
مدیرعامل و سخنگوی سازمان هموفیلی ایران: از جیرفت گزارش کمبود دارو داریم 
و جان بیماران در خطر است

مدير باغبانی سازمان جهاد كشاورزی جنوب:

برداشت بيش از 268 هزار تن 
محصول گلخانه ای در جنوب

تسریع در روند فعالیت های 
راهداری در جنوب کرمان

کمبود داروی هموفیلی 
در جیرفت

پروژه صفارود به بی پولی خورد
فرمانده قرارگاه خاتم النبیاء: پروژه صفارود پشت سد بی پولی قرار گرفته و تعطیل شده است

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

جنوب کرمان رتبه پنجم 
پرورش شتر در کشور 
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فرسودگی کالس های درس در شهربابک
در حالی که مدیرآموزش پرورش شهربابک مدعی شده 60 درصد 

مدارس این شهرستان فرسوده هستند، نوسازی استان اعالم کرده 
که فقط 20کالس دچار مشکل هستند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 تیــر   22 شــنبه         530 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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گاندو: به نام ما

به کام دیگران

مجید تفرشی
یادداشت مهمان

در خصـوص سـریال »گانـدو« کـه طی هفته هـای اخیر 
در شـبکه 3 سـیمای جمهـوری اسـامی ایـران پخـش 
می شـود و بـه مراحـل پایانـی خـود رسـیده، می تـوان به 

چنـد نکته مهـم اشـاره کرد.
نخسـت اینکـه سـاخت و پـردازش تصویـری و شـکلی 
ایـن فیلـم به لحـاظ رسـانه ای کار متفـاوت و جدیدی در 
تلویزیـون ایـران محسـوب می شـود. بـه ایـن معنـی که 
قابلیت هایـی در ایـن فیلـم مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه 
اسـت کـه بـه  طـور نسـبی و بـه لحـاظ فنـی یـک گام رو 
به جلو محسـوب می شـود. امـا نکته بعدی بـه محتوای 
این سـریال بازمی گردد. در این سـریال، یک سـری افراد 
کامـا خـوب و خطاناپذیر حضـور دارند که نجـات دهنده 
ملـک و ملـت و منافع هسـتند، بـا وجود اینکـه اکثریت 
نظـام یـا ناکارآمدنـد یـا فاسـد یا مشـکوک بـه خیانت و 

سازش.
آنچـه عما در این فیلم نشـان داده می شـود، این اسـت 
کـه نظامـی در ایران حضور دارد که در آن هیچکس کارش 
را درسـت انجـام نمی دهد و صرفا عده ای اقلیت هسـتند 
کـه در حـال حفـظ و نجـات کل مملکت هسـتند. در این 
میـان کسـانی هسـتند کـه عنـوان می کننـد ایـن فیلـم 
تخیلـی و در فضایـی فانتـزی اسـت و مشـابه ایـن نـوع 
فیلم هـا در خـارج از کشـور نیـز زیـاد سـاخته می شـود. 
بـه طـور مثـال در سـریال Homeland عـده ای از ایـران 
قصـد دارنـد، مقـر سـازمان سـیا را منفجر کننـد یا حتی 
در فیلـم سـینمایی »سـقوط لنـدن« نیروهـای داعـش 
رییس جمهـور امریـکا را در لنـدن بـه گـروگان گرفتـه و 
شـکنجه می کننـد. امثـال این نـوع فیلم ها در غـرب زیاد 
سـاخته می شـود کـه اغـراق و دروغ فراوانـی در آن وجود 
دارد ضمـن اینکـه نقـاط ضعـف سیسـتم نیز بـه نماش 

گذاشـته می شـود.
ولـی متاسـفانه تفـاوت ایـن فیلم هـا بـا گانـدو در ایـن 
اسـت کـه در آن مـوارد، اغلب پیام نهایی فیلم این اسـت 
کـه سیسـتم سـالم اسـت و درسـت کار می کنـد و عـده 
خاصـی هسـتند که مرتکـب اشـتباه می شـوند و عده ای 
هسـتند که با اصاح این اشـتباهات مـوردی و نامعمول، 
سیسـتم را به جایگاه واقعی و سـالم خود بازمی گردانند. 
امـا در گانـدو ایـن را نمی بینیـم. در گانـدو بـا سیسـتمی 
مواجـه هسـتیم کـه در اغلـب قریـب بـه اتفـاق بخـش 
اجرایـی، ناکارآمـد و فاسـد اسـت و فقط عـده خاصی در 
تاش هسـتند که آن را نجات داده و جلوی نابودی آن را 
بگیرنـد. از همیـن رو گانـدو را می توان یک نـوع خودزنی 
خودخواسـته و آگاهانه درون سیسـتمی دانسـت. ظاهر 
قضیه این اسـت یـک جناح، جناح دیگـری را هدف قرار 
می دهـد امـا ... در باطـن ایـن فیلـم، ادعـای افـرادی را 
کـه معتقدنـد، منافـع ملـی در جمهـوری اسـامی لحاظ 

نمی شـود را دنبـال می کنـد.
گانـدو خیلـی خاصـه و سرراسـت نشـان می دهـد کـه 
اکثریـت افـراد تاثیرگـذار درون نظـام، افـراد مطلـوب و 
سـالمی نیسـتند. در واقـع ایـن یـک پـاس گل طایی و 
حرفـه ای و هدیـه ای بـه مخالفـان نظام اسـت که معتقد 

بـه براندازی انـد و بـرای سـرنگونی تـاش می کننـد.
نکتـه دیگـر اینکـه بـا مطالعـه در ادبیـات و تاریخ نـگاری 
سـازمان های امنیتـی دنیـا درمی یابیـم که دسـتگاه های 
مشـابه و مـوازی امنیتـی در اروپـا و امریـکا هـم وجـود 
دارنـد ولـی در نهایـت هر چقدر با یکدیگر اختاف داشـته 
باشـند، خروجـی عملکـرد آنـان، هماهنـگ و یکسـان 
در جهـت منافـع ملـی کشـور و مصالـح نظـام خواهـد 
بـود. ولـی در گانـدو تنهـا یـک دسـتگاه سـالم و کارآمـد 
وجـود دارد و سـایر دسـتگاه ها ناکارآمدنـد و مانـع ایجاد 
می کننـد. کـه ایـن نیـز یـک نـوع خودزنـی جـدی درون 
سیسـتمی اسـت. ایـن سـریال نشـان می دهـد در بین 
دسـتگاه های امنیتـی و اجرایی، یک نوع نزاع و مناقشـه 
همـه  جانبـه وجـود دارد و گویی به جز حکـم تیر هر گونه 

دشـمنی را بـر یکدیگـر روا می دارنـد.
در ایـن بیـن گانـدو تـا جایـی پیـش مـی رود کـه برخـی 
اتهاماتـی کـه قبا توسـط امریـکا و اسـراییل علیـه ایران 
مطـرح شـده از جملـه ماجـرای ربوده شـدن لوینسـکی 
مامـور اف.بـی.آی در کیش عما و تلویحا تایید می شـود 
و بـه سـادگی می توانـد تبدیـل بـه ابزار دسـت دشـمنان 
شـود. حتـی در بحث انفجار انبار موشـکی ایـران در مارد 
نیـز در ایـن فیلـم اشـاراتی در تایید مواضع ایران سـتیزان 
مطـرح می شـود که بـه می تواند خاف مصالـح و امنیت 
ملـی تلقـی شـود. تـا جایی کـه گاهـی این شـایبه ایجاد 
می شـود کـه ایـن فیلـم واقعا بـا بودجـه داخلی درسـت 
شـده یـا خارجـی؟ بـه هـر روی در بخش هایـی از ایـن 
سـریال بـه نظـر می رسـد کـه مصالـح و منافـع جناحی 
کوتاه مـدت و مقطعـی به مصالح ملی و منافـع راهبردی 

کشـور ترجیح داده شـده اسـت.
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در حوزه گردشگری کرمان نباید جزیره ای کار شود

سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان کرمــان بــا تاکیــد براینکــه بایــد به 
حریــم و حرمــت ســازمانی یکدیگــر احتــرام گذاشــت، 

ــره  ــد جزی ــان نبای ــگری کرم ــوزه گردش ــت: در ح گف
ای کار شــود و نیــاز بــه همگرایــی و انســجام بیشــتر 

بخــش دولتــی و خصوصــی در ایــن حــوزه اســت.

بــه گــزارش کرمــان نــو، “فریــدون فعالــی”در دیــدار 
شــهردارکرمان بــا بیــان اینکــه یکــی از ۴ محــور 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــگری اس ــتان، گردش ــعه اس توس

هرگونــه ســرمایه گــذاری در صنعــت گردشــگری 
اســتان کرمــان ســبب رونــق اقتصــادی در ایــن 

ــود. ــی ش ــه م منطق
وی بــا تقدیــر از ابتــکار شــهرداری کرمــان در برگــزاری 
جشــنواره تابســتانی20 تــا20، تصریــح کــرد: پیشــنهاد 
تشــکیل دبیرخانــه دائمــی ایــن جشــنواره ارائه شــود 
ــول  ــب در فص ــزی مناس ــه ری ــا برنام ــوان ب ــا بت ت
مختلــف ســال بســته هــای ســفر بــرای گردشــگران 

داخلــی و خارجــی تعریــف کــرد.
سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــگری اس و گردش
بســته هــای ســفر بایــد دســتگاه مرتبــط یــک 
برنامــه ترغیبــی و تشــویقی آمــاده کننــد، افــزود: این 
مشــوق هــا مــی توانــد در قالــب تخفیــف در اقامــت، 
ــگری و  ــی و گردش ــن تاریخ ــد از اماک ــد، بازدی خری

غیــره باشــد.
فعالــی در ادامــه بــا اشــاره بــه پــروژه هــای 
ــهرداری  ــی و ش ــراث فرهنگ ــی می ــترک مرمت مش
کرمــان گفــت: ایــن پــروژه هــا ســبب تمرکــز منابــع 
و رونــق آثــار تاریخــی و فرهنگــی مــی شــود و 
بایــد دفاتــر فنــی میــراث فرهنگــی و شــهرداری در 
ارتبــاط و تعامــل بیشــتر بــه منظــور تســریع در رونــد 

ــند. ــور باش ــی ام اجرای
ــت  ــم و حرم ــه حری ــد ب ــه بای ــد براینک ــا تاکی وی ب

