پذیـرش پیشـنهاد فقـط بـرای شـرکتها یـا موسسـات حفاظتـی ومراقبتـی کرمـان کـه دارای مجـوز قانونـی از نیـروی انتظامی 
جمهـوری اسـالمی  ایـران )ناجـا( هسـتند، امکانپـذ یـر می باشـد 

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه --- روز شنبه  مورخ  98/04/۱  می باشد .

شماره 98/5905
نوبت دوم

م الف 25۱

دسـت اندرکاران فیلـم »مـا همـه بـا هـم هسـتیم« به درخواسـت 
توقیـف این فیلم توسـط دادسـتان کرمان و تشـکیل پرونـده برای 

تبریـزی و میرکریمـی اعتـراض کرد.
بـه گـزارش گـروه دریافـت خبر ایسـنا منطقـه کویر، طبـق گزارش 
رسـیده، در پـی مصاحبه مجدد دادسـتان کرمـان مبنی بر پیگیری 
توقیـف سراسـری »مـا همـه با هـم هسـتیم« پـس از توقیف آن 
در کرمـان و تشـکیل پرونـده قضایـی بـرای تهیه کننـده و کارگردان 
ایـن فیلـم کـه با مجـوز وزارت ارشـاد سـاخته و اکران شـده، روابط 
عمومـی »مـا همه با هم هسـتیم« جوابیه ای را در اختیار رسـانه ها 

قرار داده اسـت.
»روابـط عمومـی فیلـم »مـا همـه بـا هـم هسـتیم« ضمـن ابـراز 
تاسـف از اقدام قضایی دادسـتان اسـتان کرمان و حواشـی پیش 
آمـده، از مـردم اسـتان کرمـان بابـت عدم اکـران این فیلـم در این 
اسـتان عذرخواهـی می کنـد و محتـوای فیلـم را حـاوی هیچگونه 

توهیـن بـه اقـوام ایرانـی نمی داند.
همچنیـن روابـط عمومـی فیلـم ضمن دعوت مسـئولین اسـتانی 
بـه سـعه صدر بیشـتر تصریح کـرد: حضـور شـخصیت های منفی 
و مثبـت واقعـی جامعـه در قالب هـای داسـتانی یـک ضـرورت 
دراماتیـک اسـت. ضمـن آنکـه دامـن زدن بـه حساسـیت های 
قومـی در مواجهـه بـا آثـار و فیلم هـا را حرکتـی ضدفرهنگـی و 
مخـرب می دانیـم. الزم بـه تاکیـد اسـت کـه با اشـاعه بیشـتر این 
حساسـیت ها، بـه تدریـج شـخصیت های منفـی یـا مسـئله دار 
فیلم هـا و سـریال ها فقـط می توانند هویت تهرانی داشـته باشـند!

روابـط عمومـی »مـا همه با هم هسـتیم« در پایان، بـا ابراز تعجب 
از مصاحبـه جدیـد دادسـتان کرمـان مبنـی بـر تشـکیل پرونـده 
قضایـی بـرای تهیه کننـده و کارگـردان ایـن فیلم خاطر نشـان کرد: 
فرامـوش نکنیـم نویسـندگان فیلمنامـه و برخـی بازیگـران فیلـم 

کرمانـی هسـتند و مـا همـه با هـم ایرانی هسـتیم!«

معـاون عمرانـی وزیـر کشـور از امنیـت و سـرمایه اجتماعـی بـه 
عنـوان زمینه سـاز و تضمیـن کننده امنیت ملی یاد کـرد و گفت : 
نقش شـهرداریها و شـوراهای اسـامی در تحقق این مهم کلیدی 

و موثر اسـت .
بـه گـزارش ایرنـا، مهـدی جمالـی نـژاد روز پنجشـنبه در آئیـن 
افتتـاح تقاطـع غیرهمسـطح شـهید هللا دادی )پـل ابوذر( شـهر 
کرمان افزود: شـهرداری ها به عنـوان نهادهای عمومی غیردولتی 
علیرغـم زحماتـی کـه متقبل می شـوند توجـه کمتـری به نقش 

ایـن نهادها می شـود.
وی تاکیـد کـرد: اگـر بخواهیم امنیت ملـی کشـور را در کنار تمام 
قدرت هـای مطروحـه ارتقـا دهیـم اولین چیزی که بایـد روی آن 
در کشـور کار کنیـم افزایـش حـس تعلـق اسـت.معاون عمرانی 

وزیـر کشـور ادامه داد: یقین بدانیـد افزایش حس رقابت موجب 
صمیمیـت و بعـد از آن انسـجام، وفاق ملی و سـرمایه اجتماعی 
می شـود و امنیـت اجتماعـی را ارتقـا می دهـد کـه نهایت موجب 
تضمین امنیت ملی می شـود و نقش شـوراها و شـهرداری ها در 

