
بزرگترین استان کشور آب ندارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:

تعداد میراث ناملموس 
کرمان افزایش یافت

 اجرای طرح جمع آوری»کاغذ باطله«

در علوم پزشکی جیرفت

خط قرمز بی آبی 
در کرمان

وزیر بهداشت به جنوب کرمان سفر کرد
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی روز گذشته چند پروژه بهداشتی و درمانی را در جنوب 

کرمان کلنگ زنی، افتتاح و بازدید کرد

جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

یک هکتار از اراضی ملی جیرفت 
از ید متصرفان خارج شد
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فرماندار ریگان:

۵۵ میلیارد ریال صرف راهسازی 
روستایی در ریگان شد
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 تیــر   11 سه شــنبه         521 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

پیش دبستانی
 مقطعی سرگردان 

با شهریه های میلیونی
مهدی بهلولی

یادداشت مهمان

گویـا سیاسـت گذاران آموزشـی مـا بـر ایـن باورنـد کـه 
مـردم بایـد پـول آمـوزش کـودکان خردسـال خـود را 
بدهنـد و کـودکان خـود را در اختیـار آنهـا بگذارنـد تا آنها 
آن گونـه که می پسـندند بچه ها را تربیـت کنند. در حالی 

کـه بایـد وارونه باشـد.
در  فرزنـد کوچکـم  نام نویسـی  بـرای  هفتـه گذشـته، 
دوره پیـش دبسـتانی، رفتـم بـه سـرای محلـه نزدیـک 
خانه مـان. گفتند کـه هزینه آموزش یک سـال این دوره 
می شـود سـه میلیـون تومـان که دسـت کم بایـد نیمی 
از آن را نقـدی بپردازیـد و نیـم دیگـر را طـی دو چـک 
۷50 هزار تومانی که سررسـید چک نخسـت سـه ماه و 
چـک دوم شـش مـاه دیگر باشـد. نزدیک به دویسـت 
هـزار تومان هم، هزینه لباس فرم و نوشـت افـزار و ابزار 
مـورد نیـاز می شـود کـه آن را نیـز باید در یکـی دو هفته 

آینـده بپردازید.
پیـش  دوره  سـال  یـک  هزینـه  کـه  نمانـد  ناگفتـه 
دبسـتانی در مدرسـه های خصوصـی منطقه، دسـت کم 
دو برابـر ایـن رقـم اسـت و بـه همیـن خاطـر، ظرفیـت 
پیش دبسـتانی سـرای محلـه مـا هـم تقریبـا پر شـده 
بـود و دو سـه بچـه دیگـر را نمی توانسـت نام نویسـی 
کنـد. مـا هـم به ناگزیـر و از تـرس این که نکنـد جا گیر 
بچه مـان نیایـد پـول و چک هـا را دادیـم و نام نویسـی 
کردیـم- البتـه بـا یـک تخفیـف صـد هـزار تومانـی بـه 

خاطـر فرهنگـی بودن مـان. 
 در برنامـه درسـی ملـی دربـاره دوره پیـش دبسـتانی 
آمـده اسـت: »دوره پیـش دبسـتان، بـه دوره دو سـاله 
رسـمی و غیراجبـاری اطالق می شـود که کـودکان 5 و ۶ 
سـاله را تحـت پوشـش برنامه هـای آموزشـی و تربیتی 
قـرار می دهـد. برنامه های آموزشـی و تربیتـی این دوره 
و میـزان حضـور نوآمـوزان در مراکـز پیش دبسـتانی، با 
توجـه به ویژگی های کودکان، منعطف و سـیال اسـت.« 
پـس در آموزش کنونی کشـور ما، ایـن دوره غیر اجباری 
و البتـه رسـمی اسـت- گرچـه دربـاره معنای رسـمی و 
غیـر اجبـاری بـودن ایـن دوره، توضیحـی داده نشـده 

است.
در جهـان بـه خاطـر اهمیـت بـاالی پیـش دبسـتانی، 
بسـیاری از اندیشـمندان آموزشـی، بـر آن تاکیـد فراوان 
آمـوزش،  پیشـرو  کشـورهای  از  بسـیاری  در  و  دارنـد 
اجبـاری و به ویـژه رایـگان اسـت. در کشـور مـا نیـز هـر 
از گاهی از زبان فرادسـتان آموزشـی کشـور، سخنانی در 
اهمیت این دوره شـنیده می شـود اما این دوره در عمل 
اجبـاری نیسـت و بـه ویـژه این کـه رایگان هم نیسـت. 
متولـی آن هم روشـن نیسـت؛ هـم آمـوزش و پرورش 
و هم بهزیسـتی و هم شـهرداری آن را برگزار می کنند و 
کیفیـت کار هـم تا انـدازه زیادی بسـتگی دارد به این که 
ایـن دوره در کجـا و بـا چـه نگاه و نگرشـی برگزار شـود.

یـک نکتـه مهم دیگر این اسـت که محیط برگـزاری این 
دوره بایـد فراخـور درون مایـه آن باشـد. یعنـی محیطی 
باشـد کـه بچه هـا بتواننـد در آن بـازی کننـد و بـه کار 
گروهـی بپردازنـد و از نظـر فضـای سـبز و رنگ آمیـزی 
در و دیـوار هم، مورد پسـند آنها باشـد. متاسـفانه برخی 
از مکان هـای برگـزاری دوره پیش دبسـتانی، آن محیط 
بـاز و بایسـته بـرای بـازی کـودکان و انجـام کار گروهی 
هدفمنـد را نـدارد و در عمـل بیشـتر آمـوزش ایـن دوره 
را در کالس هـای درس برگـزار می کننـد؛ کاری کـه باعث 
ایـن دوره  از آموزش هـای  خسـتگی و زدگـی بچه هـا 

می شـود.
برخـی شـنیده هـا حکایـت از ایـن دارنـد کـه برخـی 
دبسـتانی  پیـش  دوره هـای  پرنفـوذ،  گروه هـای 
برگـزار می کننـد. شـوربختانه گویـا  را  خـاص خـود 
سیاسـتگذاران آموزشـی مـا بـر ایـن باورند کـه مردم 
بایـد پـول آموزش کودکان خردسـال خـود را بدهند و 
کـودکان خـود را در اختیـار آنهـا بگذارند تـا آنها آنگونه 
کـه می پسـندند بچه هـا را تربیـت کننـد. در حالی که 
بایـد وارونه باشـد، یعنـی دولت، باید فضای بایسـته 
و کار  سـازد  فراهـم  را  آمـوزش کـودکان  فراخـور  و 
آموزش کودکان را به آموزش شناسـان و آموزشـگران 
و روانشناسـان کودک و فرهنگ شناسـان و همچنین 

خانواده هـا واگـذار کنـد.
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فرماندار ریگان:معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان:
۵۵ میلیارد ریال صرف راهسازی تامین پارکینگ در مراکز درمانی و بیمارستانی ضرورت دارد

روستایی در ریگان شد
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار کرمـان بـه 
مشـکالت ترافیکـی مراکز درمانی اشـاره داشـته و تاکید 
کـرد: افتتاح پـروژه هـای درمانی و بیمارسـتانی را منوط 

بـه تامیـن پارکینـگ مجموعـه مـی دانیم.
کرمـان،  اسـتانداری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـیدمصطفی آیت اللهی موسـوی شـامگاه یکشـنبه در 
نشسـت بررسـی وضعیت پروژه بیمارسـتان آرمین شهر 
کرمـان کـه با سـرمایه گـذاری بخش خصوصـی در حال 

احـداث اسـت، عنـوان کـرد: تامیـن پارکینـگ در مراکـز 
درمانـی و بیمارسـتان ها مسـاله مهمی اسـت کـه حتمًا 
بایـد در پـروژه دیـده شـود و افتتـاح پـروژه را منـوط بـه 

آن مـی دانیـم.
افزایـش  نیازمنـد  مـا  اسـتان  اضافـه کـرد:  موسـوی 
منظـور  همیـن  بـه  و  اسـت  بیمارسـتانی  تخت هـای 
حمایتهـای الزم را از بخـش درمانـی و حضـور سـرمایه 

داشـت. زمینـه خواهیـم  ایـن  در  گـذاران 

در ایـن نشسـت کـه با حضور سـرمایه گـذار بیمارسـتان 
آرمیـن و شـهردار کرمـان برگـزار شـد در خصـوص نحوه 
محاسـبه عوارض شـهرداری، اختالف نظرهای مربوط به 
تراکـم و مـازاد بـر سـطح اشـغال تصمیـم گیری شـد و 

مـورد توافـق طرفیـن قـرار گرفت.
همچنیـن بنـا به توافـق صورت گرفتـه احـداث پارکینگ 
بیمارسـتان همزمـان بـا سـاختمان درمانـی آن بایـد بـه 

اتمام.

صـرف  ریـال  میلیـارد   55 ریـگان گفـت:  فرمانـدار 
آبـاد  زیرسـازی و بهسـازی 2 راه روسـتایی مهـدی 
سـلطان آبـاد و سـرزه ایـن شهرسـتان شـده اسـت.

در  دوشـنبه  روز  باقـری  امیـن  ایرنـا،  بـه گـزارش 
جریـان بازدیـد از رونـد آسـفالت کمـر بنـدی مهـدی 
آبـاد سـلطان آبـاد افـزود: ایـن کمربندی کـه بیش از 
هشـت روسـتا و مناطـق عشـایری را بـه شـهر ریگان 
متصـل مـی کند دچار فرسـودگی آسـفالت شـده بود 
کـه برای روکـش آن بیش از 30 میلیـارد ریال هزینه 

است. شـده 
باقری همچنین از آغاز آسـفالت راه روسـتایی سـرزه 
خبـر داد و بیـان داشـت: تاکنـون برای آسـفالت این 

محـور بیـش از 25 میلیـارد ریال هزینه شـده اسـت.
فرمانـدار ریـگان با اشـاره بـه اینکه 15 کیلومتـر از این 
محـور 30 کیلومتـری نیـز باقـی خواهـد مانـد بیـان 
داشـت: مابقـی آسـفالت ایـن محـور در دسـتور کار 

قـرار دارد.
باقـری بیـان داش: در راسـتای رونق تولیـد و تقویت 
عشـایری  مناطـق  و  روسـتاها  سـاکنان  معیشـت 
تـالش مـا در مناطـق کوهسـتانی شهرسـتان ایجـاد 
راه مناسـب اسـت تـا اهالـی ایـن مناطـق بـه مرکـز 

باشـند. شهرسـتان دسترسـی آسـانی داشـته 
شهرسـتان کویـری ریـگان در 2۴0 کیلومتـری شـرق 

کرمـان و در حاشـیه کویـر لـوت قـرار دارد.

26 تا 2846 تا 45

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی) اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری(

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

مهلت  ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 97 و پرداخت مالیات مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.

شناسه آگهی: 3۵019511030-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست               1۵26مرکز ارتباط مردمی

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام

0۹133۹520۷5

اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومی پروژهای به شـرح ذیـل را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نماید. 
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تـداکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/0۴/20 می باشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: سـاعت 12 روز 1398/0۴/20 تـا 

1398/0۴/2۷ تاریـخ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 1398/05/15

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1398/05/1۶
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص 

اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت های الـف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سـیلو و پلیس 
www. راه، بلوار ورودی شـهرک صنعتی شـماره 2 تلفن: ۴331051۶-03۴ و سـایت
http://iets.( و پایـگاه ملـی اطـالع رسـانی مناقصـات کشـور jkerman.mrud.ir

)mporg.ir
اطالعـات تمـاس سـامانه جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه: مرکـز تماس 

۴193۴-021 و دفتـر ثبـت نـام 889۶9۷3۷ و 85192۷۶8

فهرست بهابرآورد )لاير(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره 

1،50۴،000،000اجرای دستک های پل دوم هلیل و بستن بین کوله های آن)تجدید(1۶8/ج9۷/3
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30،0۷5،0۶۴،۴8۶

راه، راه آهن و باند فرودگاه 
سال 1398 و فهرست 

بهای تجمیعی

303،000،000۶،0۴5،258،238تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی محور کنزته- کنوایی- کدرنگ)تجدید(1۶9/ج9۷/3

1۷0/ج9۷/3
عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای جدول نو و عباس آباد یار احمدی 

شهرستان رودبار جنوب)تجدید(
28۶،000،0005،۷01،۷20،951

1،81۴،000،0003۶،2۶۶،032،55۴تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی محور حرمه و شریک آباد1۷1/ج9۷/3

۴8۶،000،0009،۷1۶،۷8۷،۷59تکمیل سالن ورزشی حسین آباد)تجدید2(1۷2/ج9۷/3
ابنیه تاسیسات مکانیکی 
و تاسیسات برای سال 

1398 و بخشنامه سرجمع

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

1۷3/ج9۷/3
آسفالت محورهای کهن چراغ، دهنو یار احمدی، محمد آباد کتکی 

شمالی و جنوبی، موتور 28۷ قطعه 1 و 2، نازدشت کنت آباد، شه بابا، 
سعید آباد مکثایی و ابنمای مظفرآباد شهرستان رودبار جنوب

3،۷89،000،00091،013،۴۴۴،3۴0
راه، راه آهن و باند فرودگاه 

سال 1398 و فهرست 
بهای تجمیعی

مناقصه خرید خدمات مشاوره به روش تعرفه

1۷۴/ج9۷/3
نظارت کارگاهی اجرای پریمکت و آسفالت راه های روستایی عباس 
آباد- اشین، رودخانه کمال، پدوم آباد- قرقطوئیه و کناروئیه اسفندقه

_۴،9۶8،100،1۷2

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
 نوبت اول
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ یک قطعه زمین مسـکونی بـه مسـاحت 2۴1/5مترمربع دارای  

پـالک9950- فرعـی از2- اصلـی واقـع در شـهر کهنـوج  قطعـه یـک بخش ۴۶ 
کرمـان مـورد تقاضای آقای مسـلم باالور فرزند سـیف هللا به شناسـنامه شـماره 
2101نیـاز بـه تحدیـد حدود دارد .لذا حسـب درخواسـت کتبی مالـک  مـورخ 98/0۴/10آگهی 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشـر وعملیات تحدید آن از سـاعت 8صبح روزدوشـنبه 
مورخـه 1398/0۶/0۴در محـل شـروع وبـه عمـل خواهـد آمد، لذا بـه مالک ومالکیـن مجاور 
رقبـه مذبـور اخطـار میشـود کـه در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی درمحـل وقـوع ملـک حاضر و 
چنانچـه کسـی بـر حدود وحقـوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد میتوانـد از تاریخ تنظیم 
صـورت مجلـس تحدیـدی لغایت 30روز واخواهی خـود را به اداره ثبت اسـناد وامالک کهنوج 
تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال شـود ،در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلـت مذکور 

هرگونه ادعایی مسموع نیست / .
تاریخ انتشار :سه شنبه  1398/0۴/11

 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج- م الف :201۷
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یـک نماینـده مجلس بـا بیان اینکه کسـی با برخورد 
بـا مفاسـد مخالفتـی نـدارد، انتشـار نامـه تعـدادی 
از نماینـدگان را کار یکـی از اعضـای هیـات رئیسـه 
مجلس دانسـت و از تهدید او با عنوان اینکه انتشـار 
نامـه بـرای امضاکنندگانـش بـد می شـود خبـر داد.