ســازمانی یکدیگــر احتــرام گذاشــت، افــزود: میــراث 
فرهنگــی خــط قرمزهایــی دارد کــه بایــد در اجــرای 
هــر پــروژه شــهری لحــاظ شــود و همــه بایــد خــود 
ــن سیاســت هــا و برنامــه  ــه اجــرای ای را موظــف ب

هــا بدانیــم.
سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی 
ــد  ــان اینکــه بای ــا بی ــان ب و گردشــگری اســتان کرم
ــذاری  ــرمایه گ ــزرگ س ــروژه ب ــر پ ــاز ه ــش از آغ پی
ــای  ــروه ه ــخص و در کارگ ــات آن مش ــرح خدم ش
تخصصــی ارائــه و مصوبــات الزم بــا رعایــت اصــول و 
ضوابــط ســازمانی اخــذ شــود، تصریــح کــرد: در غیــر 
ایــن صــورت شــاهد اجــرای پــروژه هایــی خواهیــم 

بــود کــه بــرای همــه مســئله ســاز خواهــد شــد.
ــه  ــی ب ــراث فرهنگ ــه می ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب فعال
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــد اج ــع در رون ــاد مان ــال ایج دنب
شــهری نیســت، عنــوان کــرد: تــاش مــی شــود بــا 
حفــظ موازیــن میــراث فرهنگــی، در فراینــد کار ایــن 

ــروژه هــا تســهیل و تســریع شــود. پ
ــا اســتقبال از تصمیــم شــهردار کرمــان جهــت  وی ب
ــان  ــی، خاطرنش ــت تاریخ ــهرداری باف ــکیل ش تش
کــرد: وجــود شــهردار بافــت تاریخــی مــی توانــد در 
حــل و فصــل بســیاری از مشــکات موجــود در ایــن 
بافــت، اثــر گــذار باشــد و میــراث فرهنگــی نیــز آماده 

هرگونــه همــکاری در ایــن زمینــه اســت.

رئیس هیئت تنیس استان کرمان خبر داد:

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان:

کرمان میزبان رقابت های تنیس لیگ دسته دو کشور

رئیـس هیئت تنیس اسـتان کرمـان از برگزاری مسـابقات 
تنیس لیگ دسـته دو باشـگاه های کشـور در بخش آقایان 

به میزبانـی این اسـتان خبر داد.
مرتضـی ایرانمنـش، رئیـس هیئـت تنیـس اسـتان کرمان 
در گفـت و گـو بـا باشـگاه خبرنـگاران جـوان کرمـان، گفت: 
مسـابقات تنیـس لیـگ دسـته دو باشـگاه های کشـور در 
بخـش آقایـان از روز شـنبه 22 تیـر جاری تا روز پنج شـنبه 
2۷ همیـن مـاه با حضور تنیسـور هایی از سراسـر کشـور به 
میزبانـی کرمـان در باشـگاه تنیـس اقبـال برگزار می شـود.

وی زمـان ورود تیم هـا را عصـر روز جمعـه 21 تیـر جـاری 

عنـوان کـرد و افزود: قرعه کشـی رقابت ها رأس سـاعت 18 
روز جمعـه 21 تیـر با حضور نماینده سـازمان لیگ، سـرداور 
و سرپرسـتان باشـگاه های حاضـر در باشـگاه تنیس اقبال 

می شـود. انجام 
ایرانمنـش بـا اعـام اینکـه رقابت هـا از روز شـنبه 22 تیـر 
جـاری در باشـگاه تنیـس اقبـال آغـاز می شـوند، تصریـح 
کـرد: تمام مسـابقات به صورت 2 بازی انفرادی )سـینگل( 
و یـک بـازی دو نفـره )دوبل( به صورت 2 سـت از 3 سـت 

است.
وی تأکیـد کـرد: حضور بازیکنـان متولـدان 2۴/۴/8۴ و به 
بـاال در ترکیـب تیـم ممنـوع اسـت و بازیکنانی کـه در لیگ 
دسـته دو شـرکت کـرده انـد، نمی توانند در لیگ هـای باالتر 

حضـور یابند.
ایرانمنش با بیان اینکه سـرداور و داوران مسـابقات توسـط 
کمیته داوران فدراسـیون تنیس انتخاب و اعزام می شـوند، 
یـادآور شـد: مسـابقات لیگ دسـته دو در صـورت حضور 8 
تیـم و کمتر در یـک گروه و به صـورت دوره ای برگزار خواهد 
شـد، امـا در صورتـی کـه تیم هـای حاضـر در مسـابقات، 
باالتـر از 8 تیـم باشـند، بنـا به تعـداد تیم ها، مسـابقات در 
چنـد گـروه برگـزار می شـوند و در مرحلـه دوم، بازی هـای 
مسـابقات بـه صورت حذفـی انجام خواهد شـد و تیم های 

اول هـر گـروه مسـتقیمًا به مرحلـه بعد صعـود می کنند.

 مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت
 شماره 98-1

آموزش و پرورش شهرستان کشکوئیه

تاریخ انتشار در سایت : 1398/4/22 
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1398/4/28 ساعت 14 

تاریخ بازدید از امالک : از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1398/5/5 
مهلت ارسال پیشنهاد : 1398/4/22 ساعت 14 تا 1398/5/7 ساعت 14

 تاریخ بازگشایی : 1398/5/8
جهــت آگاهــی از شــرایط عمومــی و توضیحــات برگــزاری و ســایر اطالعــات مزایــده به ســامانه 

ســتاد بــه نشــانی setadiran.ir مراجعه شــود.

29 تا 2948 تا 46

آمــوزش و پــرورش شهرســتان کشــکوئیه در نظــر دارد امالک و مســتغالت تحــت اختیار 
خــود را از طریــق مزایــده عمومــی بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده را با بهــره گیری از 

ســامانه ســتاد ایــران )setadiran.ir( بــه صــورت الکترونیکــی بــه فروش برســاند.
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مدیرعامـل و سـخنگوی سـازمان هموفیلـی ایران در 
رابطـه با کمبـود داروهای هموفیلی در اسـتان قزوین 
گفت: در حال حاضر زنجیره تامین دارو بسیار معیوب 
اسـت و قزویـن هـم سـنبل نبـود این زنجیره اسـت.

سـازمان  سـخنگوی  و  )مدیرعامـل  قویـدل  احمـد 
هموفیلـی ایـران( در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا در 
ارتبـاط بـا اعتـراض بیمـاران هموفیلی اسـتان قزوین 
بـه نبـود دارو گفـت: دو روز پیش به علـت اعتراضات 
بیمـاران قزوینـی در خصـوص نبـود داروهـای مربوط 
بـه هموفیلـی، از طـرف کانون هموفیلی ایـران به آنجا 
رفتیـم. مـا بـه عینـه مشـاهده کردیم کـه بیمـاران 10 
تـا 12 روز اسـت کـه بـا کمبـود اساسـی و نبـود دارو 
اسـتان  بیمـاران  داروئـی  سـهمیه  هسـتند.  مواجـه 
قزویـن 15 روز اسـت کـه تحویل داده نشـده اسـت و 
عمـا بـه بیمـاران می گوینـد کـه دارو موجود نیسـت.

هموفیلـی  بیمـاران  مشـکات  علـت  تبییـن  در  وی 
قزویـن گفـت: بیمـاران بـا مـا تمـاس گرفتـه بودنـد، 
و مـا بـه آنـان اطمینـان دادیـم کـه کمبـود داروئـی 
در کشـور وجـود نـدارد و هـر چـه هسـت، مربـوط به 
اسـتان قزویـن می شـود. مـا تحقیـق کردیـم و در 
نهایـت جسـتجوهای مـا بـه آنجـا رسـید کـه علـت، 
توزیـع  شـرکت های  بـه  دانشـگاه ها  بدهی هـای 
دارو اسـت. شـرکت های داروپخـش  از تحویـل دارو 
خـودداری کرده انـد.  دانشـگاه ها  داروخانه هـای  بـه 
بنابرایـن 15 روز اسـت کـه داروخانه هـا حواله هـای 
بیمـاران  عمـا  و  نکرده انـد  دریافـت  را  داروئـی 
گرفته انـد. قـرار  جـدی  مضیقـه  در  اسـتان  ایـن 

دارو  حـوزه  در  تـازه   معضـات  بـا  ارتبـاط  در  وی 
شـرکت های  بـرای  ایـن  از  پیـش  کـرد:  اظهـار 
کـه  داشـت  وجـود  خـط  قرمـزی  پخـش دارو 
نمی توانسـتند بـه خاطـر بدهـی، از تحویـل دارو بـه 
قیمـت   چـون  ولـی  کننـد.  خـودداری  داروخانه هـا 
ایـن داروهـا بسـیار بـاال رفتـه اسـت، بـه تازگـی اگـر 
رود،  باالتـر  یـک حـدی  از  داروخانه هـا  فاکتورهـای 
»بـاک«  اصطـاح  بـه  را  آنهـا  دارو  توزیـع   مراکـز 
می کننـد. متاسـفانه امـروز بسـیاری از شـرکت های 
آنهـا  کرده انـد.  عبـور  خط قرمـز  ایـن  از  توزیـع دارو 
دارو را بـدون توجـه بـه اینکـه چه نقشـی در سـامت 
می کننـد. نگهـداری  انبارهایشـان  در  دارد  بیمـاران 

بـر  تاکیـد  بـا  ایـران  هموفیلـی  سـخنگوی کانـون 
اهمیـت دسترسـی بـه موقـع بـه داروها در سـامت 
بسترسـاز  امـر  ایـن  خـود  خـاص گفـت:  بیمـاران 
خواهـد  قضائـی  پرونده هـای  آمـدن  وجـود  بـه 
شـد، چـرا بایـد دارو در انبـار یـک شـرکت پخـش 
آن  نبـود  خاطـر  بـه  یـک کـودک  و  بمانـد  موجـود 
شـرکت  آن  قاعدتـا  بشـود.  معلـول  داروخانـه  در 
بایـد مـورد مواخـذه قـرار بگیـرد. اگـر یـک شـرکت 
نمی توانـد دارو را توزیـع بکنـد، نبایـد حـق نگهـداری 
آن را داشـته باشـد. بایـد دارو را بـه مبـدا خـودش 
برگردانـد و اعـام کنـد کـه مـن نمی توانـم ایـن دارو 
را توزیـع کنـم. چـه فراینـدی اسـت کـه یک شـرکت 
ایـن قـدرت را پیـدا می کنـد تـا با جـان مـردم بازی 
کنـد و چـرا ایـن فرایند در حـوزه دارو حاکم اسـت؟

دانشـگاه ها  خدمـت  در  داروخانه هـا  ایـن  جـا  هـر 
اسـت دارو بـه صورت تقسـیم کردن سـهمیه یا اندک 
دادن دارو بـه داروخانه هـا ارائه می شـود. سیاسـت ها 
ایـن گونـه پیش می رونـد و چـون داروخانه ها دولتی 
هسـتند اطاع رسـانی صورت نمی گیرد کـه خبرنگاران 
و رسـانه های گروهـی مطلـع بشـوند کـه بیمـاران در 
چـه رنجـی بـه سـر می برنـد. همـه اینها در شـرایطی 
اسـت کـه موجـودی داروئـی کشـور تامیـن اسـت.