ایـن مهم زیاد اسـت.
وی گفـت: اگـر مـردم در خاکریـز اول کـه شـهرداری و شـوراها 
هسـتند ناراضی باشـند یقین بدانید تمام زحمـات دولتمردان در 

اسـتان و کشـور بـی نتیجه خواهـد ماند.
جمالـی نـژاد تاکید کـرد: اگر بتوانیم ایـن اعتبارسـازی را در همه 
مجموعه هـای همـراه بـا مـردم داشـته باشـیم کار شـهرداری ها 
راحـت تـر می شـود.وی گفـت: گسـلی کـه دشـمن بیـن مـردم، 
حاکمیت، دولت و مسـئوالن ایجاد می کند توسـط دشـمن طرح 

ریـزی و حمایـت می شـود و مـا بایـد بـا ایجـاد همدلـی و وفاق 
نشـان بدهیم مسـئوالن دغدغـه کشـور را دارند.

جمالـی نـژاد بـه دوران جنـگ تحمیلی اشـاره کـرد کـرد و گفت: 
بسـیاری از زیرسـاخت ها را در دهه 60 نداشـتیم اما اعتماد مردم 
را قـوی داشـتیم اکنـون ایـن زیرسـاخت ها را داریـم امـا اعتماد 

مـردم دارد کـم رنگ می شـود.
وی از دسـت انـدرکاران شـهرداری و شـورای شـهر خواسـت این 
رفاقـت را بـا مـردم آشـتی مـردم با شـهرداری شـورا و حاکمیت 
ایجاد کنند.جمالی نژاد اظهار داشـت: امیـدوارم پروژه های بزرگی 
ماننـد تقاطـع غیرهمسـطح شـهید هللا دادی بتوانـد رضایتمندی 
عمومـی در مـردم ایجـاد کند و باید کمک کنیم تـا اجرای طرح ها 

تسـهیل شـود و نارضایتی ایجاد نکند.

وی تاکید کرد: پروژه های شـهرداری در کشـور بسـیار زیاد اسـت 
لـذا شـهرداری ها می تواننـد در رضایتمنـدی و نارضایتـی مـردم 

نقش داشـته باشـد.
جمالـی نـژاد بـا بیان اینکـه جهش نیـاز بـه امنیـت دارد و اگر با 
یکدیگـر درگیـر باشـیم هرگز جهش اتفـاق نمی افتد از مسـئوالن 
خواسـت بـا همدلی زیرسـاخت جهـش و پیشـرفت را در کرمان 

فراهـم کنند.
مدیرعامـل گروه تخصصی شـهید رجایی در آییـن افتتاح تقاطع 
غیرهمسـطح شـهید هللا دادی کرمان ضمن تشـکر از مردم شهر 
کرمـان بـه دلیل صبـوری و یاری کـردن در اجـرای پـروژه افزود: 
تقاطع غیرهمسـطح هللا دادی سـومین پروژه افتتاح شده بعد از 
اجرای پروژه تقاطع غیرهمسـطح باغملی و زیرگذر آزادی اسـت.

تقاطـع  پـروژه  اجـرای  بیـان کـرد: طـول مسـیر  فـاح  جـواد 
غیرهمسـطح شـهید هللا دادی هزار و 100 متر اسـت و بیشـترین 

عـرض آن در مسـیر ۲1 متـر اسـت.
وی تاکیـد کـرد: ارتفاع عرصـه تقاطع ابوذر 18 متر اسـت و حدود 

سـه کیلومتر در این پروژه حفاری شـده اسـت.

روابط عمومی فیلم »ما همه با هم هستیم«:

محتوای فیلم حاوی هیچگونه توهین به اقوام ایرانی نیست

نقش شهرداری وشوراها در ارتقا امنیت اجتماعی کلیدی است

»گل« دست به دست 
دانش آموزان کرمانی

از  اسـتان کرمـان  بهزیسـتی  مدیـر کل 
بیـن  در  مخـدر  مـواد  مصـرف  شـیوع 
و  داد  خبـر  امـوزان  دانـش  و  جوانـان 
گفـت: متاسـفانه آمارهـا نگـران کننـده 
اسـت و مصـرف ماده مخدر»گل« بیـن دانش اموزان شـیوع یافته 
و ضروریسـت خانـواده هـا بیشـتر مراقب فرزنـدان خود باشـند.به 
گزارش خبرگزاری ایسـنا منطقه کویر، " عباس صادق زاده" نشسـت 
کمیتـه فرهنگـی و پیشـگیری شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر، ترویج برنامه های آموزشـی و تاثیر گـذار با توجه به ظرفیت 
هـای موجـود  را از دسـتگاه های عضو شـورای هماهنگی مبـارزه با 
مـواد مخـدر، خواسـتار شـد و بـا تاکیـد بر تعامـل و همـکاری کلیه 
سـازمان ها و ادارات در راسـتای پیشـگیری از مصرف مواد مخدر به 
ویـژه در بیـن دانش آمـوزان و جوانان عنوان کـرد: امیدواریم بتوانیم 
با اسـتفاده از کارگاه های آموزشـی و ظرفیت صدا و سـیما آگاهی و 

دانـش خانواده هـا را در ایـن زمینـه ارتقـاء دهیـم .