نماینـده  نیکـو  میرزایـی  قاسـم  گسـترش نیوز: 
فیروزکـوه و دماونـد در پاسـخ به چرایی درخواسـت 
ماهـه  چهـار  مانـدن  مسـکوت  بـرای  نماینـدگان 
بیـان  بـا  نامشـروع مسـئوالن  امـوال  اعـاده  طـرح 
ثروت هـای  بـا  برخـورد  بـا  کسـی  هیـچ  اینکـه 
بـادآورده و فسـاد مخالـف نیسـت و کمتـر کسـی 
هـم  شـعار  در  حداقـل  کـه  می کنیـد  پیـدا  را 
طـرح  ایـن  وضعیـت  گفـت:  باشـد،  آن  مخالـف 
دارد  عمـده  اشـکال  چنـد  کنیـد  بررسـی  اگـر  را 
بـه  اقـدام  قضایـی  حقوقدان هـای کمیسـیون  کـه 
کردنـد. طـرح  ایـن  مانـدن  مسـکوت  درخواسـت 

ایـن نماینـده مجلـس بـا اشـاره بـه حضـور فتحی و 
محبی نیـا دو عضـو حقوقـدان مجلـس در جریـان 
درخواسـت مسـکوت مانـدن ایـن طرح، گفـت: این 
درخواسـت مفصـل صحبـت  ایـن  بـه  راجـع  افـراد 
نیسـت. بدهـکار  امـا گویـا کسـی گوشـش  کردنـد 

عضـو فراکسـیون امیـد بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح 
ممکـن بـود باعـث شـود هر قاضـی، هر کسـی را که 
دلـش بخواهـد پـای میـز محاکمـه بکشـاند، گفـت: 
ایـن در حالـی اسـت کـه اصـل ۴9 قانـون اساسـی 
صریـح و روشـن اسـت و مـوارد مطـرح شـده در 
ایـن طـرح نیـز بایـد کامـال پختـه و حکیمانه شـوند 
و قانون گـذار بایـد تمامـی ایـن محورهـا و مسـائل 
را ببیننـد. ایـن نماینـده مجلـس در ادامـه افـزود: 
بحـث دیگـر تداخـل دادگاه کیفـری و دادگاه حقوقی 
در ایـن طـرح بـود، اساسـًا موضـوع امـوال بحثـی 
حقوقـی اسـت، چگونـه اسـت کـه بـا یک مـاده این 
موضـوع به سـمت مسـائل کیفـری برده می شـود؟!

وی بـا بیـان اینکـه مـا امیـدوار بودیـم که ایـن طرح 
بـه کمیسـیون رفته و درسـت شـود، گفت: مسـکوت 
کـه  نیسـت  ایـن  معنـای  بـه  طـرح  ایـن  مانـدن 
چنیـن کاری نبایـد انجـام شـود امـا جـار و جنجـال 
را  ایـن موضـوع  دلواپسـان  و  آورنده هـا  وجـود  بـه 
اشـاره  بـا  نیکـو  میرزایـی  کردنـد.  مطـرح  آنگونـه 
بـه نکتـه دیگـری کـه در طـرح بـه آن توجـه نشـده 
بـود، گفـت: ایـن طـرح در ایـن مرحلـه بـه گونـه ای 
می توانسـتند  می خواسـتند،  وقـت  هـر  کـه  بـود 
کننـد. سیاسـی  حسـاب  تسـویه  آن  طریـق  از 

مدیـرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمان گفت: با ثبت ۶ اثر ناملموس در نشسـت 
اخیـر کمیتـه ثبـت آثـار میراث ناملمـوس کشـور، تعداد 
آثـار ثبتـی اسـتان کرمـان در حـوزه میـراث فرهنگـی 

ناملمـوس کشـور، بـه ۷۷ اثر رسـیده اسـت.
رضـا فرخـی افـزود: آثـار ناملمـوس آییـن حنابنـدان 
شهرسـتان جیرفـت، مهارت سـاخت و نواختن سـوتک 
گلـی شـهداد، فـن تهیـه کشـک خـالل کوهبنـان، آیین 
برپایـی خیمـه ابوالفضـل طغرالجرد، فن تهیه عروسـک 
لپتـو شـهداد و هنـر قطاعـی کرمـان پـس از بررسـی و 

تأییـد نهایـی بـه ثبـت ملی رسـیدند.
وی بیـان کـرد: یکـی از مهم تریـن برنامه هـای اداره کل 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
کرمـان ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی در فهرسـت 
آثار ملی و سـپس در فهرسـت میراث جهانی )یونسکو( 

اسـت کـه بـه خوبی در حـال انجام اسـت.
مدیـرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان اظهـار داشـت: در ادامـه سیاسـت هـای 
پژوهشـی ایـن اداره کل و بـه منظـور شـناخت و تعیین 
تکلیف اراضی کشـاورزی کاوش باستانشناسـی محوطه 
گـزگ بخـش رایـن به مـدت یک ماه آغاز شـده اسـت.

وی افـزود: شـناخت و مطالعـه وضعیت منظـر تاریخی 
و فرهنگـی دشـت گزگ بخـش راین به دلیـل موقعیت 
جغرافیایـی آنکـه در دوران گذشـته محل ارتبـاط مناطق 
اسـتان کرمـان  بـا شـمال  و شـرق  باسـتانی جنـوب 
محسـوب مـی شـود، هـدف از انجـام ایـن پژوهـش 

است.
فرخـی بـا بیـان اینکـه محوطـه تاریخـی گـزک رایـن 
اسـالمی  میانـی  قـرون  و  ساسـانی  اواخـر  دوران  بـه 
)سـلجوقی( اسـت تصریـح کـرد: کاوش های باسـتان 
شناسـی ایـن منطقـه بـا حضـور چهـار باستانشـناس 

ایرانـی انجـام مـی شـود.

تهدید یک عضو هیات 
رییسه مجلس! 

تعداد میراث ناملموس 
کرمان افزایش یافت

خبر

برگزاری اولین جلسه شورای 
سیاست گذاری تیاتر خیابانی رضوی

آغاز پروژه های اداره آموزش
ترویج منابع طبیعی جنوب کرمان 

یک هکتار از اراضی ملی جیرفت 
از ید متصرفان خارج شد

شــورای  جلســه  اولیــن 
ــی  ــر خیابان ــتگذاری تئات سیاس
کرمــان  جنــوب  رضــوی 
بــا  برگــزار شــد؛این جلســه 
و  فرهنــگ  مدیــرکل  اســحاقی  حضــور 
ــوب کرمــان و اعضــای  ارشــاد اســالمی جن
ــی  ــر خیابان ــذاری تئات ــت گ ــورای سیاس ش
و  فرهنــگ  کل  اداره  محــل  در  رضــوی 
ارشــاد اســالمی جنــوب کرمــان برگــزار 
جنــوب  ارشــاد  مدیــرکل  شد.اســحاقی 
ایــن  نشســت گفــت:  ایــن  در حاشــیه 
جشــنواره در ســال 98 بــه شــکل غیــر 
ــزود:  ــد.وی اف ــد ش ــزار خواه ــی برگ رقابت
طــی فراخوانــی از گروههایــی کــه در حــوزه 
تئاتــر خیابانــی بــا موضــوع رضــوی در یــک 
ــد  ــه ان ــر پرداخت ــد اث ــه تولی ــر ب ــه اخی ده

ــحاقی  ــد آمد.اس ــل  خواه ــه عم ــوت ب دع
ــت  ــتگذاری جه ــورای سیاس ــوان کرد:ش عن
بــرای  بسترمناســب  و  فرصــت  ایجــاد 
خیابانــی  تئاتــر  جشــنواره  گروه هــای  
رضــوی هــر دو ســال یــک بــار بــه صــورت  
شــد.مدیرکل  خواهــد  برگــزار  رقابتــی 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــوب کرمــان 
اثــرات  تولیــد  را  اقــدام  ایــن  از  هــدف 
فاخــر و ارزشــی بــا موضوعاتــی کــه تــا بــه 
ــه  ــا پرداخت ــه آنه ــوی ب ــر رض ــال در تئات ح
ــحاقی  ــین اس ــان کردحس ــت بی ــده اس نش
در پایــان افــزود: محوریــت موضوعــات 
جشــنواره تئاتــر خیابانــی رضــوی بایــد 
ــا  ــوی ب ــیره رض ــه و س ــاس اندیش ــر اس ب
رویکــرد اجتماعــی باشــد کــه تــا کنــون بــه 

آنهــا پرداختــه نشــده اســت

مشـارکت های  اداره  رییـس 
مردمـی منابـع طبیعـی جنـوب 
پروژه هـای  گفـت:  کرمـان 
توانمنـد سـازی جوامـع محلی 
در محـل اجـرای سـازه های آبخیـزداری بـا 
ریـال  پانصـد میلیـون  و  ۷ میلیـارد  اعتبـار 
آغاز شـده اسـت. به گـزارش خبرنـگار گروه 
اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از 
آمـوزش،  اداره  رئیـس  نعمتـی  کرمـان؛ 
اداره  مردمـی  مشـارکت های  و  ترویـج 
جنـوب  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل 
کرمـان گفـت: عملیـات اجرایـی ۷میلیـارد 
ایـن  پروژه هـای  ریـال  میلیـون  پانصـد  و 
جنـوب کرمـان،  هفـت شهرسـتان  در  اداره 
ملـی  توسـعه  صنـدوق  اعتبـارات  محـل  از 
سـال 98 آغـاز شـده اسـت.نعمتی بـا بیان 

ایـن مطلـب کـه اجـرای ایـن پروژه هـا در 
راسـتای عنایـات ویـژه مقام معظـم رهبری 
تصریـح  می باشـد،  العالـی(  ظلـه  )مـد 
کـرد: ایـن پروژه هـا شـامل توانمنـد سـازی 
جوامـع محلـی در محـل اجـرای سـازه های 
آبخیـزداری بـا اعتبـار ۷ میلیـارد و پانصـد 
از  هـدف  اسـت.وی گفـت:  ریـال  میلیـون 
سـازی  فرهنـگ  پروژه هـا  ایـن  اجـرای 
عالقـه  و  انگیـزه  ایجـاد  و  طبیعـی  منابـع 
نسـبت بـه منابـع طبیعـی، توانمنـد سـازی 
عرصه هـای  از  حفاظـت  محلـی،  جوامـع 
ظرفیـت  و  افزایـی  تـوان  طبیعـی،  منابـع 
واسـپاری  جهـت  محلـی  جوامـع  سـازی 
فعالیت هـای اجرایـی قابـل انجـام توسـط 
تشـکل هـا، تعاونی ها و سـایر سـازمان های 

اسـت. مدنـی  جوامـع 

علـی جاویـد، گفـت: در راسـتای 
حقـوق  از  حراسـت  و  صیانـت 
بیت المـال، یـک هکتـار از اراضی 
ملـی شهرسـتان جیرفـت از یـد 

متصرفیـن خـارج شـد.
 علی جاوید "جانشـین فرمانـده یگان حفاظت 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، گفت: در راسـتای 
صیانـت و حراسـت از حقـوق بیت المـال یـک 
هکتـار از اراضی ملی روسـتای آب بـرده دلفارد 
واقـع در بخـش سـاردوئیه کـه چنـدی پیـش 
توسـط افـراد سـودجو مـورد تصرف قـرار گرفته 

بـود از یـد سـودجویان خارج شـد. 
علـی جاویـد، بـا تأکیـد بـر برخـورد قاطـع بـا 
هرگونـه زمین خواری و تخریـب منابع طبیعی، 

افـزود: هرگونـه زمین خـواری بـر اسـاس مواد 
۶90 تـا ۶93 قانـون مجـازات اسـالمی جـرم 
محسـوب شـده و عـالوه بـر رفـع تصـرف، فرد 
متجـاوز به حبس و پرداخت خسـارت محکوم 
می شـوند. جانشـین فرمانـده یـگان حفاظت 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان، بیـان داشـت: مـردم طبیعت  دوسـت 
می تواننـد در تمـاس بـا "شـماره 150۴ سـتاد 
خبـری اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان" گزارش هـا و اخبـار خـود را در 
زمینـه آتش سـوزی عرصه های منابـع طبیعی، 
تخریـب و تصـرف اراضی ملی، قاچـاق گیاهان 
دارویـی، حفـر چاه غیر مجـاز در اراضـی ملی و 
... اطالع رسـانی کننـد تـا از ورود خسـارت های 
جبران ناپذیـر بـه عرصه هـای مرتعـی و جنگلی 