پیوسـتن  چارچـوب  در  دولـت  کـرد:  اظهـار  قویـدل 
بـه بـازار تجـارت جهانـی، حـذف یارانه هـا و واقعـی 
پرداخـت  جـای  بـه  داروهـا  قیمت هـای  کـردن 
مابه تفـاوت  واردکننده هـا،  بـه  یارانه هـا  مابه تفـاوت 
دادنـد،  تحویـل  بیمه گـر  سـازمان های  بـه  را 
سـاختارهای  اساسـا  کـه  بیمه گـری  سـازمان های 
مختلـی دارنـد. خـود آنهـا میلیاردهـا تومـان از دولت 
طلبـکار هسـتند. بـه خاطـر ایـن طلبـکاری  دولتـی، 
هـر پولـی بـه سـازمان های بیمه گـر داده شـود آنهـا 
مختارنـد تـا ایـن پـول را صرف هـر هزینـه ای بکنند.

قویـدل در انتقـاد از اینکـه چـرا بایـد مسـئولیت های 
خطیـر بـر عهـده افـراد بی مسـئولیت باشـد، گفـت:   
بخـش خصوصـی بـه سـادگی از خـط  قرمز هـا عبـور 
می کنـد و جـان بیمـاران را بـه خطـر می انـدازد. نباید 
ایـن نوع کاالهای اسـتراتژیک را بـه بخش خصوصی 
بدهند. چرا باید آخر سـال این شـرکت ها سـود ببرند 
و بیمـاران معلـول بشـوند، چـرا کسـی فکـر نمی کنـد 
اگـر کسـی می آیـد در حـوزه داروهـای بیماری هـای 
می کنـد  سـرمایه گذاری  العـاج  صعـب  و  خـاص 
و از ایـن را تجـارت دارد، بایـد یـک خط قرمز هایـی 
داشـته باشـد. هـر کس مـی توانـد این خـط  قرمز ها 
مـا  تجـارت شـود. کشـور  ایـن  وارد  رعایـت کنـد  را 
مـی  دارد کـه  هایـی  بحـران  ارزی  هـای  حـوزه  در 
بایسـت قاطعانـه بـر بخـش خصوصـی نظـارت کنـد.

ایـن  در  بهداشـت  وزارت  تعریـف شـده  و خدمـات 
آن  بودجه هـای  احتمـاال  و  نمی شـود  ارایـه  اسـتان 
بـه مصـارف دیگـری می رسـد. امـروز از سیسـتان و 
بلوچسـتان، جیرفـت و کردسـتان گـزارش کمبود دارو 
و از خوزسـتان کاهش سـهمیه ماهیانه را داشـته ایم.

عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسـامی 
در  محصـوالت کشـاورزی  لجسـتیک  پـارک  گفـت: 
جنـوب کرمـان بعنـوان یـک خـا اسـت کـه مطالعات 
اجـرا و راه انـدازی آن انجـام شـده کـه بایسـتی بـه 
گـروه  بـه گـزارش خبرنـگار  درآیـد.  اجرایـی  مرحلـه 
کرمـان،   از  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  هـای  اسـتان 
نشسـت بررسـی و طـرح تحقیـق و تفحـص نماینـده 
شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآباد در مجلس شـورای 
اسـامی از برخـی دسـتگاه های وادارات کل اسـتان در 
زمینـه انتقـاد از رونـد فعالیت هـای برخـی دسـتگاه ها 
در شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد برگزار شـد.علی 
یارمحمـدی عضـو هیـأت رئیسـه کمیسـیون عمـران 
نشسـت  حاشـیه  در  اسـامی  شـورای  مجلـس 
عمرانـی  و  فنـی  زیرسـاخت های  مشـکات  بررسـی 
شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد کـه در جیرفـت 
برگزارشـد گفت:حضـور مـا در مـورد طـرح تحقیـق و 
تفحـص نماینـده جیرفت در مجلس شـورای اسـامی  
که به کمیسـیون عمـران تخصصی مجلس ارائه شـده 
اسـت.وی بـا بیـان اینکه مـا در کمیسـیون مجلس به 
جـای اینکـه باالتریـن مقـام کشـوری را در مجلـس و 
کمیسـیون مـورد سـوال قـرار دهیـم در حـوزه انتخابیه 
ایـن موضـوع بـا حضـور مسـووالن مربوطـه در میـان 
گذاشـته شـود.عضو هیأت ریسسـه کمیسـیون عمران 
مجلس شـورای اسـامی گفت: طبـق گزارش های داده 
شـده اقدامـات مطلـوب بود، امـا بایسـتی حرکت این 
فعالیت هـا برای منطقه ای که محرومیت دارد بایسـتی 

ایـن حرکت هـا تندتـر شـود.

کمبود داروی بیماران 
هموفیلی در جیرفت

پارک لجستیک 
محصوالت کشاورزی 

جنوب اجرایی شود 

خبر

خبر

کاهش قیمت 
خودروهای خارجی

حقیقت کانکس نشینی مستأجران 
قابل انکار نیست

دسترسی مراجعان قضایی 
در فاریاب استان کرمان آسان شد

ـــدگان  ـــن واردکنن ـــر انجم دبی

قیمـــت  گفـــت:  خـــودرو 

خارجـــی  خودروهـــای 

نســـبت بـــه فصـــل بهـــار 

رونـــد کاهشـــی داشـــته اســـت. اگـــر 

رونـــد ترخیـــص خودروهـــای وارداتـــی 

از گمـــرکات بـــه ســـرعت از ســـوی 

قطعـــا  شـــود  اجرایـــی  دســـتگاه ها 

ــد. ــش می یابـ ــا کاهـ ــت خودروهـ  قیمـ

بـــه گـــزارش اقتصادآنایـــن بـــه نقـــل 

دادفـــر  نیـــوز،  مهـــدی  تجـــارت  از 

ترخیـــص  مصوبـــه  هنـــوز  افـــزود: 

خودروهـــا بـــه طـــور کامـــل از ســـوی 

مرحلـــه  بـــه  دولتـــی  دســـتگاه های 

ـــت  ـــه دول ـــت. چنانچ ـــیده اس ـــرا نرس اج

ـــر  ـــه دیگ ـــودرو را ب ـــص خ ـــه ترخی مصوب

ــا  ــد و خودروهـ ــاغ نکنـ ــتگاه ها ابـ دسـ

تـــا  نشـــود  ترخیـــص  گمـــرکات  از 

تمـــام  قیمـــت  تابســـتان  پایـــان 

ــن  ــددا بیـ ــی مجـ ــای وارداتـ خودروهـ

ـــد. ـــد ش ـــران خواه ـــد گ ـــا 30 درص  20 ت

ـــازار  ـــه قیمـــت واقعـــی ســـانتافه در ب او ب

اشـــاره و اظهـــار کـــرد: در زمـــان عـــدم 

ــانتافه در  ــت سـ ــه قیمـ ــرای مصوبـ اجـ

ـــون  ـــارد و 100 میلی ـــک میلی ـــه ی ـــازار ب ب

ـــه  ـــرای مصوب ـــا اج ـــا ب ـــید ام ـــان رس توم

ـــت  ـــرکات قیم ـــا از گم ـــص کااله و ترخی

ـــر  ـــال حاض ـــد. در ح ـــا ارزان ش خودروه

ـــون  ـــانتافه 820 میلی ـــی س ـــت واقع قیم

ـــت. ـــان اس توم

بــه گــزارش راه آرمــان؛ چنــدی 
ــوان  ــا عن ــر ب ــک خب ــش ی پی
ــتاجران  ــینی مس ــس نش کانک
ــاره  ــن اج ــاال رفت ــت ب ــه عل ب
ــد؛  ــر گردی ــهرها منتش ــیه ش ــا در حاش به
خبرنــگار مــا بــه دنبــال پیگیــری واقعیــت 
مســئولین  ســراغ  بــه  موضــوع  ایــن 
ــا توســط  ــن موضــوع قوی اســتانی رفت.ای
انتشــار  و  شــده  تکذیــب  مســئولین 
ــد. ــض خواندن ــی مح ــر را دروغ ــن خب ای

ــردم  ــده م ــور نماین ــی پ ــی کمال ــا یحی ام
ــورای  ــس ش ــاد در مجل ــت و عنبرآب جیرف
اســامی و عضــو کمیســیون قضایــی و 
حقوقــی مجلــس در ایــن خصــوص اظهــار 
داشــت: زمانــی کــه صحبــت از مســووالن 
بــه میــان مــی آیــد بــه ایــن نتیجــه مــی 

و  جامعــه  دردهــای  مســووالن  رســیم 
نمی خواهنــد  را  واقعیــت هــا  از  خیلــی 
ــر  ــال دهند.اگ ــردم انتق ــه م ــد و ب بپذیرن
ــراف  شــما از شــهر خــارج شــوید و در اط
ســکونتان گــردش کنیــد  محــل  شــهر 
چــه  در  مــردم  برخــی  دیــد  خواهیــد 
زندگــی  جانکاهــی  و  وضعیــت ســخت 
ــا  ــان و ی ــراف شــهر کرم ــد.در اط ــی کنن م
ــت  ــل جیرف ــی مث ــتان های ــی شهرس حت
ــا در کانکــس زندگــی مــی  ــه تنه برخــی ن
ــان  ــه در ش ــی ک ــا وضعیت ــه ب ــد بلک کنن
ــر  ــی کنند.ب ــر م ــت س ــران نیس ــت ای مل
ــق آمــاری کــه خــود مســئولین اعــام  طب
کردنــد 1۴ میلیــون حاشــیه نشــین در 
ایــران داریــم آیــا ایــن هــا در قبــر زندگــی 