مواد مخدر

سنا
 ای

س:
عک

بر
 خ

هر
ش

س: 
عک

دستگیری باند بزرگ اخالل 
در نظام اقتصادی کشور

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: پرونده دیگـر فسـاد اقتصـادی در اداره کل مالیاتی 
اسـتان تشـکیل شـده کـه در همیـن راسـتا هفت نفـر از کارکنـان این مجموعـه بالغ بـر 6 میلیارد 
ریـال رشـوه گرفته انـد و۲3 میلیـارد و 600 میلیـون تومان فـرار مالیاتـی را فراهم کرده بودنـد که در 
همیـن راسـتا 10 متهـم که هفت نفـر از کارکنان و مرتبطین و مودیان مالیاتی و یک شـرکت همکار 
در همیـن راسـتا دسـتگیر شـده کـه متهمان اصلـی این پرونـده نیز بازداشـت و بعد با قـرار تامین 
آزاد شـده و بـه زودی منتهـی بـه صـدور کیفرخواسـت خواهد شـد.به گـزارش ایسـنا منطقه کویر 
یدالـه موحـد 30 خردادمـاه در نشسـت خبـری بیان کرد: یکـی از پرونده های دسـتگاه قضایی در 
ایـن زمینـه، پیشـگیری از اختـاس بانـک ملـی با مبلغ ده هـا هزار میلیـارد ریـال بود که قـرار بود 
توسـط یـک بانـد و شـبکه ای کـه بـا سندسـازی و ورود به سـامانه بانک ملـی ترتیـب داده بودند، 
خـروج ایـن پـول از بانـک ملی و پسـت بانک را داشـته باشـند که با هوشـیاری مامـوران اداره کل 
اطاعـات و همـکاری قضـات، در حالـی کـه چک خـروج این مبلغ نیـز در وجه یک شـرکت صادر 
شـده بود، گرفته شـد.وی با بیان اینکه شـرکت »آریا بزرگان کویر« که شـرکت کاغذی و به همین 
منظـور تاسـیس شـده بـود در این راسـتا کشـف شـد اظهار کـرد: 1۴ متهم در اسـتان هـای گیان، 
قم، اصفهان، تهران و کرمان در راسـتای همین پرونده شناسـایی و دسـتگیر شـدند که دو پرونده 
بـه عنـوان اخـال در نظام اقتصادی کشـور و پرونـده دیگری به عنـوان کاهبرداری و مشـارکت در 
پولشـویی و تضییـع امـوال دولتی تشـکیل شـده که تیرمـاه و مردادماه سـال جاری زمان بررسـی 
ایـن پرونـده ها خواهد بود.رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان افزود: بعد از این اتفـاق، کارگروه 
مبـارزه بـا فرار مالیاتی با همـکاری ادارات اطاعات، مالیاتی، اقتصاد و دارایی و ... در اسـتان کرمان 
تشـکیل که خوشـبختانه عملکرد خوبی داشـته و توفیقات بسیار خوبی را به دسـت آورده است که 
نمونـه بـارز آن رسـیدگی بـه 38۲ پرونده در ایـن کارگروه و دنبال شـدن این پرونده ها بوده اسـت.

وی بـه پرونـده دیگـر مربـوط به اخـال در نظام اقتصادی کشـور در حوزه ارزی اشـاره کـرد و گفت: 
در ایـن پرونـده کـه بـا کار مشـترک اداره کل اطاعـات و اطاعات سـپاه صـورت گرفـت باند بزرگ 
اخال در نظام اقتصادی کشـور که از طریق جذب و سندسـازی و اقدامات متقلبانه برای جذب و 
دریافت تسـهیات ارزی به منظور ورود کاال به کشـور بود، تشـکیل شـده بود؛ ضربه وارد شـد که در 
همین راسـتا این متهمان موفق شـده بودند ۴16 میلیون دالر در اسـتان کرمان از سیسـتم بانکی 

دریافـت کننـد اما کاالیی وارد اسـتان کرمان نکـرده بودند.

معاون وزیر کشور :

شماره تماس ۱5۰۴ 
ستادخبري اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري جنوب کرمان

آماده دریافت تمامی اخبار مربوط به تخریب و تصرف عرصه های ملی، آتش سوزی، قاچاق گیاهان دارویی، چوب و ... می باشد.