شـود. جلوگیری 

امضــای تفاهــم نامــه همــکاری بیــن دانشــگاه شــهید باهنــر 
کرمــان و شــرکت توزیــع بــرق جنــوب بــا حضــور محمدعلــی 
طاهــر رئیــس دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان و عبدالوحیــد 
مهــدوی نیــا مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق جنــوب اســتان 
کرمــان، منعقــد شــد.به گــزارش پایــگاه خبــری - تحلیلــی 
»شــهر فــردا«، امضــای تفاهــم نامــه همــکاری پژوهشــی و 
ــان و شــرکت  ــر کرم ــان دانشــگاه شــهید باهن آموزشــی می
ــتای  ــان در راس ــتان کرم ــوب اس ــرق جن ــروی ب ــع نی توزی
ــری  ــد و دکت ــی ارش ــای کارشناس ــان نامه ه ــت از پای حمای
و نیــز افتتــاح نمایشــگاه دائمــی تجهیــزات شــبکه های 
ــان  ــر کرم ــهید باهن ــگاه ش ــی دانش ــرژی الکتریک ــع ان توزی
منعقــد شــد.رئیس دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان روز 
ــوان  ــه عن ــن دانشــگاه ب ــزود: ای ــن اف ــن آیی یکشــنبه در ای
دانشــگاه مــادر اســتان و بزرگتریــن دانشــگاه جنــوب شــرق 
ــا توجــه بــه جنــگ اقتصــادی کــه وجــود  کشــور اســت و ب
دارد، بایــد نقــش مهمــی را در در زمینــۀ رونــق تولیــد انجــام 
دهد.محمدعلــی طاهــر بــا اشــاره بــه نقــش اعضــای هیــأت 
علمــی دانشــگاه و ارتبــاط بــا صنعــت عنــوان کــرد: اعضــای 
ــند،  ــته باش ــی داش ــش مهم ــد نق ــی می توانن ــأت علم هی
زیــرا ارتبــاط بــا صنعــت، تنهــا بــه دانشــکده خاصــی محــدود 
نمی شــود و رشــته های انســانی نیــز می تواننــد نقــش 
پررنگــی در ایــن زمینــه داشــته باشــند.وی بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــی در انجــام طرح ه ــی، مدیریت نقــش فرهنگــی، اجتماع
ــی  ــر هــر طــرح صنعت ــارت دیگ ــه عب ــم اســت ب بســیار مه
اگــر یــک پیوســت فرهنگــی هــم همــراه آن باشــد، نتایــج 
ارزشــمندی را بــه دنبــال خواهــد داشــت تصریــح کــرد: بــا 
ــر کرمــان  ــه ظرفیتــی کــه در دانشــگاه شــهید باهن توجــه ب

ــد مســائل فرهنگــی را  وجــود دارد، دانشــگاهیان مــی توانن
ــد. ــوب مشــاوره دهن ــرق جن ــه شــرکت ب ــد و ب مطــرح کنن

معــاون پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان 
ــرق  ــع ب ــت: توزی ــوب گف ــرق جن ــه تاریخچــه ب ــا اشــاره ب ب
جنــوب در ســال 138۶ اســتقالل پیــدا کــرد و از اولین روزی 
کــه مســتقل شــد، کمیتــه تحقیقــات شــرکت بــرق جنــوب 
ــا بیــان  فعالیــت خــود را آغــاز کرد.حســین نظــام آبــادی ب
اینکــه توســط ایــن کمیتــه و بــه منظــور همــکاری متقابــل 
صنعــت و دانشــگاه در ســال 139۶ خانــه صنعــت در محــل 
ــد  ــدازی ش ــز و راه ان ــان تجهی ــر کرم ــهید باهن ــگاه ش دانش
ادامــه داد: خانــه صنعــت دانشــگاه بــه ابتــکار ایــن شــرکت 
و بــه منظــور افزایــش ســطح کمــی و کیفــی همکاری هــای 
ــوب  ــرق جن ــروی ب ــع نی ــا شــرکت توزی ــی دانشــگاه ب علم
کرمــان و بــا هــدف اســتخراج نیازهــای علمــی و تحقیقاتــی 
تأســیس و راه انــدازی شــده و دارای اساســنامه مجــزا بــوده 
و بــه امضــا دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان رســیده اســت.

وی گفــت: بــا راه انــدازی این مکان اســتادان و دانشــجویان 
دانشــگاه می تواننــد بــا حضــور در محــل شــرکت و برگــزاری 
نشســت هــای مشــترک نســبت بــه اســتخراج مشــکالت و 
اولویت هــای تحقیقاتــی اقــدام کننــد و نیــز ارتبــاط موثــری 

در زمینــه فعالیت هــای شــرکت بــرق داشــته باشــند.
ــه  ــرد: ب ــح ک ــاوری دانشــگاه تصری ــاون پژوهشــی و فن مع
منظــور تدویــن راهبردهــا و اهــداف مشــترک بیــن شــرکت 
ــا دانشــگاه ســاالنه  ــل ب ــای تعام و دانشــگاه ها نشســت ه
برگــزار مــی شــود و بــه بررســی راهکارهــای گســترش 
ــب  ــدف آن تصوی ــه ه ــه ک ــترک پرداخت ــای مش همکاری ه
ــرای  ــز اج ــه و نی ــل تفاهم نام ــی از مح ــات پژوهش موضوع

ــوده اســت. ــاد تفاهــم نامــه همــکاری ب مف
ــا  ــجویان ب ــت دانش ــه تربی ــان اینک ــا بی ــادی ب ــام آب نظ
ــتغال  ــب اش ــش ضری ــور افزای ــه منظ ــاال ب ــای ب مهارت ه
ــم  ــای مه ــه ه ــی از دغدغ ــی یک ــارغ التحصیل ــس از ف پ
ــز  ــتا مرک ــن راس ــت: در ای ــت گف ــگاه اس ــئوالن دانش مس
و  اســت  شــده  انــدازی  راه   2 و   1 دانشــگاهی  جــوار 
بــا  همــراه  دانشــجویان  بــرای  آموزشــی  کارگاه هــای 
تحصیــالت کالســیک بــه منظــور مطالعــه و پیگیــری 
خصــوص  در  می شــود.وی  برگــزار  دروس  هدفمندتــر 
همــکاری بــا شــرکت توزیــع بــرق جنــوب گفــت: در 
ــرکت  ــگاه و ش ــن دانش ــه ای بی ــم نام ــال 1392 تفاه س
ــی  ــگاه فن ــتر ن ــه در آن بیش ــد ک ــا ش ــوب امض ــرق جن ب
ــری  ــکالت دیگ ــن مش ــن بی ــا در ای ــت ام ــر داش را در ب
ــی  ــد در مســائل فن ــه بای ــد پیوســت های فرهنگــی ک مانن
ــه  ــم نام ــن تفاه ــه در ای ــت ک ــود نداش ــود وج ــت ش رعای
رویکردهــای فرهنگــی نیــز اضافــه شــده و در مراحــل 
ــزوده شــد. ــه آن اف ــز ب ــی نی بعــدی رویکردهــای اجتماع

ـــب  ـــری از مطال ـــته ای خب ـــر روز بس ـــادی، ه ـــه اقتص پیمان
ـــون  ـــان، همچ ـــران و جه ـــم ای ـــت و مه ـــا اهمی ـــادی ب اقتص
تغییـــرات در بـــازار انـــرژی، بـــازار طـــال، ســـکه، مســـکن، 
ــا و رویداد هـــای جـــذاب  ــا خبر هـ نفـــت، خـــودرو و ... تـ
ــاک  ــزارش »تابنـ ــه گـ ــردآوری می کند.بـ ــادی را گـ اقتصـ
ـــت ۴۴  ـــون اف ـــی همچ ـــه تیتر های ـــن پیمان ـــادی«؛ ای اقتص
ـــتگی  ـــد ورشکس ـــوج جدی ـــورس، م ـــاخص کل ب ـــدی ش واح
شـــرکت های نفـــت شـــیل آمریـــکا، وزیـــر اقتصـــاد: بـــا 
حســـاب های اجـــاره ای برخـــورد می کنیـــم، قیمـــت مـــرغ 
ـــرای  ـــروج ارز ب ـــد، خ ـــب ش ـــان تصوی ـــد 13 هزارتوم منجم
واردات بیـــش از 5 هـــزار تـــن مربـــا و ژلـــه بـــه کشـــور، 
برنامـــه ای بـــرای افزایـــش قیمـــت نـــان وجـــود نـــدارد و 
احتمـــال تبدیـــل جنـــگ تجـــاری بیـــن چیـــن و آمریـــکا 

ـــر دارد. ـــگ ارزی را در ب ـــک جن ـــه ی ب
احتمـــال افـــت قیمـــت دالر تـــا محـــدوده 11 هـــزار و 800 
ـــان معامـــالت روز گذشـــته، هـــر اســـکناس دالر  ـــدر پای تومان
ـــه قیمـــت  ـــزی، ب ـــک مرک ـــات بان ـــر اســـاس اطالع ـــکا ب آمری

12۷50 تومـــان خریـــداری شـــد و بـــه قیمـــت 12850 
ـــه شـــد.  ـــکا فروخت ـــه متقاضـــی دریافـــت دالر آمری ـــان ب توم
ایـــن نـــرخ نســـبت بـــه روز پنـــج شـــنبه گذشـــته، 100 تومـــان 
کاهـــش داشـــته اســـت. مشـــاهدات میدانـــی از بـــازار نشـــان 
ـــذاری  ـــت گ ـــاز و سیاس ـــت بازارس ـــا و مدیری ـــود تقاض داد نب
ارزی در بانـــک مرکـــزی، مهـــم تریـــن دالیـــل رونـــد کاهشـــی 
نـــرخ ارز بـــوده اســـت. همچنیـــن هـــر اســـکناس یـــورو 
ــداری  ــان خریـ ــرخ 1۴۶50 تومـ ــه نـ ــروز، بـ ــازار دیـ در بـ
ـــان  ـــت 1۴۷50 توم ـــه قیم ـــی ب ـــت 100 تومان ـــا اف ـــد و ب ش
بـــه متقاضـــی دریافـــت یـــورو فروختـــه شـــد. برخـــی از 
ـــرز  ـــر م ـــه دالر زی ـــد در صورتی ک ـــاد دارن ـــران اعتق معامله گ
ـــت  ـــت قیم ـــال اف ـــود، احتم ـــت ش ـــی تثبی ـــزار تومان 13 ه
ــد  ــود خواهـ ــی وجـ ــزار و 800 تومانـ ــدوده 11 هـ ــا محـ تـ
ــازده نقـــدی بـــورس  داشـــت. شـــاخص کل قیمـــت و بـ
ـــا  ـــنبه، ب ـــالت روز یکش ـــان معام ـــران در پای ـــادار ته اوراق به
ـــم 2۴8  ـــه رق ـــد ب ـــادل 0.02 درص ـــدی مع ـــش ۴۴ واح کاه

ـــید. ـــد رس ـــزار و 532 واح ه

وزیر اقتصاد: با حساب های اجاره ای 
برخورد می کنیم

ــرا  ــت اجـ ــای در دسـ ــاره برنامه هـ ــند دربـ ــاد دژپسـ فرهـ
ـــا  ـــه ب ـــاره ای ک ـــی اج ـــاب های بانک ـــا حس ـــه ب ـــرای مقابل ب
ـــار  ـــی انجـــام می شـــود، اظه ـــرار مالیات هـــدف پولشـــویی و ف
داشـــت: در حـــال شناســـایی و مقابلـــه بـــا حســـاب های 
ـــاری از  ـــه آم ـــان اینک ـــا بی ـــتیم. وی ب ـــاره ای هس ـــی اج بانک
ـــد  ـــرد: بای ـــد ک ـــم، تاکی ـــاره ای نداری ـــاب های اج ـــن حس ای
بـــا ایـــن نـــوع حســـاب ها برخـــورد شـــود. بـــه گـــزارش 

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
بین دانشگاه باهنر و برق جنوب

قیمت مرغ منجمد 
13 هزارتومان تصویب شد
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س
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ــوزش  ــان و آمـ ــت، درمـ ــر بهداشـ ــور وزیـ ــا حضـ  بـ
ـــارد  ـــار 11۴ میلی ـــا اعتب ـــی ب ـــار طـــرح درمان پزشـــکی چه
ریـــال در منوجـــان افتتـــاح و کلنگ زنـــی شـــد. 
رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی جیرفـــت صبـــح 
بخـــش  از  بهره بـــرداری  گفـــت:  گذشـــته  روز 
امام حســـین )ع(  بیمارســـتان  سی ســـی یو 
منوجـــان و عملیـــات اجرایـــی کلینیـــک تخصصـــی، 
ـــن  ـــگاه پزشـــکان متخصـــص و همچنی مســـکن و اقامت
کلنگ زنـــی توســـعه اورژانـــس ایـــن بیمارســـتان 
شـــد. انجـــام  ریـــال  میلیـــارد   11۴ اعتبـــار  بـــا 

ـــون  ـــان تاکن ـــتان منوج ـــزود: بیمارس ـــکارم اف ـــر م اصغ
از داشـــتن یـــک بخـــش ســـی ســـی یـــو جداگانـــه 
ــا  ــکان بـ ــن امـ ــروز ایـ ــود و امـ ــروم بـ ــزا محـ و مجـ
ــورد  ــوازم مـ ــه لـ ــتان بـ ــی از بیمارسـ ــز بخشـ تجهیـ
نیـــاز و اختصـــاص چهـــار تخـــت، بـــا اعتبـــار 10 
ـــگاه  ـــت.رییس دانش ـــده اس ـــم ش ـــال فراه ـــارد ری میلی
ــا  ــرد: بـ ــح کـ ــز تصریـ ــت نیـ ــکی جیرفـ ــوم پزشـ علـ
حضـــور وزیـــر بهداشـــت، عملیـــات اجرایـــی توســـعه 
ــتان امـــام  اورژانـــس و کلینیـــک تخصصـــی بیمارسـ
حســـین )ع( منوجـــان بـــا زیربنـــای 500 متـــر 
مربـــع و اعتبـــار 90 میلیـــارد ریـــال آغـــاز شـــد.

مـــکارم ادامـــه داد: همچنیـــن عملیـــات اجرایـــی 
پزشـــکان  اقامتـــگاه  احـــداث  و  مســـکن  تهیـــه 
متـــر   ۶00 زیربنـــای  بـــا  منوجـــان  متخصـــص 
مربـــع و اعتبـــار 1۴ میلیـــارد ریـــال آغـــاز شـــد. 

کمک می کنیم بخش قلب منوجان 
تکمیل شود

وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی نیـــز بـــا 
اشـــاره بـــه اینکـــه تکمیـــل پروژه هـــای نیمه تمـــام 
ـــان و  ـــت، درم ـــدی وزارت بهداش ـــای ج ـــی از اولویت ه یک
ـــوزه  ـــاخت های ح ـــت: زیرس ـــت گف ـــک اس ـــوزش پزش آم
بهداشـــت و درمـــان مـــورد نیـــاز در جنـــوب کرمـــان را 
ـــک  ـــراز داشـــت: کم ـــی اب ـــم. ســـعید نمک ـــل می کنی تکمی
می کنیـــم بخـــش قلـــب ایـــن شهرســـتان تکمیـــل شـــود.