ــد؟ ــی کنن م

دفتـر  نخسـتین  راه انـدازی  بـا   
خدمـات الکترونیـک قضایی در 
شهرسـتان فاریاب جنوب کرمان 
دسترسـی مراجعان به سیسـتم 
قضایـی آسـان شـد. بـه گـزارش ایرنـا ربیس 
حـوزه قضایـی شهرسـتان فاریـاب در مراسـم 
افتتـاح نخسـتین دفتـر خدمـات الکترونیک 
قضایـی ایـن شهرسـتان گفـت: افتتـاح دفاتر 
راسـتای  در  مهـم  گامـی  قضایـی  خدمـات 
خدمت به مردم شـریف فاریاب به شـمار می 
رود و مـردم مـی توانـد بـا ثبت نام در سـامانه 
ابـاغ الکترونیـک ثنا از طریق ایـن دفتر بدون 
مراجعـه حضـوری بـه دادگسـتری، در جریان 
ظرفیـت،  ایـن  و  گیرنـد  قـرار  خـود  پرونـده 
وقـت  اتـاف  از  جلوگیـری  باعـث  طرفـی  از 
سـاالری  می شـود.محمد  کننـدگان  مراجعـه 

دادگسـتری  در  بـار  نخسـتین  بـرای  افـزود: 
اسـتان کرمـان از نقشـه جغرافیـای امنیتی که 
در راسـتای گارگـروه پیشـگیری از وقـوع جرم 
تهیـه شـده بـود رونمایـی شـد.وی از رونمایی 
مهمانسـرای  و  سـاختمان  بازسـازی  طـرح 
دادگاه عمومـی شهرسـتان فاریـاب نیـز خبـر 
داد و گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه ایـن حـوزه 
بایگانـی  هرگونـه  فاقـد  گذشـته  در  قضایـی 
راکـد بوده اسـت بایگانـی راکـد دادگاه عمومی 
فاریـاب فعال و افتتاح شد.سـاالری همچنین 
از افتتاح سیسـتم پیشـرفته حفاظتـی دادگاه 
مداربسـته  دروبیـن   12 بـا  فاریـاب  عمومـی 
خبـر داد و افـزود: عملیـات اجرایـی احـداث 
سـاختمان جدید نماز خانه و سـالن کنفرانس 
دادگاه عمومی شهرسـتان فاریـاب در بنایی به 

مسـاحت 130 متـر مربـع آغـاز شـد.

نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  سـازمان  رییـس 
جـاده ای بـر تکمیـل پروژه هـای نیمـه تمـام 
راهـداری،  فعالیت هـای  رونـد  در  تسـریع  و 
نگهـداری محور هـای ارتباطـی جنـوب اسـتان 
کرمـان تاکیـد کـرد. به گـزارش خبرنـگار گروه 
از  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  هـای  اسـتان 
کرمـان،  رییـس سـازمان راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای بـا حضـور نماینـده مـردم پنـج 
شهرسـتان جنوبی اسـتان، معاون برنامه ریزی 
و  راهـداری  کل  مدیـر  راهـداری،  سـازمان 
حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان از طرح 
تعریـض و بهسـازی چنـد محـور ارتباطـی در 
شهرسـتان های قلعه گنـج، منوجـان، فاریاب، 
رودبـار و کهنـوج بازدیـد کردنـد.در ایـن بازدیـد 
مدیـر کل راهداری و حمـل و نقل جاده جنوب 
اسـتان با اشـاره به اجرای طرح هـای نگهداری 
راه هـای ارتباطـی در ایـن شهرسـتان گفـت:در 
حـوزه شهرسـتان منوجـان محـور منوجـان _ 
قلعـه گنج به طـول ۴5 کیلومتر که 20 کیلومتر 
 10 و  شـده  انجـام  بهسـازی  و  تعریـض  آن 
کیلومتر در دسـت تعریض و بهسـازی اسـت.

مسـعود جمیلی افـزود: اعتبار هزینه شـده در 
20 کیلومتـر اول 80000 میلیـون ریال بـوده و در 
قطعـه دوم بـا پیشـرفت فیزیکـی 30درصد در 

حـال اجرا اسـت.
در بازدید  حسـن نیـا از وضعیت آبنمای مظفر 
آبـاد رودبـار مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقل 

جـاده ای جنوب اسـتان کرمـان گفت:این آبنما 
بـه طول ۴00متر اسـت کـه در زمـان بارندگی و 
جاری شـدن آب در بسـتر هلیل رود آبنما برای 
چندیـن روز مسـدود می شـود که تـا فرو کش 
کـردن سـیاب مجبـور به بسـته نگاه داشـتن 
آن هسـتیم.وی بـا اشـاره بـه وجـود 28 آبنمـا 
در محـور ارتباطـی رودبـار جنـوب _ایرانشـهر 
گفـت:5 آبنمـا از 28 آبنما در ایـن محور تبدیل 
بـه پـل شـده اسـت کـه همچنـان در طـول 
110کیلومتـر ایـن محور 23 آبنمـای دیگر وجود 
دارد کـه بایسـتی بـرای تبدیـل شـدن آن هـا 
بـه پـل چـاره اندیشـی شـود.در ایـن بازدیـد 
نماینـده مـردم پنج شهرسـتان جنوبی اسـتان 
در مجلـس شـورای اسـامی گفت:بـا توجه به 
حمل قسـمت اعظمی از محصوالت کشاورزی 
جنـوب اسـتان بـه مبـادی خـارج از اسـتان از 
طریـق جاده ، وجود زیر سـاخت های مناسـب 
سـبب حضور ناوگان حمل و نقلی بیشـتر برای 
حمل محصوالت کشـاورزی خواهد شـد.احمد 
روسـتایی  راه هـای  اینکـه  بیـان  بـا  حمـزه 
ایجـاد  زمینـه  در  بیشـتر  توجـه  نیازمنـد  مـا 
زیرسـاخت ها و ایمـن سـازی هسـتند ابـراز 
امیـدواری کـرد بـا پیوسـتن مجموعـه راه های 
فرعی و روسـتایی به سـازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای زمینه مناسـبتری برای توجه به 
احـداث راه هـای روسـتایی، تکمیـل طرح های 
نیمـه تمـام و توسـعه زیرسـاخت های حمـل 

و نقلـی جنـوب اسـتان صـورت بگیرد.رییـس 
سـازمان راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای هم 
ضمـن بازدیـد از رونـد اجرایـی چنـد پـروژه در 
شهرسـتان های منوجـان، قلعـه گنـج، فاریاب 
و کهنـوج گفت:تمـام توان سـازمان راهـداری و 
حمـل جاده ای در کشـور ایجاد بسـتر مناسـب 
حمـل و نقلـی در جاده هـا است.عبدالهاشـم 
حسـن نیـا افزود:سـهم 90درصـدی جابجایی 
بـار و مسـافر در کشـور از طریـق شـبکه راه هـا 
خـود نشـان دهنـده اهمیـت دهنـده بخـش 
اینکـه  بیـان  بـا  اسـت.وی  نقلـی  و  حمـل 
پروژه هـای مختلـف ایـن سـازمان بـا توجه به 
وضع موجـود و همه محدودیت هـای مالی در 
حـال اجـرا اسـت افزود:اولویت ما در سـازمان 
راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای پیشـرفت و 
جمع کردن پروژه های در دسـت اجراسـت.وی 
بـا بیـان اینکـه از تمـام ظرفیت بـرای کمک به 
توسـعه زیر سـاخت های مناطق کمتر توسـعه 
یافتـه اسـتفاده خواهیم کـرد افزود:هزینه های 
و  راهـداری  حوزه هـای  تمامـی  در  سـنگین 

محدودیـت اعتباری و گسـتردگی کشـور و نیاز 
تمـام مناطـق بـه توجـه ویـژه را می طلبـد.وی 
بـا بیـان اینکـه در بازدیـد از آبنمـای مظفرآبـاد 
در شهرسـتان رودبـار جنـوب آبنمایـی به طول 
۴00متـر بایسـتی تبدیـل بـه پـل شـود کـه در 
حـال حاضر اعتبـاری بالغ بر ۴0میلیـارد تومان 
می خواهد که هزینه ای سـنگین اسـت.رییس 
سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
بـا بیـان اینکـه اولویـت ایـن سـازمان تکمیـل 
طرح هـای نیمـه تمـام اسـت افـزود:در حـال 
حاضـر بایسـتی طرح هـا و پروژه هـای نیمـه 
تمـام حـوزه راهـداری تکمیـل شـود تـا بـرای 
اجـرای طرح هـای جدید چاره اندیشـی شـود.

نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  سـازمان  رئیـس 
همـراه  بـه  روزه  یـک  سـفری  در  جـاده ای 
فرمانـداران و نماینـده مـردم پنـج شهرسـتان 
جنوبـی اسـتان در مجلـس شـورای اسـامی، 
فرمانـداران، معـاون برنامـه ریـزی و به جنوب 
اسـتان از پروژه هـای حـوزه راهـداری و حمل و 

نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان بازدیـد کـرد.

اسـتاندار كرمـان گفـت: برنامـه ریزی شـده 
تـا پایـان دولـت  در مـدت زمـان 2 سـاله 
تدبیـر و امید، شـاخص های توسـعه جنوب 
 كرمـان را بـه میانگیـن كشـوری برسـانیم.

در  فدایـی  محمدجـواد  ایرنـا،  بـه گـزارش 
مقاومتـی جنـوب  اقتصـاد  نشسـت سـتاد 
نوبخـت  بـا حضـور محمدباقـر  كرمـان كـه 
معـاون رییس جمهـوری و رییس سـازمان 
برنامـه و بودجـه كشـور برگـزار شـد افـزود: 
مـردم  نماینـده  همـراه  بـه  قبـل  هفتـه   2
جیرفـت و عنبرآبـاد در دفتـر معـاون رئیس 
جمهـوری حضـور پیـدا و مشـكات منطقـه 
را بازگـو كردیـم و وی قـول بازدیـد از ایـن 
بـه وعـده خـود  امـروز  را دادنـد و  منطقـه 
عمـل كردنـد. وی ادامـه داد: جنـوب كرمان 
شـامل هفت شهرسـتان بوده و در شـاخص 
هـای آب، راه، شـغل و بهداشـت و درمـان، 
اسـتانی  و  اسـتاندارد كشـوری  خـط  زیـر 
اسـت. رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه 
ریـزی اسـتان كرمـان نیـز در ایـن نشسـت 

تسریع در روند فعالیت های 

راهداری در جنوب کرمان 
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خشــک  و  می ریــزد  جازموریــان  تــاالب  بــه  هلیــل   
بــزرگ و طغیان گــر در طــول  ایــن رودخانــه  شــدن  
ســال های اخیــر ایــن تــاالب بــزرگ و مشــهور را بــه مرکــز 
ریزگردهــای کشــور تبدیــل کــرده اســت و کارشناســان 
ــه  ــه ب ــن رودخان ــر آب از سرشــاخه ای ــد هســتند اگ معتق
شــمال اســتان منتقــل شــود مــرگ جنــوب رقــم خواهــد 
خــورد و آســیب های اجتماعــی بــدی را در اســتان شــاهد 
خواهیــم بود،اکثــر مــردم جنــوب کشــاورز هســتند و 
ــی و  ــال نامن ــزارع احتم ــات و م ــدن باغ ــک ش ــا خش ب
مهاجــرت در مطنقــه 99درصــد خواهــد بــود. در چنــد 
ــات  ــن معض ــی از مهم  تری ــران آب یک ــته بح ــال گذش س
ــان  ــتان کرم ــت. اس ــوده اس ــور ب ــتان کش ــن اس پهناورتری
ــه  ــد ک ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــی دس ــا کم آب ــی ب در حال
برخــی کارشناســان هشــدار داده انــد کــه در صــورت عــدم 
ــا  ــرای ایــن موضــوع، ایــن اســتان نهایت چــاره اندیشــی ب
تــا 20 ســال دیگــر قابــل ســکونت خواهــد بــود. بــر همیــن 
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــر طرح های ــال اخی ــد س ــاس در چن اس
بــا کــم آبــی در اســتان کرمــان پیشــنهاد و اجرایــی شــده 
اســت. طرح هــای همیــاران آب، انتقــال آب از بهشــت آباد 
ــال آب از ســد  ــه شــهرهای شــمال اســتان کرمــان، انتق ب
صفــارود بــه منظــور تامیــن آب آشــامیدنی کرمــان و رابــر 
برنامه هایــی  جملــه  از  خلیج فــارس  از  آب  انتقــال  و 
ــان در  ــران آب در کرم ــا بح ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــد ک بوده ان
نظــر گرفتــه شــده اند کــه در صــورت اجرایــی شــدن، 
می شــود.  برطــرف  کرمــان  اســتان  کم آبــی  مشــکل 

کســری هزار لیتر بر ثانیه آب در شهر کرمان
ــر از  ــردم تنگ ت ــیاری از م ــر بس ــه را ب ــا عرص ــن روزه ای
قبــل کــرده و بــرای رفــع ایــن مشــکل اجــرای یــک طــرح 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــووالن ق ــتور کار مس ــراری در دس اضط

ــال های  ــان در س ــهر کرم ــتان های ش ــت: تابس ــر نوش مه
اخیــر دو پدیــده را بــا خــود بــه همــراه داشــته اســت یکــی 
ــری  ــهر و دیگ ــمان ش ــدن آس ــود ش ــار آل ــا و غب ریزگرده
قطــع گاه و بــی گاه آب شــرب کــه مســووالن شــرکت آب 
ــد. ــاد می کنن ــار ی ــت فش ــوان اف ــه عن ــاب از آن ب و فاض

مصــرف آب بــا شــروع فصــل گرم ســال در کرمــان افزایش 

ــی  ــان مهم تریــن مقصــر کولرهــای آب ــه و در ایــن می یافت
معرفــی شــده اند و گفتــه می شــود هــر کولــر آبــی در 
شــبانه روز 250 لیتــر آب مصــرف می کنــد و بــا احتســاب 
ــر  ــم س ــن رق ــان ای ــهر کرم ــی ش ــک میلیون ــت ی جمعی

ــیاب های  ــد از س ــال بع ــر س ــا ه ــد. ام ــک می زن ــه فل ب
ــب  ــه موجــب تخری ــان ک ــف کرم شــدید در مناطــق مختل
ــا  ــردم می شــود و آب ه ــه م ــر ســاخت ها و خســارت ب زی
ــر  ــه فک ــووالن ب ــتان مس ــوند در تابس ــر می ش ــی کوی راه
ــع  ــر مواق ــد و در اکث ــد می افتن ــی جدی ــع آب ــن مناب تامی
زیرزمینــی  آب  منابــع  از  بی رویــه  برداشــت های  نیــز 
مهم تریــن عامــل بــی آبــی کرمــان عنــوان می شــود.

ــن آب  ــع تامی ــن منب ــم مهم تری ــوز ه ــود هن ــن وج ــا ای ب
شــرب و کشــاورزی و صنعــت کرمــان همیــن آب هــای زیر 
زمینــی هســتند و برداشــت منفــی 1.1 میلیــارد مترمکعبــی 
ــا  ــش ب ــه دارد و فرق ــم ادام ــوز ه ــع هن ــن مناب آب از ای
ســال های گذشــته ایــن اســت کــه بســیاری از ایــن 
منابــع دیگــری آبــی در بســاط ندارنــد و خشــک شــده اند.

بــرای  هشــدار کمبــود آب طــی ســه ســال گذشــته 
شــهروندان کرمانــی ملموس تــر از قبــل شــده اســت 
نمی رســد،  شــهر  خانه هــای  اکثــر  بــه  شــرب  آب  و 
عامــل  مهمتریــن  آب  پمپ هــای  نصــب  چنــد  هــر 
اگــر در هــر خانــه  امــا  افــت فشــار معرفــی شــده 
پمــپ را خامــوش کنیــد آبــی وارد لوله هــا نمی شــود.

هــزار لیتر آب در ثانیه کم داریم
رییــس  طاهــری  محمــد  کــه  بــود  گذشــته  ســال 
هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان کرمــان اجــرای طــرح اضطــراری تامیــن آب 
شــهر کرمــان خبــر داد و بیــان کــرد کــه بــا اجــرای 
ظرفیــت  بــه  ثانیــه  در  آب  لیتــر   220 طــرح  ایــن 
افزایــش  وجــود  ایــن  بــا  می شــود  افــزوده  شــهر 
ــت  ــده اس ــب ش ــان موج ــرف آب در کرم ــودی مص صع
فاضــاب  و  آب  شــرکت  آمــار  طبــق  اکنــون  هــم 
کرمــان هــزار لیتــر آب در ثانیــه کــم داشــته باشــد.
آغــاز یــک طــرح اضطــرار جدیــد بــه شــرط تامیــن مالــی

امســال حــاال یک طــرح دیگر اضطــرار در دســتور کار قرار 
گرفتــه اســت و مــردم امیدوارنــد بــا اجــرای ایــن طرح از 
بــار مشــکاتی کــه بــر دوششــان قــرار گرفتــه کمتر شــود.

فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء کــه پــروژه 
چنــد  دارد  برعهــده  را  رود  صفــا  ســد  از  آب  انتقــال 
ــد  ــرار جدی ــرح اضط ــک ط ــرای ی ــر از اج ــل خب روز قب
بــرای کاهــش مشــکات تامیــن آب در کرمــان داد.

ایــن پــروژه انتقــال آب کــه در حــوزه جغرافیایــی اســتان 

کرمــان اجــرا می شــود، قــرار اســت طــی ســال های 
ــب  ــد. در قال ــن کن ــی آب شــرب شــهر کرمــان را تامی آت
تونل هــای  بزرگتریــن  از  یکــی  پــروژه  ایــن  اجــرای 

ــد و  ــر ش ــان حف ــتان کرم ــه در اس ــال آب خاوریان انتق
حــاال تاش هــا بــرای انتقــال آب بــه کرمــان ادامــه 
دارد امــا بــا توجــه بــه مشــکات مختلــف اجــرای 

فرمانده قرارگاه خاتم النبیاء: پروژه صفارود پشت سد بی پولی قرار گرفته و تعطیل شده است

پروژه صفارود به بی پولی خورد

یکـی از بزرگتریـن طرح هـای انتقـال آب کشـور در اسـتان کرمـان رقم می خورد. طـرح انتقال آب از سـد 
صفـارود بـه شـهر کرمان بـا تونلی به طـول 38 کیلومتر در حالی آغاز شـد که اسـتان کرمـان در خط قرمز 
کم آبـی قـرار دارد و جالـب اینجاسـت کـه ایـن آب از سرشـاخه های هلیل رود بـه کرمان منتقل می شـود 
کارشناسـان معتقد هسـتند اگر آب از سرشـاخه این رودخانه به شـمال اسـتان منتقل شـود مرگ جنوب 
رقـم خواهـد خورد.اجـرای کامـل پـروژه صفا رود که سـه متر مکعـب آب به کرمان می رسـاند هـم اکنون 
پشـت سـد بی پولـی قرار گرفته اسـت بـا این وجـود فرمانده قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـاء می گوید در 

صـورت تامیـن منابـع مالی بهمـن ماه سـال جاری ایـن پروژه بـه بهره برداری می رسـد.

بـا  طرحـی  می گویـد:  اسـالمی  محمـد  سـعید 
همـکاری اسـتانداری کرمـان اتخاذ شـده اسـت 
کـه بـرای رفع مشـکل بی آبی در شـهر کرمان یک 
خـط انتقـال آب اضطـراری احـداث شـود که در 
نتیجـه اجـرای ایـن طـرح 150 لیتـر آب در ثانیه 
بـه کرمـان می رسـد.اما اجـرای کامل پـروژه صفا 
رود کـه سـه متر مکعـب آب به کرمان می رسـاند 
اکنـون پشـت سـد بی پولـی قـرار گرفتـه  هـم 
اسـت با ایـن وجـود فرمانده قـرارگاه سـازندگی 
خاتم االنبیـاء می گویـد در صـورت تامیـن منابع 
مالـی بهمـن مـاه سـال جـاری ایـن پـروژه بـه 
بهره بـرداری می رسـد و کرمـان بـرای همیشـه از 

بی آبـی رهـا می شـود.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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روزنامه های دیروز

روزنامه پیام ما
بررسی کرد: ورود اب به دریاچه ارومیه متوقف شده است.