ـــن  ـــز ای ـــش دیالی ـــد بخ ـــرر ش ـــه مق ـــان اینک ـــا بی وی ب

ـــورد  ـــاخت های م ـــت: زیرس ـــد گف ـــعه یاب ـــتان توس بیمارس
نیـــاز را در ایـــن زمینـــه تکمیـــل می کنیـــم تـــا مـــردم 
بتواننـــد خدمـــات بهتـــری از ایـــن مجموعـــه دریافـــت کننـــد.

پزشـــکی  آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  وزیـــر 
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در جنـــوب اســـتان کرمـــان 
حـــدود  در  ماالریـــا  بیمـــاری  بـــا  مقابلـــه  بـــرای 
شـــده  زیـــادی  تالش هـــای  قبـــل  دهـــه  ســـه 
یـــک پیشـــرفت  اکنـــون شـــاهد  اســـت گفـــت: 
ــتیم. ــان هسـ ــتان کرمـ ــوب اسـ ــه در جنـ ــل توجـ قابـ

وی بـــا بیـــان اینکـــه زحمـــات زیـــادی بـــرای توســـعه 
حـــوزه بهداشـــت و درمـــان در جنـــوب اســـتان کرمـــان 
کشـــیده شـــده اســـت افـــزود: بیمارســـتان امـــام 
حســـین)ع( شهرســـتان منوجـــان یکـــی از دســـتاوردهای 
ـــدو  ـــوب اســـتان اســـت.وزیر بهداشـــت در ب انقـــالب در جن
ـــا بیمـــاران گفـــت و گـــو و  ـــه بیمارســـتان منوجـــان ب ورود ب
از طـــرح ملـــی فشـــار خـــون ایـــن شهرســـتان دیـــدن کـــرد.

در ســـفر ســـعید نمکـــی وزیـــر بهداشـــت، درمـــان 
و آمـــوزش پزشـــکی بـــه منطقـــه جنـــوب کرمـــان 
۶3 طـــرح درمانـــی کوچـــک و بـــزرگ بـــا اعتبـــار 
افتتـــاح می شود.شهرســـتان  ریـــال  میلیـــارد   35۷
برنامه هـــای  دیگـــر  از  نیـــز  جنـــوب  رودبـــار 
ســـفر وزیـــر بهداشـــت بـــه جنـــوب کرمـــان بـــود.

اســـتاندار کرمـــان در ســـفر وزیـــر بهداشـــت بـــه 
شهرســـتان های جنوبـــی ایـــن اســـتان از تکمیـــل 
مســـکونی  واحـــد  هـــزار   10 از  بهره بـــرداری  و 
روســـتایی تـــا پایـــان بهمـــن مـــاه جـــاری خبـــر داد.

شهرستان منوجان 60 بیمار تاالسمی دارد
احمـــد حمـــزه نماینـــده مـــردم پنـــج شهرســـتان 
مراســـم گفـــت:  ایـــن  در  نیـــز  جنوبـــی کرمـــان 
 18 و  تاالســـمی  بیمـــار   ۶0 منوجـــان  شهرســـتان 
بیمـــار دیالیـــزی دارد کـــه بـــه علـــت نبـــود امکانـــات، 
می کننـــد.  مراجعـــه  کهنـــوج  بیمارســـتان  بـــه 

افتتاح بخش های ِان آی سی یو 
)مراقبت از نوزادان( و ِال دی آر )زایمان(

بیمارستان12فروردین کهنوج
وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی گفـــت: 
وزارت خانـــه،  ایـــن  مهـــم  از سیاســـت های  یکـــی 
افزایـــش آهنـــگ رشـــد جمعیـــت در سراســـر کشـــور 
ـــای  ـــاح بخش ه ـــم افتت ـــی در مراس ـــعید نمک ـــت. س اس
اِن آی ســـی یـــو )مراقبـــت از نـــوزادان( و اِل دی آر 

ــت:  ــوج گفـ ــن کهنـ ــتان 12 فروردیـ ــان( بیمارسـ )زایمـ
درمـــان  بخش هـــای  در  زیرســـاخت ها  توســـعه 
ــروم را در  ــق محـ ــان مناطـ ــان و زایمـ ــاروری و زنـ نابـ
دســـتور کار داریـــم و امیدواریـــم بتوانیـــم نگرانـــی 
مـــردم را در ایـــن قبیـــل موضوعـــات برطـــرف کنیـــم.

هدف ما این است در آینده، مشکلی به نام 
کمبود تخت های بیمارستانی در این مناطق 

نداشته باشیم 
بیمارســـتان  اجرایـــی  عملیـــات  داد:  ادامـــه  وی 

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی روز گذشته چند پروژه بهداشتی و درمانی را در جنوب کرمان کلنگ زنی، افتتاح و بازدید کرد

وزیر بهداشت به جنوب کرمان سفر کرد

وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی روز گذشـته بـه جنـوب کرمـان سـفر کرد.سـعید نمکـی 
سـفر خـود را از منوجـان آغـاز کـرد و در اولیـن روز سـفر خـود از تعـدادی از مراکـز درمانـی در 
شهرسـتان های جنوبـی بازدیـد و چندیـن طـرح را کلنگ زنـی و افتتـاح کـرد. دکتـر حمـزه نماینـده 
پنـج شهرسـتان جنوبـی و تعـدادی از معاونـان، وزیـر را در این سـفر همراهی کردند.وزیر بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی بـا اشـاره بـه اینکـه تکمیـل پروژه هـای نیمه تمـام یکـی از اولویت های 
جـدی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـک اسـت گفـت: زیرسـاخت های حـوزه بهداشـت و 

درمـان مـورد نیـاز در جنـوب کرمـان را تکمیـل می کنیـم.

ـــان  ـــتان منوج ـــت: بیمارس ـــکارم گف ـــر م اصغ
ــی  ــش سـ ــک بخـ ــتن یـ ــون از داشـ تاکنـ
ـــود  ـــروم ب ـــزا مح ـــه و مج ـــو جداگان ـــی ی س
و امـــروز ایـــن امـــکان بـــا تجهیـــز بخشـــی 
ــاز و  ــورد نیـ ــوازم مـ ــه لـ ــتان بـ از بیمارسـ
ــار 10  ــا اعتبـ ــت، بـ ــار تخـ ــاص چهـ اختصـ

میلیـــارد ریـــال فراهـــم شـــده اســـت.

الهام پی پر
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سهشنبه  11 تیر 1398 کاغذ جنوب

وضعیت آب آشامیدنی 12 روستای 
قلعه گنج بحرانی است

راه اندازی صندوق رهن و اجاره 
یک پیشنهاد است

بخشـدار چـاه دادخـدا قلعـه گنـج گفـت: وضعیـت 
آب آشـامیدنی 12 روسـتای دهسـتان مـارز در ایـن 
شهرسـتان به شدت بحرانی اسـت و 30روستای دیگر 

آن بطـور هفتگـی آبرسـانی سـیار مـی شـود. 
امیـر بامـری روز در گفـت و گو با خبرنگار ایرنـا افزود: 
دردریچـه،  دوشـن،  بردیـال،  همچـون  روسـتاهایی 
توابـع  از  و کُرچـکان  قلعـه  رایـن  نـم گاز،  کالهـون، 
دهسـتان مارز با مشـکل تامین آب آشامیدنی مواجه 
هسـتند و مقـرر شـده بنیاد علـوی در بحث آبرسـانی 
همـکاری  روسـتاها  ایـن  آشـامیدنی  آب  تامیـن  و 
کنـد.وی ادامـه داد: بـا فـرا رسـیدن فصـل تابسـتان 
مشـکالت تامیـن آب آشـامیدنی روسـتاهای بخـش 
چـاه دادخـدا قلعـه گنـج بیشـتر از هر مسـاله دیگری 
در اولویـت قـرار مـی گیـرد و روزانه بر میـزان مراجعان 

اهالی روسـتاهای دور و نزدیک به بخشـداری و حتی 
فرمانـداری قلعـه گنج افزوده می شـود کـه مهم ترین 
درخواسـت آنهـا تامین آب آشـامیدنی است.بخشـدار 
چـاه دادخـدا اظهـار داشـت: در بعضـی روسـتاها بـه 
علت کوهسـتانی بـودن و یا مشـکالتی همچون وجود 
سـنگ در بسـتر کـف چـاه موجب شـده اسـت آب به 
شـدت در ایـن روسـتاها کمبـودش احساسشـود.وی 
یـادآور شـد: کمبود و یـا نبود آب آشـامیدنی در بخش 
چـاه دادخـدا مربـوط به دهسـتان مـارز و روسـتاهای 
زیردامنـه کـوه های مارز اسـت و بحث خریـد مخازن 
ذخیـره آب ایـن روسـتاها بـا هزینه ۶00 میلیـون ریال 
تامیـن شـده و بـرای تامیـن آب اشـامیدنی چندیـن 
روسـتا کـه مشـکل جـدی داشـتند حفـر چـاه و لوله 

گـذاری انجام شـده اسـت.

انـدازی  راه  اینکـه  بیـان  بـا  اقتصـاد  وزیـر  معـاون 
صنـدوق رهـن و اجـاره یـک پیشـنهاد اسـت، گفت: 
وام بـه حسـاب موجـر واریـز مـی شـود و مسـتاجر 
هزینـه سـود وام را پرداخـت می کند کـه قطعا کمتر 
از هزینـه اجـاره خواهـد بـود. به گزارش مهـر، محمد 
دهقـان دهنـوی در خصـوص پیشـنهاد وزارت امـور 
اقتصـادی و دارایـی مبنی بر تأسـیس صنـدوق رهن 
و اجاره جهت کمک به مسـتأجران اظهار داشـت: راه 
انـدازی ایـن صندوق یک پیشـنهاد برای تسـهیل کار 
مسـتاجرین اسـت و قـرار نیسـت بـه صـورت الیحه 
تنظیـم شـود.معاون اقتصـادی وزیـر امـور اقتصادی 
و دارایـی افـزود: در حـال حاضـر کـه قیمت هـای 
مسـکن و هزینه هـای اجـاره افزایش یافتـه و به تبع 
آن شـرایط بـرای مسـتاجرین سـخت شـده اسـت، 

تأسـیس صنـدوق رهـن و اجـاره می توانـد تسـهیل 
کننـده امـور باشـد.وی ادامـه داد: البتـه بایـد تاکیـد 
کنـم کـه ایـن موضـوع صرفـًا در قالب یک پیشـنهاد 
اسـت و قـرار نیسـت کـه یـک راه حـل قطعی باشـد 
و از فـردای تأسـیس صنـدوق همـه صاحـب خانـه 
شـوند.دهقان دهنـوی در رابطـه بـا سـازوکار فعالیت 
صنـدوق رهـن و اجـاره، گفـت: هـدف ایـن اسـت 
کسـانی کـه توانمنـدی الزم بـرای پرداخـت اجـاره 
را ندارنـد وام بگیرنـد و آن وام را بـه عنـوان ودیعـه 
مسـکن اسـتفاده کنند؛ البتـه به این وام سـود تعلق 
می گیـرد و بـه ایـن افـراد یـک هزینه سـود تحمیل 
می شـود ولـی محاسـبات نشـان می دهـد کـه ایـن 
هزینـه سـود کمتـر از هزینه اجاره ای اسـت کـه افراد 

پرداخـت می کننـد.

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد 
شـماره1398۶031901۴000۴31  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   98/02/1۴-
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم میتـرا سـادات قرشـی 
فرزنـد سـیدکاظم بشـماره شناسـنامه ۶8صـادره از جیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت۷02/3متر مربع 
پـالک - فرعـی از 1۴88- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک -فرعـی از1۴88- اصلـی قطعـه ۶واقـع دراراضی ماغ 
دلفـارد جیرفـت بخش3۴کرمان خریداری از مالک رسـمی 
خـود متقاضـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/28- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :114

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند 
رسـمی برابر رای شـماره1398۶031901۴000۴29 -98/02/1۴ 
هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضی شـورای سیاسـت گـذاری ائمه جمعه بـه نمایندگی 
دفتر امام جمعه شهرسـتان جیرفت  درششـدانگ یک باب 
خانـه دو طبقـه به مسـاحت501/35متر مربع پالک - فرعی 
از 5۷۷- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 59 فرعـی 
از5۷۷- اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی زرکوبـی جیرفـت 
بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـید 
حسـین رضـوی ابراهیمی  محرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/28- تاریـخ 

انتشـار نوبت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :141

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی   و سـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
برابـر رای شـمارره 1398۶031901۴00003 – 98/01/0۶ هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی مسـتقر در واحدثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
اقای جواد کمالی فرزند محمدعلی بشـماره شناسـنامه 1۶9 
صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل بر 
باغچـه بـه مسـاحت ۶90/۶2 متـر مربـع پـالک 0 فرعـی از 
120۴ – اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی از 
1۴0۴ – اصلـی قطعـه ۶ واقـع در ارضی گربـه دلفارد جیرفت 
بخـش 3۴ کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقای حبیب 
هللا ناصـری محـرز گردیده اسـت لـذا به منظور 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 اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صورت انقضـای مذکور و عدم 
وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 
شـد .-تاریـخ انتشـار نوبـت اول 98/03/28 تاریـخ انتشـار 

نوبـت دوم 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک گلباف 
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- .آگهـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-  برابـر رای شـماره 1۷9 1398۶03190۶2000 هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضی 
خانم صدیقه دریائی گوکی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 
۶029 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
555/5۷ مترمربـع پـالک یکفرعـی از 1200- اصلـی مفـروز 
و مجـزی شـده از پـالک 1200اصلـی واقع در گلبـاف خیابان 
امـام کوچـه شـماره ۷ خریـداری از مالکان رسـمی شـهربانو 
مهـدی زاده و حاجیـه مهـدی زاده محـرز گردیـده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد./م الـف: ۴۷2
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/۴/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/۴/2۶ 
محمد مقصودی رئیس اسناد و امالک گلباف

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند  
رسـمی- آگهـی اصالحـی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای اصالحی شـماره1398۶0319091000۴98-

98/02/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای منصور 
کریمـی فرزنـد حسـن  بشـماره شناسـنامه 83با کد ملـی 3031883۷05صـادره از جیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت2۷8/50متر مربع پـالک - فرعـی از۶39- اصلی مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک – فرعـی از ۶39- اصلـی قطعه یک بخش۴5کرمان  واقع در اراضی سوسـن آبادعنبر آباد خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای مجید ابراهیمی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
اول:98/0۴/11  نوبـت  انتشـار  تاریـخ  الـف:2180-    ./م  خواهدشـد  صـادر  مالکیـت 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای  
فاقـد سـند رسـمی-آگهی اصالحـی موضوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 
قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
اصالحـی شـماره139۷۶031901۴00۶۶۴8 -9۷/12/01 هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد فاریابـی 
فرزندکرامـت بشـماره شناسـنامه 2۷۶صـادره از جیرفت درششـدانگ یک بـاب خانه وباغچه  
بـه مسـاحت۴98/39 متـر مربـع پـالک908۴ فرعـی از 5۷۴- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک  13۴۷ فرعـی از5۷۴- اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی جیرفـت بخش۴5کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دریـک  نوبت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار آگهی به مدت یـک ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد .

 تاریخ انتشار نوبت اول:98/3/28
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :125

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای  
نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  آگهـی موضـوع مـاده3  فاقـد سـند رسـمی- 
قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـر رای 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   98/02/23- شـماره1398۶031901۴000۷20 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای روح اله موحـدی نیافرزند 
محمـد حسـین بشـماره شناسـنامه 2055صـادره از یـزد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت۴92/۷۶متر مربـع پـالک- فرعـی از 950- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
-فرعـی از950- اصلـی قطعه ۶واقع دراراضی کالکی بنسـتان دلفارد جیرفت بخش3۴کرمان 
خریداری از مالک رسـمی آقای غالمحسـین ناصری محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/03/28-تاریـخ انتشـار دوم :98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :128

آگهی اصالحی
امالکـی کـه در آگهـی هـای پیشـین بـه شـماره 1۴80و1۴۶8مورخ  

مـورخ  وطـن  کاغـذ  پیـام   98/0۴/05و98/03/22روزنامـه 
اشـتباها  تکلیـف  تعییـن  قانـون  98/0۴/05و98/03/22موضـوع 
آگهـی وبرابـر اختیـارات تفویضـی هیـات هـای نظـارت آگهـی های آنهـا تجدید 
ومهلـت اعتـراض برآنهـا از تاریـخ انتشـار بمـدت دو مـاه مـی باشـد .برابـر رای 
شـماره 139803190۷9000030مـورخ 98/01/28هیـات اول موضوع قانون تعیین 
وتکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک رودبار جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعـارض آقای 
نادعلی شـهریاری سـرحدی فرزند نعمت هللا بشـماره شناسـنامه 191۶صادره از 
منوجان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 312متر مربـع پالک ۶9۶فرعی 
از 190اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنـوب –میش پدام –انتهـای بلوار معلم 
–خیابان جدید االحداث بخش ۴۶قطعه سـه کرمان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای جعفـر سـالمی محـرز گردیـده اسـت .در آگهـی های منتشـره قبلـی نام 
. بـود  گردیـده  درج  سـرحدی  شـهریاری  نادعلـی  رسـمی  مالـک 
علی رحمانی خالص –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان رودبار جنوب 
–م الف :628

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 90۴مترمربـع  دارای 
پـالک1۴39- فرعـی از 15۷- اصلـی واقـع در شـهر فاریاب قطعه 
دوبخـش ۴۶ کرمـان مورد تقاضای آقای غالمرضا شـکوهی فرزند 
عیسـی بـه شناسـنامه شـماره ۴25نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد .لـذا حسـب 
درخواسـت کتبی مالک  مـورخ 98/0۴/09آگهـی تحدیدحدوداختصاصی پالک 
فـوق  منتشـر وعملیـات تحدیـد آن از سـاعت 8صبـح روزپنـج شـنبه مورخـه 
1398/05/1۷در محـل شـروع وبـه عمـل خواهـد آمـد، لـذا به مالـک ومالکین 
مجـاور رقبـه مذبور اخطار میشـود که در موعـد مقرر در این آگهـی درمحل وقوع 
ملـک حاضـر و چنانچه کسـی بـر حدود وحقـوق ارتفاقـی آن واخواهی داشـته 
باشـد میتوانـد از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایـت 30روز واخواهی 
خـود را بـه اداره ثبت اسـناد وامالک کهنوج تسـلیم تـا به دادگاه صالحه ارسـال 
شـود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسـموع 

نیسـت / م الف: 201۶ - تاریخ انتشـار :سـه شـنبه  1398/0۴/11
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج 

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

ملک سیرجان 
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی  ثبتـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- برابـر رای شـماره 1398۶03190120003۴2 هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای یحیـی پاینده نژاد فرزند گرگعلی  بشـماره شناسـنامه 
193 صـادره از داراب در ششـدانگ یـک قطعه زمین محصور 
مشـتمل بـر سـاختمان بـه مسـاحت  5۴0 متـر مربع پالک 
1۶30 اصلـی واقـع در بخـش 3۶ کرمان به آدرس سـیرجان 
آبـاده خیابان امام محمدباقر )ع( انتهای خاکی سـمت چپ 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمدکریـم رفعتی محرز 
گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 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، 
نماینـد.  تقدیـم  بـه مراجـع قضایـی  را  دادخواسـت خـود 
بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م 

الـف 2021-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/03/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/11

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششـدانگ یکباب خانه پالک 1۴8 فرعی 
از 5۴۶- اصلـی بمسـاحت 39۷/۷5مترمربـع 
:واقـع  آدرس  و  بخش۴5کرمـان  در  واقـع 
دراراضـی پشـت لـر جیرفـت مـورد تقاضـای آقای حسـین 
رودبـاری لـر بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف 
بشـماره9۷/11/08-139۷۶031901۴00۶051  جیرفـت  ثبـت 
درمالکیـت نامبـرده قرارگرفته وآگهی موضوع مـاده 3قانون 
وسـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت 
منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفتـه ونیاز 
مورخـه  درخواسـت  لـذا حسـب  دارد  حـدود  تحدیـد  بـه 
تحدیـد  آگهـی  بدینوسـیله  ۴55۷-98/03/28مالـک 
حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر 
و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه 
مـورخ 98/05/08شـروع وبعمـل خواهـد آمد لـذا به مالک 
یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن بـه محـل وقوع ملـک حاضر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبق 
مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 8۶- اصالحـی پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا ظـرف مدت 
30روز بـه ایـن اداره اعـالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصالح 
قضائـی تقدیم و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه نماید 
وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهـد بـود./. م الـف:1۶۴
 تاریخ انتشار :98/0۴/11-روز : سه شنبه 

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چـون تحدیـد حدود ششـدانگ یک بـاب خانه پـالک 2 فرعی از 
1211-اصلـی بخـش2۷ کرمـان واقـع در گلباف محلـه دریا جنب 
مسـجد مـورد تقاضای بهنـاز غالمـی فرزند محمود بعمـل نیامده 
و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب 
درخواسـت کتبـی مالک بـه  شـماره 98/1102۴/2۴1 و مـورخ 98/0۴/0۶آگهی 
تحدیدحدوداختصاصـی پالک مرقومه  منتشـر وعملیات تحدید آن از سـاعت 
8صبـح روز دوشـنبه مورخـه 1398/0۴/31در محـل شـروع وبـه عمـل خواهد 
آمـد، لـذا بـه مالک ومالکین مجاوریـن  رقبه مذبور اخطار میشـود که در موعد 
مقـرر در ایـن آگهـی درمحـل وقـوع ملـک حاضـر و چنانچـه کسـی بـر حدود 
وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیـم صورت 
مجلـس تحدیـدی لغایـت 30روز اعتراض خـود را به اداره ثبت اسـناد وامالک 
گلباف تسـلیم و سـپس بـه مراجع قضائی جهت رسـیدگی بـه دادگاه صالحه 
ارسـال شـود در غیـر این صورت پـس از انقضای مهلت مذکـور هرگونه ادعایی 

مسـموع نیسـت / م الف: ۴۶۴ - تاریخ انتشـار : 1398/0۴/11
محمد مقصودی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گلباف

حصر وراثت  
منیـژه  خواهـان   تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته  بـه  فرزنـد--  سـرکوهی 
شـادروان درویش سـرکوهی مهنی فرزندعزیز اله به شـماره  ملی 
53۶9۴05۷19 در تاریـخ139۷/12/18 دراثـر حـوادث ترافیکـی  فـوت نمـوده 

ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-  علی سرکوهی فرزند درویش به ش م  53۶9۷2۴581 

2-چراغ سرکوهی فرزند درویش به ش م 53۶9۷2۶892
3-خدیجه سرکوهی فرزند درویش به ش م  53۶98۷۴808

۴-منیژه سرکوهی مهنی فرزند درویش به ش م 31۶0۷9030۴
5-زلیخا سرکوهی مهنی فرزند درویش به ش م 31۶103۴23۶

۶-عصمت نقدی  فرزند فرج اله به ش م 53۶9۴0۴۷98          
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از 
نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد شـد / م الف: ۶2۷
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی  

آگهی ابالغ واحضار   
آقـای اسـحق زمانـی نـژاد  فرزند محمـد مجهول المکان همسـر 
شـما برابر دادنامه شـماره 9۶099۷3۴25۷011۷۷شعبه اول دادگاه 
عمومـی )حقوقی(دادگسـتری عنبـر ابـاد بـا بـذل مهریـه وسـایر 
حقـوق مالـی خـود تقاضـای طـالق نمـوده لذا الزم اسـت ظـرف مـدت ده روز 
پـس از انتشـاراین آگهـی در دفتـر خانـه بـه آدرس :جیرفـت –بلوار پاسـداران 
ابتـدای خیابـان ذوالفقارروبـروی اسـلحه ومهمـات حاضردرغیـر ایـن صـورت 
طبـق مقـررات اقـدام بـه ثبـت خواهد شـد واعتراض بعـدی مسـموع نخواهد 

شـد – م الـف 1۴۶ 
دکتر مجید خزاعی – سردفتر ازدواج وطالق 1۹3/۷4جیرفت 

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره1398۶031901۴0009۴ 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   98/01/21-
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای  سـید محمد حسـینی 
تبـار فرزند سـید حاجی بشـماره شناسـنامه 1۴۷9صـادره از 
جیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مساحت310/۷۴متر 
مربـع پـالک - فرعـی از 120۴- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک - فرعـی از120۴- اصلـی قطعـه ۶واقـع دراراضـی 
گربـه دلفـارد جیرفـت بخش3۴کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای سـید حاجـی روند)حسـینی ( محـرز گردیده 
اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/03/28- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :135

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد 
شـماره1393۶031901۴023۴۷3  رای  برابـر  رسـمی  سـند 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقای  ایمان رئیسـی نسـب فرزند احمد  بشـماره 
شناسـنامه ۶3۴8صـادره از کرمـان  درششـدانگ یـک باب 
خانه به مسـاحت101/55متر مربع پالک 18۷فرعی از 581- 
اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک - فرعی از581- اصلی 
قطعـه دوواقـع درخیابـان ذوالفقار –کوچه 1۷اراضی حسـین 
آبـاد جیرفـت بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای ابراهیـم سـیدیان محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/28- تاریـخ 

انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :113

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی  ثبتـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره1398۶031901۴000009 -98/01/0۶ 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقـای  سـید حمـزه حسـینی کهنـوج فرزند سـید 
یوسف بشـماره شناسـنامه 13صادره از جیرفت درششدانگ 
یـک بـاب خانه به مسـاحت295/20متر مربع پالک - فرعی 
از 5۷۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی 
از5۷۴- اصلـی قطعـه پنـج واقـع درخیابـان آزادی اراضـی 
بـاب سـواران سـاردوئیه جیرفت بخش3۴کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای جـان هللا مشـایخی  محـرز گردیـده 
اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا 
ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/03/28- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۴/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون 
سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  
فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره1398۶031901۴000105 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   98/01/21-
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
شهرسـتان  علمیـه  حـوزه  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه 
بـه  علمیـه   حـوزه  سـاختمان  درششـدانگ  جیرفـت  
مسـاحت11۷۷/۶0متر مربع پـالک - فرعی از 5۷۷- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 31فرعـی از5۷۷- اصلـی 
قطعـه دوواقـع دراراضـی زرکوبـی جیرفـت بخش۴5کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی حـوزه علمیـه  محـرز گردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 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 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . 
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/28- تاریـخ انتشـار نوبت 

98/0۴/11 دوم: 
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :140

تیخبر
یس

بهز
یک هکتار از اراضی ملی جیرفت 

از ید متصرفان خارج شد
اجرای طرح جمع آوری»کاغذ باطله«

در علوم پزشکی جیرفت 
خانه دار شدن 12خانوار دارای 
دومعلول جسمی در جیرفت 

افـزود: هرگونـه زمین خـواری بـر اسـاس مواد 
۶90 تـا ۶93 قانـون مجـازات اسـالمی جـرم 
محسـوب شـده و عـالوه بـر رفـع تصـرف، فرد 
متجـاوز به حبس و پرداخت خسـارت محکوم 
می شـوند. جانشـین فرمانـده یـگان حفاظت 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان، بیـان داشـت: مـردم طبیعت  دوسـت 
می تواننـد در تمـاس بـا "شـماره 150۴ سـتاد 
خبـری اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان" گزارش هـا و اخبـار خـود را در 
زمینـه آتش سـوزی عرصه های منابـع طبیعی، 
تخریـب و تصـرف اراضی ملی، قاچـاق گیاهان 
دارویـی، حفـر چاه غیر مجـاز در اراضـی ملی و 
... اطالع رسـانی کننـد تـا از ورود خسـارت های 
جبران ناپذیـر بـه عرصه هـای مرتعـی و جنگلی 

شـود. جلوگیری 

اندیشـــه  کانـــون  دبیـــر 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
جیرفـــت از اجـــرای طـــرح 
ــه"  ــذ باطلـ ــع آوری"کاغـ جمـ
ایـــن  دانشـــجویی  خوابگاه هـــای  در 
دانشـــگاه، بـــا هـــدف کمـــک بـــه کانـــون 
لبخنـــد جهـــت انجـــام کارهـــای خیریـــه 