سراسری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله اماکـی کـه برابـر آراء هیاتهـای حـل 
اختـاف موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی گلبـاف کـه ادامه عملیـات ثبتی آنهـا مطابق قانـون مذکور 
تجويـز گرديـده اسـت به ترتیب شـماره پاک فرعـی از اصلی وبخش و محـل وقوع ملک 

و مشـخصات مالـک واقـع در بخـش 2۷ کرمـان بشـرح ذیل:
1-پـاک يكفرعـی از ۶50 - اصلـی بخش 2۷ کرمان مالـک خانم زهرا عاقلی فرزند نجف 
بـه شـماره شناسـنامه ۴9۷0 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 
۴۴5 متـر مربـع واقـع در گلبـاف شـهرک امـام علـی)ع( کوچـه شـماره 20 سـمت چـپ 

خریـداری از مالـک رسـمی اکبـر خواجویی گوکی
2-پـاک 2 فرعـی از ۶50 - اصلـی بخـش 2۷ كرمـان مالـک خانم فاطمه جهـری فرزند 
خيـرهللا بـه شـماره شناسـنامه 1۶5 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 30۷/23 متـر مربـع واقـع در گلبـاف شـهرک امـام علـی)ع( کوچـه شـماره 20 

سـمت چـپ خریـداری از مالـک رسـمی اکبـر خواجویـی گرکی
لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی مي شـود در صورتي 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يـك مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضاي ملت منكـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد./م الـف:5۴۷- تاریخ انتشـار 

نوبـت اول : 98/۴/22- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/5/۶
محمد مقصودی- رئیس اداربت اسناد و امالک گلباف

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

شهر عنبر آباد
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1398۶0319091000950-98/0۴/19هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای علیجان احمد یوسـفی سـرحدی 
فرزنـد خدا مراد بشـماره شناسـنامه 1با کد ملـی 3031۶00۷38صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۴85/8۶متر 
مربـع پـاک - فرعـی از۴9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 
– فرعـی از ۴9- اصلـی قطعـه یـک واقـع درعنبرآبـاد اراضـی محمـد 
آبـاد بی بی شـهری بخش۴5کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای 
عبـاس امیـری محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 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 یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف: 
2218-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۴/22 – تاریـخ انتشـارنوبت 

98/05/0۷: دوم 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی اخطار ارائه اسناد مالکیت 
بـا توجـه بـه اینکـه بموجـب دادنامـه 9۷099۷3۴10۶00350 – 139۷/0۴/09، 
صـادره از شـعبه ششـم دادگاه عمومـی حقوقـی شهرسـتان کرمـان رای برابطال 
221/85قصـب معـادل 55۴۶/20مترمربـع از پـاک 883 فرعـی باقیمانـده از 
39۶8 اصلـی بخـش 2 کرمان کـه اخیرا به پاک 1251۶ فرعـی از 9۶8 3 اصلی 
بخـش 2 کرمـان اصـاح گردیـده بدینوسـیله بـه كليه مالكين مشـاعی ذیل االشـعار بشـرح ذیل 
اعـام واعـان میگردد.))ابتدا وضعیت ثبتی پاک مرقوم:ششـدانگ زمین محصور به زمین نهصد 
قصبـی از طـرف حسـین گنجعلیخانـی تقاضـای ثبـت شـده تحدیـد حـدود بعمل آمـده بموجب 
گواهـی حصـر وراثـت 55۷-۴۶/10/30دادگاههای بخـش کرمان نامبرده فـوت وورثه اش بنامهای 
علی اکبر ، محمد ،کریم ،زهرا ، فاطمه سـکینه و قدرت همگی گنجعلیخانی فرزندان تعرفه شـده 
انـد کـه بعضـی از ورثـه جهـت اخذ سـند مالکیت مراجعـه نمـوده اند ونقـل وانتقاتی نیـز صورت 
گرفتـه نهایتـا اسـامی مالکینـی کـه دارای سـند مالکیـت میباشـند بـه شـرح ذیل الذكر میباشـد 

، آقایـان و خانمها 
علـي / گنجعلـي خانـي فرزند کریم شـماره شناسـنامه 135۶ تاریخ تولـد1339/12/23 صـادره از 
کرمـان دارای شـماره ملـی 29913۶۷598 بعنـوان مالـک ده هـزار و نهصد و نـود و هفت مميز دو 
دهم سـهم مشـاع از سـی هزار و دویسـت و چهل سـهم عرصه و اعیان بیع شـرط مي باشـد حق 
فسـخ و منافـع و حـق السـكون مـورد معاملـه بـدون انتقـال ایـن حق ار ثـا بـه ورثه مـادام العمر 
مصالـح متعلـق بـه کریم گنجعلـي خاني میباشـد ، موضوع سـند مالکیـت اصلی بشـماره چاپی 
0223۷۷ سـری ب سـال 91 کـه در صفحـه ۴21دفتـر امـاک جلد1۶۷ذیـل شـماره ۴0۷95ثبـت 

گردیده اسـت . 
قـدرت /گنجعلي خاني فرزند حسـین شـماره شناسـنامه ۴5۴ تاریخ تولـد1310/08/22 صـادره از 
کرمان دارای شـماره ملی 299112۷۴1۴ مالک نود و شـش سـهم مشـاع از نهصد و شـصت سـهم 
عرصـه و اعیـان ، موضـوع سـند مالكيـت اصلي بشـماره چاپـی 0۴89281 سـری - سـال . که در 

صفحـه ۴۴2 دفتـر امـاک جلد1۶۷ذیل شـماره ۴0802 ثبت گردیده اسـت . 
مالکیت زهره کرامت فرزند ماشـااله با جز سـهم 2۴از كل سـهم ۴80 بعنوان مالک بیسـت و چهار 

سـهم مشاع از چهارصد و هشـتاد سهم عرصه و اعیان
 اسـما /گنجعلـي خانـي فرزنـد سـعيد بعنوان مالک سـی و دو سـهم مشـاع از ده هزار و هشـتاد 

سـهم عرصـه و اعیان
 راحله /گنجعلي خاني فرزند هوشـنگ مالک سـی و دو سـهم مشـاع از ده هزار و پانصد و هشتاد 

و یک سـهم عرصه و اعیان 
ندا /گنجعلخاني فرزند هوشـنگ مالک سـی و دو سـهم مشـاع از ده هزار و هشـتاد سـهم عرصه 

اعیان و 
 بیـژن /منهاج فرزند رحمت هللا شـماره شناسـنامه 1029 تاریـخ تولد 13۴2/11/0۷صـادره از کرمان 
دارای شـماره ملی 2991۴0۴۴01بعنوان مالک چهار سـهم مشـاع از چهارصد و هشـتاد سهم عرصه 

و اعیـان بیـع شـرط مي باشـد حق فسـخ و منافع و حق السـكون مـورد معامله بـدون انتقال این 
حـق ار ثـا بـه ورثه مـادام العمر مصالح متعلق به مشـار اليه )رحمت اله منهاج( اسـت و همچنین 

دوسـهم وبیسـت ودو بیست و پنجم سهم مشـاع از9۶ سهم ششدانگ
 رامین /گنجعلخاني فرزند مالک شانزده سهم مشاع از ده هزار و هشتاد سهم عرصه و اعیان

 محمـد صالـح /گنجعلیخانی فرزند ایوب مالک هشـتاد سـهم مشـاع از شـصت هـزار و چهارصد 
و هشـتاد سـهم عرصه و اعیان

 سوسـن /منهـاج فرزنـد رحمـت اله شـماره شناسـنامه 10۶1تاریـخ تولـد 13۴5/03/08 صـادره از 
تهـران دارای شـماره ملـی 00۴99۴۶۴55. بـا جـز سـهم ۴از کل سـهم ۴80 بعنـوان مالـک چهـار 
سـهم مشـاع از چهارصد و هشـتاد سـهم عرصه و اعیان بیع شـرط مي باشـد حق فسـخ و منافع 
و حـق السـکون مـورد معاملـه بـدون انتقـال ایـن حـق ار ثـا به ورثـه مـادام العمر مصالـح متعلق 
بـه مشـار اليـه )رحمـت الـه منهـاج( اسـت و همچنیـن یک سـهم و یازده بیسـت و پنجم سـهم 

مشـاع از9۶ سـهم ششدانگ.
 سـحر/ گنجعلي خاني فرزند هوشـنگ مالک سـی و دو سـهم مشـاع از ده هزار و هشـتاد سـهم 

عرصـه و اعیان 
شـهره کرامت فرزند ماشـااله مالک بیسـت و چهار سـهم مشـاع از چهارصد و هشـتاد سهم عرصه 

و اعیان
 پرویـن گنجعليخانـي مالـك شـصت و یـک سـهم مشـاع از یـک هـزار و چهارصـد و چهل سـهم 

عرصـه و اعیان 
مرتضي/ گنجعلیخانی مالک شانزده سهم مشاع از یک هزار و هشت سهم عرصه و اعیان 

رضـا /منهـاج فرزند رحمت اله شـماره شناسـنامه 539۷ تاریخ تولـد 13۴۶/11/21 صـادره از تهران 
دارای شـماره ملـی 005122۶383 بـا جـز سـهم ۴ از كل سـهم ۴80 بعنـوان مالـک چهـار سـهم 
مشـاع از چهارصـد و هشـتاد سـهم عرصـه و اعیـان بیـع شـرط مـي باشـد حـق فسـخ و منافع و 
حـق السـكون مـورد معاملـه بـدون انتقـال ایـن حق ار ثـا به ورثـه مـادام العمر مصالـح متعلق به 
مشـار اليـه )رحمـت الـه منهاج( اسـت ، و همچنین دوسـهم وبیسـت ودو بیسـت و پنجم سـهم 

مشـاع از 9۶ سـهم ششدانگ 
محمـد علـي /روحي فرزند محمد مهدي شـماره شناسـنامه 25۶ تاریخ تولد 133۶ دارای شـماره 
ملی 299238۷5۴1 با مالک نود و شـش سـهم مشـاع از نهصد و شـصت سـهم عرصه و اعیان 
میثـم /گنجعلـي خانـي فرزنـد هوشـنگ بعنوان مالک شـانزده سـهم مشـاع از ده هزار و هشـتاد 