خبـــر داد. 
بـــه گـــزارش ایســـنا، بـــه نقـــل از مفـــدا 
ــر  ــور" دبیـ ــه پـ ــن فرخـ ــت، "هیمـ جیرفـ
علـــوم  دانشـــگاه  اندیشـــه  کانـــون 
ـــرح  ـــه ط ـــان اینک ـــا بی ـــت ب ـــکی جیرف پزش
ـــاه  ـــه" از خردادم ـــذ باطل ـــع آوری" کاغ جم
98 در خوابگاه هـــای دانشـــجویی آغـــاز 
ــرای  ــت: اجـ ــار داشـ ــت، اظهـ ــده اسـ شـ
ایـــن طـــرح همزمـــان بـــا امتحانـــات 

ـــد  ـــاز ش ـــال دوم 98-9۷ آغ ـــان نیمس پای
تـــا از محـــل عوائـــد آن کمک هایـــی بـــه 
"کانـــون خیریـــه لبخنـــد" جهـــت انجـــام 

ــود. ــه شـ ــه هزینـ ــای خیریـ کارهـ
وی اظهـــار داشـــت: ایـــن طـــرح بـــا 
ــک  ــت، کمـ ــط زیسـ ــظ محیـ ــدف حفـ هـ
ـــگ  ـــردن فرهن ـــه ک ـــدان و نهادین ـــه نیازمن ب
خوابگاه هـــای  در  زبالـــه  تفکیـــک 

دانشـــجویی اجـــرا شـــد.
ــجویان و  ــرد: دانشـ ــه کـ ــور اضافـ فرخه پـ
کارکنـــان می تواننـــد کاغذهـــای تفکیـــک 
شـــده خـــود را بـــه کانـــون اندیشـــه 
ــن  ــع آوری ایـ ــد و در جمـ ــل دهنـ تحویـ
عوائـــد  تـــا  کننـــد  کمـــک  زباله هـــا 
خیریـــه  امـــور  صـــرف  آن  از  حاصـــل 

ــردد. گـ

ــای  ــواده هـ ــوار ازخانـ 12خانـ
جســـمی  دومعلـــول  دارای 
مهـــر  مســـکن  طـــرح  در 
بهزیســـتی خانـــه دار شـــدند. 
وزارت  خبـــری  پایـــگاه  گـــزارش  بـــه 
اداره  از  نقـــل  بـــه  شهرســـازی  و  راه 
ــانی اداره کل راه  ــالع رسـ ــات واطـ ارتباطـ
و شـــهر ســـازی جنـــوب کرمـــان، محمـــد 
ســـاردویی اعـــالم کـــرد: ایـــن طـــرح در 
ـــک  ـــا ی ـــتی ب ـــر بهزیس ـــکن مه ـــب مس قال
ـــن اداره کل راه و  ـــه بی ـــه جانب ـــرارداد س ق
ـــتی  ـــان، بهزیس ـــوب کرم ـــازی جن ـــهر س ش
ــام  ــاز انجـ ــن مسکن سـ ــن خیریـ و انجمـ

شـــده اســـت  .
مدیـــر کل راه و شـــهر ســـازی جنـــوب 
ــه  ــغ هزینـ ــت: مبلـ ــان داشـ ــان بیـ کرمـ

و  8میلیـــارد  طـــرح  ایـــن  در  شـــده 
۴00میلیـــون ریـــال اســـت کـــه ایـــن 
آورده  ســـهم  قالـــب  در  هـــا  هزینـــه 
ـــره،  ـــم به ـــی ک ـــهیالت بانک ـــان، تس متقاضی
کمک هـــای انجمـــن خیریـــن مســـکن 
ســـاز واداره بهزیســـتی بـــوده اســـت.وی 
ــهرهای  ــار داشـــت: در شـ ــن اظهـ همچنیـ
دارای  به خانواده هـــای  جنـــوب کرمـــان 
ــا  ــهر بـ ــاکن شـ ــمی سـ ــول جسـ دو معلـ
ـــود. ـــذار می ش ـــن واگ ـــاص زمی ـــرایط خ ش

اداره  طـــرف  از  اســـت  ذکـــر  بـــه  الزم 
شهرســـتان  فرمانـــداری  و  بهزیســـتی 
ــپاس از  ــوح سـ ــدای لـ ــا اهـ ــت بـ جیرفـ
و شـــهر  راه  اداره کل  هـــای  همـــکاری 
ــل  ــر بعمـ ــان تقدیـ ــوب کرمـ ــازی جنـ سـ

ــت. ــده اسـ آمـ

12۷50 تومـــان خریـــداری شـــد و بـــه قیمـــت 12850 
ـــه شـــد.  ـــکا فروخت ـــه متقاضـــی دریافـــت دالر آمری ـــان ب توم
ایـــن نـــرخ نســـبت بـــه روز پنـــج شـــنبه گذشـــته، 100 تومـــان 
کاهـــش داشـــته اســـت. مشـــاهدات میدانـــی از بـــازار نشـــان 
ـــذاری  ـــت گ ـــاز و سیاس ـــت بازارس ـــا و مدیری ـــود تقاض داد نب
ارزی در بانـــک مرکـــزی، مهـــم تریـــن دالیـــل رونـــد کاهشـــی 
نـــرخ ارز بـــوده اســـت. همچنیـــن هـــر اســـکناس یـــورو 
ــداری  ــان خریـ ــرخ 1۴۶50 تومـ ــه نـ ــروز، بـ ــازار دیـ در بـ
ـــان  ـــت 1۴۷50 توم ـــه قیم ـــی ب ـــت 100 تومان ـــا اف ـــد و ب ش
بـــه متقاضـــی دریافـــت یـــورو فروختـــه شـــد. برخـــی از 
ـــرز  ـــر م ـــه دالر زی ـــد در صورتی ک ـــاد دارن ـــران اعتق معامله گ
ـــت  ـــت قیم ـــال اف ـــود، احتم ـــت ش ـــی تثبی ـــزار تومان 13 ه
ــد  ــود خواهـ ــی وجـ ــزار و 800 تومانـ ــدوده 11 هـ ــا محـ تـ
ــازده نقـــدی بـــورس  داشـــت. شـــاخص کل قیمـــت و بـ
ـــا  ـــنبه، ب ـــالت روز یکش ـــان معام ـــران در پای ـــادار ته اوراق به
ـــم 2۴8  ـــه رق ـــد ب ـــادل 0.02 درص ـــدی مع ـــش ۴۴ واح کاه

ـــید. ـــد رس ـــزار و 532 واح ه

وزیر اقتصاد: با حساب های اجاره ای 
برخورد می کنیم

ــرا  ــت اجـ ــای در دسـ ــاره برنامه هـ ــند دربـ ــاد دژپسـ فرهـ
ـــا  ـــه ب ـــاره ای ک ـــی اج ـــاب های بانک ـــا حس ـــه ب ـــرای مقابل ب
ـــار  ـــی انجـــام می شـــود، اظه ـــرار مالیات هـــدف پولشـــویی و ف
داشـــت: در حـــال شناســـایی و مقابلـــه بـــا حســـاب های 
ـــاری از  ـــه آم ـــان اینک ـــا بی ـــتیم. وی ب ـــاره ای هس ـــی اج بانک
ـــد  ـــرد: بای ـــد ک ـــم، تاکی ـــاره ای نداری ـــاب های اج ـــن حس ای
بـــا ایـــن نـــوع حســـاب ها برخـــورد شـــود. بـــه گـــزارش 

ایرنـــا، در ماه هـــای اخیـــر، میـــزان اجـــاره حســـاب های 
ـــرداری  ـــی و کالهب ـــرار مالیات ـــا هـــدف پولشـــویی، ف بانکـــی ب
رشـــد زیـــادی یافتـــه اســـت. اجـــاره کننـــدگان، ماهانـــه 
بـــه ازای هـــر حســـاب بانکـــی مبلـــغ 2 تـــا ۴ میلیـــون 
تومـــان بـــه افتتـــاح کننـــدگان حســـاب، اجـــاره پرداخـــت 

می کننـــد.

قیمت مرغ منجمد 13 هزارتومان 
تصویب شد

عضـــو هیـــات مدیـــره کانـــون سراســـری مـــرغ داران 
ــازمان حمایـــت مصـــرف  ــه سـ ــان اینکـ ــا بیـ ــتی بـ گوشـ
ـــران بخشـــی از  ـــه منظـــور جب ـــدگان ب ـــد کنن ـــدگان و تولی کنن
ـــد  ـــت خری ـــتی، قیم ـــرغ گوش ـــدگان م ـــرورش دهن ـــان پ زی
ــور دام  ــتیبانی امـ ــرکت پشـ ــط شـ ــد توسـ ــرغ منجمـ مـ
کشـــور بصـــورت مســـتقیم از تولیـــد کننـــدگان را کیلویـــی 
ـــت  ـــن قیم ـــت: ای ـــت، گف ـــرده اس ـــن ک ـــان تعیی 13,000 توم
ـــتیم.  ـــمی آن هس ـــالغ رس ـــر اب ـــده و منتظ ـــالغ نش ـــوز اب هن
بـــه گفتـــه وی، برایـــن اســـاس از ایـــن پـــس شـــرکت 
ــد  ــرغ منجمـ ــرم مـ ــد هرکیلوگـ ــور دام بایـ ــتیبانی امـ پشـ
ــان  ــی 13 هزارتومـ ــت کیلویـ ــه قیمـ ــدگان بـ را از تولیدکننـ
ـــر  ـــا مه ـــو ب ـــن در گفتگ ـــد چهارآئی ـــد. برومن ـــداری کن خری
ــرغ  ــد مـ ــوب خریـ ــاًل قیمـــت مصـ ــه قبـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
ــت،  ــوده اسـ ــان بـ ــزار و 500 تومـ ــی 11 هـ ــد کیلویـ منجمـ
گفـــت: نـــرخ جدیـــد ســـبب می شـــود زیـــان مرغدارانـــی 
ـــور دام  ـــتیبانی ام ـــرکت پش ـــل ش ـــود را تحوی ـــرغ خ ـــه م ک
ـــان  ـــرم از 2,500 توم ـــو گ ـــر کیل ـــه ازای ه ـــد ب ـــور نماین کش

بـــه 1,000 تومـــان کاهـــش یابـــد.

قیمت مرغ منجمد 
13 هزارتومان تصویب شد

هدف ما این است در آینده، مشکلی به نام 
کمبود تخت های بیمارستانی در این مناطق 

نداشته باشیم 
بیمارســـتان  اجرایـــی  عملیـــات  داد:  ادامـــه  وی 

220 تختخوابـــی کهنـــوج را امـــروز آغـــاز کردیـــم 
در  درمانـــی  مجموعـــه  ایـــن  امیداســـت  و 
بهره بـــرداری  بـــه  ممکـــن  زمـــان  کوتاه تریـــن 
آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  برســـد.وزیر 
پزشـــکی تصریـــح کـــرد: هـــدف مـــا ایـــن اســـت در 

آینـــده، مشـــکلی بـــه نـــام کمبـــود تخت هـــای 
بیمارســـتانی در ایـــن مناطـــق نداشـــته باشـــیم.

بـــا افتتـــاح بخـــش اِل دی آر، تعـــداد 13 اتـــاق زایمـــان 
ـــار 50  ـــع و اعتب ـــر مرب ـــزار و 300 مت ـــای یک ه ـــا زیربن ب
میلیـــارد ریـــال در کهنـــوج بـــه بهره بـــرداری رســـید.

افتتاح ساختمان بهداشت رودبار جنوب
پزشـــکی   آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  وزیـــر   
اســـتان کرمـــان  جنـــوب  بـــه  ســـفر  ادامـــه  در 
درمـــان  و  بهداشـــت  شـــبکه  ســـاختمان 
ــرد . ــاح کـ ــز افتتـ ــوب را نیـ ــار جنـ ــتان رودبـ شهرسـ

ایـــن ســـاختمان هـــزار و 50 متـــر مربـــع زیربنـــا 
دارد و بـــرای احـــداث آن بیـــش از 1۷ میلیـــارد و 
۶00 میلیـــون ریـــال از اعتبـــارات وزارت بهداشـــت، 
شـــد.  هزینـــه  پزشـــکی  آمـــوزش  و  درمـــان 

افتتاح زایشگاه بیمارستان سیدالشهدا
تخـــت   ۶ بـــا  درمانـــی  بهداشـــتی  مرکـــز  ایـــن 
از  مربـــع  متـــر  یک هـــزار  فضـــای  در  و  فعـــال 
شـــده  آغـــاز  آن  اجرایـــی  عملیـــات   9۶ ســـال 
بـــود کـــه بـــرای پوشـــش جمعیـــت 35 هـــزار 
رســـید. بهره بـــرداری  بـــه  منطقـــه  نفـــری 

فاریـــاب  پیش بیمارســـتان  و  درمان بســـتر  پـــروژه 
در جنـــوب کرمـــان نیـــز افتتـــاح شـــد. ایـــن مرکـــز 
بهداشـــتی درمانـــی بـــا ۶ تخـــت فعـــال و در فضـــای 
یک هـــزار متـــر مربـــع از ســـال 9۶ عملیـــات اجرایـــی 
آن آغـــاز شـــده بـــود کـــه بـــرای پوشـــش جمعیـــت 
ــید. ــرداری رسـ ــه بهره بـ ــه بـ ــری منطقـ ــزار نفـ 35 هـ

دســـتگاه های  نبـــود  و  آمبوالنـــس  کمبـــود 
سی تی اســـکن و ســـونوگرافی از مهمتریـــن مشـــکالت 
شهرســـتان فاریـــاب در جنـــوب کرمـــان بـــود کـــه در 
گزارشـــی بـــه وزیـــر بهداشـــت ارائـــه شد.شـــد، ایـــن 
ـــه  ـــص اولی ـــا تخصی ـــا و ب ـــع زیربن ـــرح در 500 مترمرب ط
800  میلیـــون تومـــان از محـــل اعتبـــارات وزارت بهداشـــت، 
درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی احـــداث می شـــود.

وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی در 
ـــاختمان  ـــان، س ـــتان کرم ـــوب اس ـــه جن ـــفر ب ـــه س ادام
ســـتاد شـــبکه بهداشـــت عنبرآبـــاد بـــا اعتبـــار 20 
میلیـــارد ریـــال و مســـاحت 1000 مترمربـــع را افتتـــاح 
ـــان،  ـــتاندار کرم ـــی اس ـــراه دکترفدائ ـــه هم ـــر ب ـــرد. وزی ک
رئیـــس کمیســـیون بهداشـــت مجلـــس، کمالـــی 
پـــور و حمـــزه نماینـــدگان شهرســـتانهای جنوبـــی 
از  شهرســـتان  و  اســـتانی  مدیـــران  از  جمعـــی  و 
بیمارســـتان در حـــال ســـاخت عنبرآبـــاد بازدیـــد کـــرد 
و دســـتور تســـریع در ســـاخت آن را صـــادر کـــرد.

 وزیر بهداشـــت، درمان و آموزش پزشکی 
با اشـــاره به اینکه تکمیل پروژه های 

نیمه تمـــام یکی از اولویت های جدی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشک اســـت گفت: زیرساخت های حوزه 
بهداشـــت و درمان مورد نیاز در جنوب 

کرمان را تکمیل می کنیم. ســـعید نمکی 
ابراز داشـــت: کمک می کنیم بخش قلب 

این شهرســـتان تکمیل شود.
وی با بیان اینکه مقرر شـــد بخش 

دیالیز این بیمارســـتان توسعه یابد 
گفت: زیرســـاخت های مورد نیاز را در 
این زمینـــه تکمیل می کنیم تا مردم 

بتوانند خدمـــات بهتری از این مجموعه 
دریافت کنند. وزیر بهداشـــت، درمان 

و آموزش پزشـــکی با اشاره به اینکه در 
جنوب اســـتان کرمان برای مقابله با 

بیماری ماالریا در حدود ســـه دهه قبل 
تالش های زیادی شـــده است گفت: 

اکنون شـــاهد یک پیشرفت قابل توجه 
در جنوب اســـتان کرمان هستیم.

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی روز گذشته چند پروژه بهداشتی و درمانی را در جنوب کرمان کلنگ زنی، افتتاح و بازدید کرد

وزیر بهداشت به جنوب کرمان سفر کرد
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بزرگترین استان کشور آب ندارد 

خط قرمز بی آبی در کرمان

کرمــان – تابســتان در حالــی در کرمــان هــر روز داغ تــر می شــود 
کــه منابــع آبــی اســتان در برخــی از شهرســتان هــا از جملــه در 
رفســنجان و زرنــد بــا چالــش مواجــه شــده و صرفــه جویــی در 

مصــرف آب ضــروری اســت.
ــد  ــر چن ــان ه ــتان کرم ــتان ها: اس ــروه اس ــر – گ ــزاری مه خبرگ
در ســال جــاری بــا بارش هــای قابــل توجهــی مواجــه بــود امــا 
حقیقــت ایــن اســت کــه به دلیــل کمبــود بارندگــی در ســال 9۶ و 
9۷ منابــع آب کرمــان بــا افــت بســیار شــدید همراه شــده اســت، 
بارش هــای ســال آبــی جــاری حتــی بــه متوســط بارندگــی دراز 
مــدت اســتان نیــز نرســیده و همیــن مســاله دلیلی شــده اســت 
ــن آب شــرب در شهرســتانهای شــمالی اســتان  ــر اینکــه تامی ب

کرمــان بــا مشــکل و محدودیــت جــدی همــراه شــود.
کمبــود آب ابتــدا خــود را در شــهر کرمــان نشــان داد و دسترســی 
مــردم بــه آب شــرب محــدود شــده اســت هــر چنــد شــهروندان 
از قطعــی آب خبــر می دهنــد امــا شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ــه  ــن قطعی هــا ناشــی از افــت فشــار آب ب ــد ای کرمــان می گوی

دلیــل افزایــش مصــرف توســط مشــترکان اســت.
ــی  ــه جوی ــان صرف ــهر کرم ــکل ش ــع مش ــرای رف ــکار ب ــا راه ام
بیشــتر مــردم بیــان شــده اســت، ایــن در حالــی ســت کــه در 
شــهرهای رفســنجان و زرنــد کــه از بزرگتریــن مراکــز جمعیتــی 
کرمــان محســوب می شــوند نیــز ایــن روزهــا مــردم از کــم آبــی 

ــد. ــر می دهن خب

وعده ها عملی نشد و دشت خاکی ها آب ندارند
در برخــی از روســتاها از جملــه دشــت خــاک در شهرســتان زرنــد 
نیــز مــردم ماههاســت بــا قطعــی آب روبــرو هســتند و هــر چنــد 
مســئوالن چنــد هفتــه قبــل از رفــع مشــکل طــی چنــد روز خبــر 
داده بودنــد امــا بــا گذشــت زمــان مشــکل رفــع نشــده و مــردم 
گرمــای طاقــت فرســای تابســتان را بــدون آب ســپری می کننــد.

ــن آب در  ــهروندان تامی ــکار ش ــا راه ــق تنه ــن مناط ــر ای در اکث
ــه منــازل اســت. ظرف هــای پالســتیکی و انتقــال دســتی آب ب

مدیــر عامــل آب منطقــه ای کرمــان در گفتگــو بــا مهــر از کمبــود 
آب شــرب در شهرســتانهای مختلــف اســتان کرمــان خبــر 
می دهــد و از مــردم می خواهــد صرفــه جویــی و مصــرف بهینــه 

ــد. ــتر کنن ــف را بیش ــای مختل آب در بخش ه

کمبود شدید منابع آب شرب در استان کرمان
ــن  ــه تامی ــد ک ــد بدانن ــردم بای ــد: م ــزاده می گوی ــد علی محم
ــوان آب شــرب  ــه عن آب شــرب و منابعــی کــه بتــوان از آنهــا ب

ــود  ــت و کمب ــکل اس ــر و مش ــه ب ــیار هزین ــرد بس ــتفاده ک اس
ــود دارد. ــه وج ــن زمین ــدید در ای ش

وی بــا اشــاره بــه اینکــه 9۴ درصــد آبهــای موجــود در کرمــان در 
بخــش کشــاورزی اســتفاده مــی شــود، تصریــح کــرد: مســدود 
شــدن چــاه هــای غیــر مجــاز، مصــرف علمــی آب در بخــش 
کشــاورزی، اصــالح الگــوی کشــت در اســتانی ماننــد کرمــان که 
بــا کاهــش شــدید بارندگــی و تغییــر اقلیم مواجه اســت بســیار 

ضــروری مــی باشــد.
ــی  ــر زمین ــع آب زی وی خواســتار کاهــش برداشــت آب از مناب
ــن  ــرد: ای ــان ک ــد و بی ــعه ش ــم توس ــه هفت ــا برنام ــق ب مطاب
ــت  ــاورزی و صنع ــرب، کش ــش ش ــه بخ ــد در س ــش بای کاه

ــد. ــاق بیفت اتف
وی بیــالن مصــرف آب از منابــع آب زیــر زمینــی کرمــان را منفی 
ــتگاههای  ــردم، دس ــدی م ــه ج ــتار توج ــرد و خواس ــالم ک اع
ــف صنعــت، کشــاورزی  ــی و شــرکتها در بخشــهای مختل دولت

شــد.

خبری از جیره بندی آب نیست
ــه نظــر مــی رســد مــی رســد کــه ســاکنان  ایــن روزهــا امــا ب
شــهرهای زرنــد و رفســنجان از مشــکالت بیشــتری در خصوص 
ــایعاتی در  ــه ش ــتند، در حالیک ــه هس ــرب مواج ــن آب ش تامی
خصــوص جیــره بنــدی آب مطــرح بــود امــا فرمانــداران هــر دو 

شهرســتان جیــره بنــدی آب را تکذیــب کــرده انــد.
ــه جیــره  ــا مهــر می گویــد: هــر گون ــد در گفتگــو ب ــدار زرن فرمان
ــود  ــا کمب ــد ب ــد بدانن ــردم بای ــا م ــدی آب شــایعه اســت ام بن
آب مواجــه هســتیم چــون منابــع موجــود محــدود اســت و بــا 
توجــه بــه گــرم شــدن هــوا مصــرف مشــترکان افزایــش یافتــه 

ــت فشــار آب در شــبکه روی می دهــد. ــل اف ــن دلی ــه همی ب
علــی صــادق زاده می گویــد: طــی روزهــای اخیــر اقــدام بــه دو 
حلقــه چــاه جدیــد حفــر شــده اســت و بــه دنبــال تامیــن اعتبــار 
بــرای اتصــال ایــن چــاه هــا به شــبکه آب شــرب شــهر هســتیم.

ــش  ــی و بخ ــتگاههای دولت ــردم و دس ــر م ــد: اگ وی می گوی
ــدون  ــم ب ــی توانی ــتان را م ــد تابس ــکاری کنن ــی هم خصوص

ــربگذاریم. ــت س ــکل پش مش
ــد بارندگــی هــای  ــد بدانن ــان کــرد: مــردم بای ــد بی ــدار زرن فرمان
اخیــر نتوانســته کســری آب منابــع زیــر زمینــی را جبــران کنــد و 
بســیاری از چــاه هــای آب بــا کاهــش آبدهــی مواجــه شــده اند.

وی در خصــوص کمبــود آب در برخــی از روســتاها نیــز گفــت: 
پیگیــری هــای الزم در ایــن خصــوص انجــام شــده و تــالش 

مــی کنیــم مشــکل بــه زودی رفــع شــود.

مصرف آب در رفسنجان افزایش یافته است
فرمانــدار رفســنجان نیــز در گفتگــو بــا مهــر جیــره بنــدی آب را 
ــد: وجــود  ــر می گوی ــگار مه ــه خبرن منتفــی دانســته اســت و ب
ــه افزایــش  ــاغ هــای کشــاورزی در ایــن شهرســتان منجــر ب ب
برداشــت آب شــده اســت و بــه همیــن دلیــل کیفیــت آب در 
ــا  برخــی از مناطــق کاهــش یافتــه و برخــی از چــاه هــا نیــز ب
کاهــش شــدید آبدهــی و دبــی آب مواجــه هســتند اما مســلمًا 

جیــره بنــدی آب نخواهیــم داشــت.
ــد: در ســال جــاری گرمــای  ــدی می گوی ــد فصیحــی هرن مجی
ناگهانــی موجــب افزایــش بــی رویــه مصــرف آب شــده اســت 
در ســال گذشــته مصــرف ۶00 لیتــر در ثانیــه بــود امــا در ســال 
ــه  ــر آب در ثانی ــترک ۷50 لیت ــداد مش ــان تع ــا هم ــاری ب ج
اســتفاده مــی شــود پــس تنهــا راهــکار صرفــه جویــی اســت.

ــه  ــه دلیــل افــت فشــار آب اقــدام ب ــد: مــردم ب وی مــی افزای
نصــب پمــپ بعــد از کنتــور و انتقــال آب بــه مخــازن کــرده انــد 
کــه همیــن امــر موجــب بــی آبــی بــرای شــهروندانی شــده کــه 

پمــپ ندارنــد و یــا در انتهــای شــبکه قــرار گرفتــه انــد.
اضافــه کــرد: بایــد همــه بــا هــم همــکاری کنیــم تــا روزهــای گرم 
ســال را ســپری کنیــم و همــه از منابــع موجــود بهــره مند باشــند.

فرمانــدار رفســنجان از حفــر چنــد حلقــه چــاه جدیــد در 

ــی  ــکل کم ــدام مش ــن اق ــا ای ــت: ب ــر داد و گف ــنجان خب رفس
کاهــش یافتــه اســت امــا مصــرف بهینــه آب موجــود بســیار 

ــت. ــم اس مه

طرح های نمایشی جواب نداد /    توسعه کشاورزی 
متوقف شود

بســیاری از کارشناســان بــر ایــن بارونــد کــه در اســتانی ماننــد 
کرمــان کــه 30 ســال بــا خشکســالی دســت و پنجــه نــرم مــی 
کنــد و تغییــرات اقلیمــی موجــب افزایــش دمــای هــوا شــده 
ــه  ــاورزی ب ــمت کش ــعه از س ــای توس ــرح ه ــد ط ــت بای اس
صنعــت و معــدن ســوق داده شــود امــا بــا وجــود اینکــه ســال 
هاســت مســئوالن و رســانه هــا تذکــر می دهنــد امــا همچنیــن 
ــاورزی  ــش کش ــان در بخ ــتان کرم ــد آب اس ــش از 90 درص بی
اســتفاده و پیــش بینــی مــی شــود بــا ادامــه ایــن اوضــاع طــی 
چنــد ســال آینــده نــه تنهــا آبــی بــرای کشــاورزی باقــی نمــی 
ــا مشــکل  ــد بلکــه حتــی تامیــن آب شــرب اســتان نیــز ب مان

مواجــه خواهــد شــد.
در زمــان اســتاندار ســابق کرمــان بــا تبلیغــات فــراوان طرحــی 
بــرای کاهــش مصــرف آب و ســاماندهی منابــع موجــود تدویــن 
شــد، طــرح هــای انتقــال آب حــوزه بــه حــوزه از بهشــت آبــاد، 
خلیــج فــارس، انتقــال آب از صفــا رود در دســتور کار قــرار گرفت 
کــه برخــی متوقــف شــد و برخــی نیــز نیمــه کاره مانــده اســت.

آنچــه کــه امــروز مــردم اســتان بــا آن مواجــه هســتند ناشــی 
از اشــتباه ســال هــای گذشــته در خصــوص توســعه کشــاورزی 
در اســتانی اســت کــه جــزو اســتان هــای کــم بــارش در کشــور 
محســوب مــی شــود و ادامــه ایــن رونــد و عــدم برنامــه ریــزی 
ــد اوضــاع را طــی ســال هــای  ــه مــی توان ــرای مصــرف بهین ب

آینــده بیشــتر کنــد.

گزارش
مهر

سنا
 ای

س:
عک

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت برق شمال کرمان:

خاموشی برای مشترکانی 
که همکاری ندارند

مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمـان 
گفـت: اگـر شهرسـتانی در کنترل مصـرف برق رعایـت نکند، در صورتی که مشـکلی 
دهیـم کـه مشـترکانش  مـی  همـان شهرسـتانی  بـه  را  بیایـد، خاموشـی  پیـش 

همـکاری ندارنـد.
"رسـول عبداللهـی" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایسـنا، دربـاره احتمـال اعمال خاموشـی در 
واحدهـای صنعتـی و تولیـدی اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: خوشـبختانه امسـال مشـترکان 
کشـاورزی، صنعتـی و اداری در زمینـه مصـرف بـرق رعایـت مـی کننـد و تا امروز براسـاس 
تفاهمنامـه هـا، مصـرف کنترل و پاداش ها پرداخت شـده و هیچ برنامه ای برای خاموشـی 

نداریم.
وی افـزود: در صورتـی کـه رونـد کار بـه همیـن صـورت پیش برود و مشـترکان بـه تعهداتی 
کـه داده انـد عمـل کننـد، برنامه ای برای خاموشـی نداریم و به کمبود برخـورد نمی کنیم اما 
اگـر همـکاری نباشـد، در صـورت بروز مشـکل، خاموشـی در بخش هایی اعمال می شـود.

عبداللهـی تصریـح کـرد: در سـال جـاری بـرای هـر اسـتان برنامـه و سـقف میـزان انـرژی 
مصرفـی مشـخص شـده و اگـر اسـتانی سـقف را رعایـت کنـد، حتی اگـر در کشـور کمبود 
باشـد، ایـن اسـتان نبایـد خاموش کند و اسـتان هایی باید خاموشـی داشـته باشـند که از 

سـقف عبـور کـرده اند.
وی بیـان کـرد: مـا ایـن برنامـه را بـرای شهرسـتان هـای حـوزه شـرکت توزیع نیـروی برق 
شـمال اسـتان کرمان اعمال کرده ایم و اگر شهرسـتانی رعایت نکند، در صورتی که مشـکلی 
پیش بیاید، خاموشـی را به همان شهرسـتانی می دهیم که مشـترکانش همکاری ندارند.

مدیـر دفتـر مدیریت مصرف شـرکت برق شـمال کرمان گفت: تاکنون خوشـبختانه همه جا 
وضعیـت نرمال بوده و مشـکلی نداریم.

وی دربـاره تغییـر سـاعت اداری و تاثیـر در مصـرف انـرژی بـرق اظهـار کرد: هـر روز مصرف 
ادارات بررسـی و مانیتـور مـی شـود و عـالوه بر تغییر سـاعت اداری، دسـتگاه هـای اجرایی 
باید از سـاعت 12 و ۴5 دقیقه سیسـتم سرمایشـی را خاموش کنند زیرا سـاعت 13 اوج بار 

اسـت و این مسـئله از سـوی اسـتاندار تاکید شـده است.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد:

کاهش فساد و تخلف در دفاتر اسناد رسمی استان کرمان نسبت به سنوات گذشته

خبر

هر
 م

س:
عک

آوای محلی           

 خدا دونه که حیرونه کشاورز
 َسری َبستی و  گَوُجونه کشاورز

 همی امسال بگو  واری بـچـاکـِن
به ُقرآن که پـشیمونه  کشاورز

شاعر :  یوسف مجیدی

 همیشه کارونی لنِگ کشاورز
 دلی اشکهته دلتنِگ کشاورز
 بدیدی نامرا شاُلووک غرصه

پسینی بسته ور کنِگ کشاورز

شاعر :  پنجلوک/ نوروز 

جیــره بنــدی آب شــایعه اســت امــا مــردم 
بایــد بداننــد بــا کمبــود آب مواجــه هســتیم 
چــون منابــع موجــود محــدود اســت و 
ــرف  ــوا مص ــدن ه ــرم ش ــه گ ــه ب ــا توج ب

ــت ــه اس ــش یافت ــترکان افزای مش

رییـس پلیـس راه اسـتان کرمان گفت: در سـه ماهه تابسـتان 
سـال گذشـته 1۴2 نفـر در حـوادث جـاده ای شـمال اسـتان 
کرمـان جـان خـود را از دسـت داده و یـک هـزار و 1۶5 نفـر 

مجـروح شـده اند.
بـه گـزارش ایسـنا، سـرهنگ"علی اکبر نصیـری" 10 تیرمـاه در 
نشسـت خبـری اظهار کـرد: طـرح تابسـتانه پلیـس از ابتدای 
تیرمـاه جـاری آغـاز شـده و تـالش مـا در طـرح این اسـت که 
مسـافران سـفری کم حادثه و بی خطر داشـته باشـند و برای 
کسـانی که از دیگر اسـان ها آمده و در طول جاده های اسـتان 

کرمـان تـردد دارنـد، اتفاقی نیفتد.
وی افـزود: پلیـس راه اسـتان ماننـد سـنوات قبل و براسـاس 
دسـتورالعمل هـا و بـا تمامی امکانات و پرسـنل با بـه کارگیری 
120 تیم گشـتی، ۴00 نفر پرسـنل پلیس راه، تجهیزات در اختیار 
و دوربیـن هـای کنتـرل سـیار و سـامانه های هوشـمند کنترل 

سـرعت جـاده ای تـالش می کنـد تابسـتانی ایمن تر از سـال 
گذشته داشـته باشیم.

نصیـری تصریـح کـرد: 13۴ سـامانه هوشـمند کنترل سـرعت 
جـاده در شـمال اسـتان پیـش بینی شـده کـه 90 مـورد فعال 
اسـت و میانگیـن سـرعت بیـن پایـه دوربین ها نیز محاسـبه 

می شـود.
رییس پلیس راه شـمال اسـتان کرمان بیان کرد: در سـه ماهه 
تابسـتان سـال گذشـته 1۴2 نفـر در حـوادث جـاده ای شـمال 
اسـتان کرمـان جـان خـود را از دسـت داده و یـک هـزار و 1۶5 

نفر مجـروح شـده اند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اگر راننـدگان مقـررات را رعایـت نکنند، 
تابسـتان مـی تواند جـزو پرحادثه ترین ماه های سـال باشـد، 
افـزود: بازدیـد وسـیله نقلیـه و کنتـرل آن قبـل از سـفر خیلی 
مهـم اسـت و بایـد رفـع نقص سیسـتم ترمـز صورت بگیـرد تا 

خطـرات کاهـش یابد.
نصیـری اظهـار کـرد: توصیـه همیشـگی پلیـس بـر رعایـت 
مقـررات در طـول سـفر و پرهیـز از سـرعت و سـبقت غیرمجاز 
اسـت کـه ایـن مـوارد از عوامل اصلـی و تشـدیدکننده صدمات 

در تصادفـات هسـتند.
رییـس پلیـس راه اسـتان کرمان گفـت: توجه به جلـو و عالئم 
بـه ویـژه در جـاده هایی کـه برای اولیـن بار حضور مـی یابند از 

نـکات مهم اسـت و بایـد رانندگان به آن توجه داشـته باشـند.
وی افـزود: بخـش زیـادی از حـوادث سـال قبـل واژگونـی 
بـوده کـه 53 درصـد از حـوادث ترافیکی را شـامل می شـود 
کـه عامـل اصلـی آن عـدم توجـه بـه جلـو اسـت که سـرگرم 
شـدن و صحبـت کـردن بـا سرنشـینان خـودرو، اسـتفاده از 
تلفـن همراه، سـرگرم شـدن به وسـائل سـمعی بصـری و ... 

از عوامـل آن اسـت.

علـی اسـدی نماینـده شـهربابک در مجلـس شـورای 
اسـالمی بـا طاهـری مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان 

کرمـان دیـدار و گفتگـو کـرد.
در ایـن نشسـت کـه در محل شـرکت آبفا اسـتان کرمان 
برگـزار شـد در رابطـه بـا وضعیت آبـی شـهرهای دهج و 

جـزوم بحث وگفتگو شـد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در 
خصـوص آخریـن وضعیت طرح آبرسـانی به شـهر های 

دهـج و جـوزم گفـت: خط انتقـال طرح تا مخـزن جوزم 
تـا  اجـرا  لوله هـای کل طـرح جهـت  و  تکمیـل شـده 
شـهر دهـج خریـداری شـده و پیمانـکار درحـال اجـرای 

باقیمانـده خـط انتقال اسـت.
وی افزود: ایسـتگاه های پمپـاژ و مخازن باقی مانده نیز 
به پیمانکار واگذار شـد و در حال تجهیز کارگاه اسـت و در 
تالش هسـتیم که عملیات آبرسـانی به شـهر جوزم را تا 

پایان شـهریور ماه سـال جاری به اتمام برسـد.

مدیــر کل ثبــت اســناد و 
ــان  ــتان کرم ــالک اس ام
بــا اشــاره بــه راه انــدازی 
اثــر  اخــذ  ســامانه  
ــن  ــردفتر و همچنی ــن و س ــت متعاملی انگش
ــر  ــک دفات ــر الکترونی ــرداری از دفات ــره ب به
اســناد رســمی و بازرســی مســتمر و نظــارت 
تخلفــات  بــا  قاطعانــه  برخــورد  و  دقیــق 
گفــت:  دفاتــر  ایــن  در  گرفتــه  صــورت 
براســاس آمــار موجــود در ســنوات اخیــر 
اســناد  دفاتــر  در  تخلــف  و  زمینــه فســاد 
ــنوات  ــه س ــبت ب ــان نس ــتان کرم ــمی اس رس

اســت. یافتــه  گذشــته کاهــش 
"رضــا  منطقــه کویــر،  ایســنا  بــه گــزارش 
ــن  ــه تبیی ــگاران ب ــی زاده" در جمــع خبرن طالب
ــتگاه  ــرای دس ــده ب ــن ش ــداز تدوی ــم ان چش
قضــا پرداخــت و بیــان کــرد: در ســال گذشــته 
ــر  ــی و غی بیــش از ۴05 هــزار اســتعالم قضای
قضایــی بــه صــورت الکترونیکــی توســط ایــن 
اداره کل پاســخ داده شــده اســت و بــه عبارتــی 

ــب  ــر روز کاری از قری ــط در ه ــور متوس ــه ط ب
1500 مراجعــه حضــوری شــهروندان بــه ادارات 

ــه عمــل آمــده اســت. ــری ب ــت جلوگی ثب
ــالک و  ــوزه ام ــار ح ــه چه ــان اینک ــا بی وی ب
ــمی و  ــناد رس ــرای اس ــناد، اج ــتر، اس کاداس
و موسســات غیرتجــاری؛  ثبــت شــرکت ها 
ثبتــی  خدمــات  ارائــه  اصلــی  محور هــای 
ــن  ــا ای ــه ب ــی اقشــار جامع ــه تمام هســتند ک
امــور ســر و کار دارنــد، گفــت: بــا راه انــدازی 
ثبتــی  خدمــات  الکترونیکــی  ســامانه   ۴۶
ــه  ــاب رجــوع ب ــه مســتقیم ارب ــزان مراجع می
ــا  ــا ب ــت، ام ــه اس ــش یافت ــت کاه ادارات ثب
ایــن حــال ادارات ثبــت اســناد و امــالک 
جــزو شــلوغ ترین ادارات از لحــاظ مراجعــات 

مردمــی و ارائــه خدمــات می باشــند.
ایــن مقــام قضایــی بــا اشــاره بــه ارائــه 
بــه  ثبتــی  درصــد خدمــات   85 از  بیــش 
الکترونیکــی خاطــر نشــان کــرد:  صــورت 
و  مکانیــزه  اســتعالم  ســامانه  انــدازی  راه 
الکترونیــک  آرشــیو  و  اســکن  همچنیــن 

ــتمل  ــی مش ــده ثبت ــزار پرون ــش از ۶00 ه بی
بــر 23 میلیــون بــرگ باعــث کاهــش میــزان 
ــی  ــای ثبت ــرقت اوراق و پرونده ه ــل و س جع

ــت. ــده اس ش
مدیــر کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 
ــامانه   ــدازی س ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
ــردفتر و  ــن و س ــت متعاملی ــر انگش ــذ اث اخ
همچنیــن بهــره بــرداری از دفاتــر الکترونیــک 
دفاتــر اســناد رســمی و بازرســی مســتمر 
بــا  قاطعانــه  برخــورد  و  دقیــق  نظــارت  و 
دفاتــر  ایــن  در  صــورت گرفتــه  تخلفــات 
ــنوات  ــود در س ــار موج ــاس آم ــت: براس گف
دفاتــر  در  تخلــف  و  فســاد  زمینــه  اخیــر 
ــه  ــبت ب ــان نس ــتان کرم ــمی اس ــناد رس اس

ســنوات گذشــته کاهــش یافتــه اســت.
ســال  در  افــزود:  ادامــه  در  زاده  طالبــی 
گذشــته قریــب ۶3۴ هــزار ســند رســمی در 
دفاتــر اســناد رســمی اســتان کرمــان تنظیــم 
ــال  ــی س ــناد تنظیم ــه اس ــبت ب ــه نس ــد ک ش
ــد. ــان می ده ــدی را نش ــک درص ــد ی 9۶ رش

رییس پلیس راه استان کرمان اعالم کرد:
آغاز طرح تابستانه پلیس در جاده های استان کرمان

در دیدار نماینده شهربابک با مدیرعامل شرکت آبفا مطرح شد:

طرح خط انتقال آب تا مخزن جوزم 
تکمیل شده است

شهرداری باغین

نوبت اول

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات ناقص، مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- سپرده برندگان نفر اول، دوم در صورت عدم مراجعه یا انصراف از انجام معامله به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای 332۷2002 و 333۷2846-044 تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی
 شــهرداری باغیــن در نظــر دارد کلیــه امــور خدماتــی شــهر باغيــن )شــامل مــوارد تنظیــف، جمــع آوری و حمــل زبالــه، 

نگهــداری فضاهــای ســبز شــهری و ...( را بــه مــدت یکســال از طریــق مناقصــه کتبــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار 
نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه تــا پایــان وقــت اداری ۹8/04/1۹ 
بــه شــهرداری باغیــن واقــع در کرمــان باغیــن شــهرک قــدس مراجعــه نمایند شــرکت کننــدگان بایســتی پیشــنهادات خــود را 
بــه همــراه تضمیــن شــرکت در مناقصــه )معــادل مبلــغ 1/۹00/000/000 ریــال بصــورت ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز نقــدی( در 
پــاکات الک و مهــر شــده تــا پایــان وقــت اداری دوشــنبه ۹8/04/31 تحویــل شــهرداری نماینــد. بازگشــایی پــاکات مناقصــه 

ســه شــنبه مورخــه ۹8/05/01 میباشــد.

برآورد سالیانه موضوع مناقصه
نوع تضمین انجام امور خدماتیمبلغ سپرده شرکت در مناقصه)به ریال(

1/900/000/000 ریال18/۷1۴/959/۴00انجام امور خدماتی شهر باغین
ضمانت نامه بانکی -

واریز نقدی به حساب شهرداری
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