سـهم عرصـه و اعیان
 فـرخ /گنجعلـي خانـي فرزنـد محمـد مالک دو سـهم وشـش چهل و پنجم سـهم مشـاع صادر 
گردیـده لذا كليه مالكين فوق االشـعاربا يسـتی اسـنادمالکیت خـودرا به اداره ثبت اسـناد واماک 
منطقـه دو کرمـان ظـرف مـدت 10روز از تاریـخ انتشـار آگهـی ارانـه تـا نسـبت بـه اصـاح سـهام 
ومسـاحت اقـدام ، در غيـر اينصـورت ایـن اداره وفـق مقـررات اقـدام مقتضـی رامعمول مـی دارد
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آگهی فقدان سند مالکیت: 
احترامـا نظـر بـه اینکـه خانـم فاطمه سـاالری 
وکیـل ورثـه آقـای رضـا / سـاالري سـعيدي 
فرزند هاشـم شماره شناسـنامه 9۴ تاریخ تولد

۴ / 02 / 1300 . صـادره از کرمـان دارای شـماره 
از  فرعـی  پـاک ۷  مالـک ششـدانگ  ملـی 299098۷533 
2۷۴5اصلـی بخـش 3 کرمـان موضـوع سـند مالکیـت اصلـی 
در صفحـه  - کـه  بشـماره چاپـی 31828۷ سـری - سـال 
1۷۷دفتـر امـاک جلـد 118 ثبـت گردیـده اسـت . محدودیـت 
 13۶۶/0۶/20 مـورخ   ۷۷۶91 شـماره  وثيقـه   : امـاک  دفتـر 
دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 32 شـهر کرمان اسـتان کرمان 
که بنفع بانك سـپه شـعبه شـريعتي به مبلغ 12/000/000ریال به 
مدت 1 صادر و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد 
محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پاک 
مزبـور بعلت سـهل انـگاری مفقود و در خواسـت سـند مالکیت 
المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصـاح تبصـره یک اصاحـی ماده 
120 آئیـن نامـه قانون ثبت مراتب در یک نوبـت در تاریخ مندرج 
در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر با وجـود سـند مالکیت نـزد خود 
مـی باشـد ظرف مدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند در غیر این صورت 
پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیـت المثنی 

اقـدام خواهد شـد.تاريخ انتشـار: 98/۴/22
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام
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 آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول( 
دایـره مزایـده اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده کاسـه 980250 شـعبه پنجم اجـرای احـکام حقوقی 
کرمان ششـدانگ ملک به شـماره پـاک 2581فرعـی از 5 اصلی بخش 
چهارکرمـان متعلـق بـه ورثـه مرحـوم مهـدی گنجعلیخانـی رمضانـی بـا 

مشـخصات زیـر را از طریـق مزایـده بفروش برسـاند: 
- 1 آدرس ملـک: کرمـان بلـوار جمهـوری اسـامی-کوچه 1۴-خیابـان شـهید سـعادت 

آبادی-شـمالی ۷-انتهـای کوچـه درب مقابـل 
-2مشـخصات ثبتـی ملـک: ششـدانگ ملک بـه شـماره پـاک 2581فرعـی از 5 اصلی 

بخـش چهارکرمان 
- 3وضعیت ملک بدین شـرح اسـت:ملک دارای عرصه بمسـاحت 188 مترمربع واعیانی 
شـامل زیرزمیـن بـه مسـاحت تقریبـا ۷۶متـر مربـع بعنـوان انبـاری مسـکونی وهمکف 
جمعـا بـه مسـاحت تقریبـا 159 مترمربـع بصـورت آجـری بـا سـقف سـبک وبخشـی 
گنبدی)۴3مترمربـع سـمت شـمالی ملک(میباشـد،ملک دارای حیـاط سـازی و نمـای 
سـیمان سـفید میباشـد. در قسمت حیاط یک سـایه بان به سقف سـبک به متراژ تقریبا 
18 متـر مربـع اجـرا شـده اسـت )سـمت درب ورودی( و همچنیـن دارای انشـعاب آب و 

بـرق و گازو تلفن میباشـد 
ریـال  ملـک۴/۷50/000/000  ریالـی  ارزش  جمـع  فـوق  توضیحـات  بـه  توجـه  بـا 
)چهارمیلیاردوهفتصـدو پنجـاه میلیـون ریـال( که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
ارزیابـی گردیـده اسـت. جلسـه مزایـده در روز شـنبه مـورخ 1398/05/12 راس سـاعت 
12 صبـح در محـل اتـاق مزایـده هـای دادگسـتری کرمـان و بـا حضـور نماینـده محتـرم 
دادسـرا برگـزار مـی گرددطالبیـن شـرکت در مزایـده مـی تواننـد تا 5روز قبـل از مزایـده از 
ملـک مذکـور بازدیـد و در صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده بایسـتی ده درصد قیمت 
کارشناسـی بمبلغ۴۷5/000/000 ریال با شناسـه واریز 9۷38۷08005920123۷ به حسـاب 
شماره21۷1293951000سـپرده دادگسـتری نـزد بانـک ملـی واریـز و به همراه درخواسـت 
کتبـی خـود در پاکـت در بسـته و تا قبل از سـاعت برگـزاری مزایده تحویـل نمایند. بدیهی 
اسـت شـخصی به عنوان برنده مزایده شـناخته می شـود که قیمت باالتری داده باشـد. 
در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10%مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولت ضبط خواهد شـد. 
در ضمـن دایـره اجـرا هیـچ گونـه مسـئولیتی در قبـال معامات معـارض نخواهد داشـت 
برنده مزایده بایسـتی نسـبت به واريز مابه التفاوت مبلغ کارشناسـی تا مبلغ پیشـنهادی 

در روز مزایـده اقـدام نماینـد. 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون تحديد حدود ششـدانگ زمیـن دارای پاک 
در  واقـع  بخش5کرمـان  1اصلـی  از  3۶21فرعـی 
ماهـان تقاضـای اقـای محمدعرفـان اميـر ماهانی 
طبـق وکالـت نامـه از مالـک مشـاعی ورثـه آقـای اسـدهللا اميـر 
ماهانـی بعمـل نیامـده ويـا از نوبت خـارج گردیـده واعمـال تبصره 
ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد لذا حسـب در 
خواسـت کتبـی مورخـه 98/۴/20آگهـی تحدید حـدود اختصاصی 
بدیـن وسـیله منتشـر و عمليـات تحدید حدود آن سـاعت 8 صبح 
روز یـک شـنبه مورخـه 98/5/13در محـل شـروع وبعمـل خواهـد 
آمـد بـه مالكيـن ومجاوريـن انهـا اخطـار میشـود کـه در موعـد 
مقـررردر ایـن اگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضر ودر صـورت عدم 
حضورتحديـد حـدود بـا معرفی مالک یـا نماینده قانونـی آن انجام 
مـی شـود چنانچـه کسـی برحـدود وحقـوق ارتفاقـی ان واخواهـی 
داشـته باشـد مـی تواند طبق مـاده 20 قانـون ثبت ومـاده ۷۴و8۶ 
آئیـن نامـه قانون ثبـت از تاریخ تنظیم صورتمجلـس تحدید حدود 
لغایـت 30 روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامـاک 
ماهان تسـلیم و نسـبت بـه تنظیم دادخواسـت به مرجـع ذیصاح 
مراجعـه نماینـد و اال پـس از انقضای مهلت مذكـور هرگونه ادعایی 

مسـموع نخواهـد بود تاریـخ انتشـار 98/۴/22
سید رضا انصاری رئیس اداره ثبت اسنادامالك ماهان

آگهی حصر وراثت- منوجان  
خانـم لیـا زارعـی منوجـان فرزنـد رفیـع محمـد 
دارای شناسـنامه ۴035بشـرح دادخواسـت شـماره 
9809983891200211مـورخ 98/0۴/19 توضیح داده 
شـادروان جمعـه حیـدری فرزنـد پیـر بخـش بشناسـنامه5۶59در 
تاریـخ98/0۴/13در شـهر--  فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن 

الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
م  ش   -13۷۷/08/02: ت  –ت  جمعـه  فرزنـد  حیـدری  سـهراب 

۶080125031:
م  :13۷۶/05/20-ش  ت  ت   – جمعـه  فرزنـد  حیـدری  الهـه 

) متوفـی  :۶08010530۶)فرزنـدان 
لیـا زارعی منوجـان فرزند رفیع محمـد –ت ت :135۶/0۴/0۴ – ش 
ش:۴035-ش م ۶0809۷521۶9)همسـر متوفـی (لـذا مراتـب یک 
نوبـت در روزنامـه هـای کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی 
باشـد ظـرف مـدت یک مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حـل اختاف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز 
رسـمی و سـری که بعد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط 

اسـت. م الف:18
 دفتر شورای حل اختالف شماره مرکزی دوم  شهرستان منوجان  

حصر وراثت    
احترامـا در خصوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان 
محمـد حسـین نورزهـی فرزنـد سـلطان محمد به 
خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان فرزاد 
نـور زهـی فرزندمحمد حسـین در تاریـخ 139۴/09/1۷ دراثـر حوادث 

ترافیکـی فـوت نمـوده ووارث حیـن فوق عبارتنـد از :
محمد حسین نورزهی فرزند سلطان محمد )پدر متوفی ( 

آمنـه نورزهـی فرزنـد رسـول )مـادر متوفـی ( لـذا مراتـب یـک 
نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص 
باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهـد شـد .
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :635

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

 ملک سیرجان 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن  مـاده 13  و  قانـون  مـاده 3 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابر 
قانـون  موضـوع  اول  1398۶0319012000180هیـات  شـماره  رای 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای مهدی پـور جعفرابـادی فرزند 
محمـد بشـماره شناسـنامه 38 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 258/92 مترمربـع پـاک 2353 
اصلـی واقـع در بخـش 35 کرمـان بـه ادرس سـیرجان بدرابـاد 
خیابـان شـهدا کوچـه 20 پـاک ۷ خریداری از مالک رسـمی آقای 
محمـد علـی شـاه اسـماعیلی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم 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 وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/۴/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/5/۶
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت

 ملک سیرجان 
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139۷۶0319012002۶۴۴ هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـی 
آقای محمد فرسـاد فرزند علی بشـماره شناسـنامه ۴92 صادره 
از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه باغچه به مسـاحت 
2533/39مترمربـع پـاک 115 اصلـی واقـع در بخـش 38 
کرمان به ادرس سـیرجان کران کوچه جنب حسـینیه خریداری 
از مالـک رسـمی ورثـه مریـم سـتوده نیـا کرانـی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 
15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد.  تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/۴/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/5/۶
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جنوب کرمان رتبه پنجم  پرورش شتر در کشور
سـعید برخـوری، گفـت: منطقه جنـوب کرمان بـا دارا 
بـودن بیـش از 13 هـزار و 500 نفـر شـتر، رتبـه پنجم 
پـرورش شـتر در کشـور را بـه خـود اختصـاص داده 
اسـت.رییس سازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از 
کرمـان جنـوب، گفـت: منطقه جنـوب کرمان شـامل 
۷ شهرسـتان جنوبـی بـا دارا بـودن بیـش از 13 هزار 
و 500 نفـر شـتر رتبـه پنجـم  پرورش شـتر در کشـور 
را بـه خـود اختصـاص داده است.سـعید برخـوری، 
افزود: دشـت وسـیع جازموریان با وسـعت 3۶0 هزار 
کیلومتـر مربـع مسـاحت )در شهرسـتان هـای قلعه 
گنـج و رودبارجنـوب(، وجـود جنـگل هـا و مراتـع بـا 
وسـعت ۴80 هـزار هکتـار و یک میلیـون و 930 هزار 
هکتارمرتـع با پوشـش گیاهی انـواع درخت، درختچه 

و گیاهـان شـور و ویژگـی هـای منحصـر بـه فـرد بـا 
توجـه بـه شـرایط آب و هوایی و تنوع اقلیم ، شـرایط 
مناسـبی را بـرای پـرورش شـتر از گذشـته تاکنـون 
فراهـم کـرده اسـت.عاوه بـر تأمیـن نیـاز منطقـه به 
گوشـت شـتر )کـه هـر روز در حـال افزایش اسـت( 
مـازاد گوشـت شـتر تولیدی جنـوب کرمان به اسـتان 
هـای هرمزگان، کرمـان، اصفهان، فـارس و یزد حمل 
می  شـود.با توجـه به خشکسـالی سـال هـای اخیر، 
کـم آبـی، وجـود گیاهـان علوفه  ای شـور کـه قابلیت 
تعلیف توسـط سـایر دام هـا را ندارد، پرورش شـتر به 
عنـوان یـک حرفـه و مزیـت اقتصـادی و غیـر قابـل 
رقابـت با سـایر دام هـا از جهت تغذیه مـواد غذایی و 
علوفـه  ای حائـز اهمیـت بوده کـه اخیرًا بیشـتر مورد 

توجـه قـرار گرفته اسـت.
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هال دسترسی مراجعان قضایی 
در فاریاب استان کرمان آسان شد

برداشت بيش از 268 هزار تن 
محصول گلخانه ای در جنوب

توزیع پشه بند
در جنوب کرمان

دادگسـتری  در  بـار  نخسـتین  بـرای  افـزود: 
اسـتان کرمـان از نقشـه جغرافیـای امنیتی که 
در راسـتای گارگـروه پیشـگیری از وقـوع جرم 
تهیـه شـده بـود رونمایـی شـد.وی از رونمایی 
مهمانسـرای  و  سـاختمان  بازسـازی  طـرح 
دادگاه عمومـی شهرسـتان فاریـاب نیـز خبـر 
داد و گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه ایـن حـوزه 
بایگانـی  هرگونـه  فاقـد  گذشـته  در  قضایـی 
راکـد بوده اسـت بایگانـی راکـد دادگاه عمومی 
فاریـاب فعال و افتتاح شد.سـاالری همچنین 
از افتتاح سیسـتم پیشـرفته حفاظتـی دادگاه 
مداربسـته  دروبیـن   12 بـا  فاریـاب  عمومـی 
خبـر داد و افـزود: عملیـات اجرایـی احـداث 
سـاختمان جدید نماز خانه و سـالن کنفرانس 
دادگاه عمومی شهرسـتان فاریـاب در بنایی به 

مسـاحت 130 متـر مربـع آغـاز شـد.

 مديـر باغبانـی سـازمان جهـاد 
كشـاورزی جنـوب كرمـان گفت: 
از  بيـش  می شـود  پيش بينـی 
2۶8 هـزار تـن انـواع محصوالت 
صيفـي گلخانـه اي امسـال در ايـن منطقـه 
منصـور  ايرنـا  بـه گـزارش  شـود.  برداشـت 
شـريف روز شـنبه در جمع خبرنـگاران افزود: 
بـراي  محصـوالت  ايـن  اي  خزانـه  كاشـت 
انتقـال بـه گلخانـه از نيمـه مـرداد آغـاز شـده 
مـي  منتقـل  بـه گلخانـه  مهـر  اول  و  اسـت 
زيـر كشـت  بيـان كـرد: سـطح  وی  شـوند. 
فلفـل در جنـوب كرمـان 2۷ هكتار و متوسـط 
عملكـرد آن 150 تـن اسـت كـه پيـش بينـي 
مـي شـود بيـش از چهـار هـزار تـن محصول 
انـواع فلفـل زرد، قرمـز، نارنجـي دلمـه اي و 
شمشـيري توليد شـود. وی گفت: سـطح زير 

كشـت گوجـه فرنگـی گلخانـه ای 2۷ هكتـار 
اسـت كـه عملكـرد محصـول در هـر هكتـار 
250 تـن اسـت. مديـر باغبانی سـازمان جهاد 
كشـاورزي جنـوب كرمان افـزود: 52 هكتار از 
گلخانـه هـاي منطقه هـم به كشـت بادمجان 
اختصـاص دارد كه متوسـط عملكرد محصول 
در هـر هكتـار 150 تـن و پيش بيني برداشـت 
بادمجـان گلخانـه اي در سـال جـاري هفـت 
هـزار و 800 تـن اسـت. وی خاطرنشـان كـرد: 
يكهـزار و 250 هكتـار گلخانـه در جنوب كرمان 
داده شـده  اختصـاص  بـه كشـت خيارسـبز 
كـه متوسـط عملكـرد محصـول در هـر هكتار 
بـا  اسـتان كرمـان  جنـوب  اسـت.  تـن   200
هفـت شهرسـتان يكـي از قطـب هـاي توليد 
محصـوالت كشـاورزي و گلخانـه ای در سـطح 

كشـور محسـوب می شـود. 

مدیرعامـل جمعیت هـال احمر 
اسـتان کرمـان گفـت: 900 تختـه 
پشـه بنـد در مناطـق محـروم در 
جنوب استان به ارزش ریالی 220 
میلیـون تومان توزیع شـد. به گـزارش خبرنگار 
گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از 
کرمـان، رضـا فـاح افزود: بـه منظور رسـیدگی 
مناطـق  سـامت  و  بهداشـت  وضعیـت  بـه 
محروم، 900 تخته پشـه بند در شهرسـتان های 
رودبارجنـوب، ریگان و قلعه گنج توزیع شـد.وی 
با اشـاره به گزش حشـرات مـوزی و خطرناک 
مناطـق  در  مـار  و  عقـرب  علی الخصـوص 
گرمسـیری افزود: جمعیت هال احمر اسـتان 
کرمان در راسـتای اقدامات بشردوسـتانه و عام 
المنفعه با مشـارکت و همکاری یکی از خیرین 
داوطلـب هـال احمـر اسـتان بـا تهیـه و توزیع 

پشـه بند به یاری کـودکان، زنان و سـایر اهالی 
مناطـق محروم شـتافته اسـت.وی با اشـاره به 
تصریـح کـرد: در این پـروژه محرومیـت زدایی، 
۷00 تختـه پشـه بنـد در مناطـق صعـب العبور 
دهسـتان کوهسـتان از توابـع رودبـار جنـوب، 
۷0 تختـه پشـه بنـد در مناطـق کپرنشـین چاه 
دادخـدا از توابـع قلعـه گنـج و تعـداد 130 تخته 
پشـه بنـد در بیـن اهالـی کپرنشـین در مناطق 
اسـت. شـده  توزیـع  ریـگان  العبـور  صعـب 

فـاح بـا اشـاره بـه ادامـه اجـرای برنامه هـای 
محرومیت زدایـی توسـط جمعیت هـال احمر 
اسـتان افـزود: یـک قطعـه زمین و بخشـی از 
مصالـح سـاختمانی در رودبار جنـوب به ارزش 
اعتبـار 20 میلیـون تومـان بـرای خانـواده ای که 
دارای فرزنـد بیمـاری پروانـه ای بودنـد، توسـط 

خیـر داوطلـب خریـداری و اهدا شـد.

اسـتاندار كرمـان گفـت: برنامـه ریزی شـده 
تـا پایـان دولـت  در مـدت زمـان 2 سـاله 
تدبیـر و امید، شـاخص های توسـعه جنوب 
 كرمـان را بـه میانگیـن كشـوری برسـانیم.

در  فدایـی  محمدجـواد  ایرنـا،  بـه گـزارش 
مقاومتـی جنـوب  اقتصـاد  نشسـت سـتاد 
نوبخـت  بـا حضـور محمدباقـر  كرمـان كـه 
معـاون رییس جمهـوری و رییس سـازمان 
برنامـه و بودجـه كشـور برگـزار شـد افـزود: 
مـردم  نماینـده  همـراه  بـه  قبـل  هفتـه   2
جیرفـت و عنبرآبـاد در دفتـر معـاون رئیس 
جمهـوری حضـور پیـدا و مشـكات منطقـه 
را بازگـو كردیـم و وی قـول بازدیـد از ایـن 
بـه وعـده خـود  امـروز  را دادنـد و  منطقـه 
عمـل كردنـد. وی ادامـه داد: جنـوب كرمان 
شـامل هفت شهرسـتان بوده و در شـاخص 
هـای آب، راه، شـغل و بهداشـت و درمـان، 
اسـتانی  و  اسـتاندارد كشـوری  خـط  زیـر 
اسـت. رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه 
ریـزی اسـتان كرمـان نیـز در ایـن نشسـت 

 2۷1 مقاومتـی  اقتصـاد  زمینـه  در  گفـت: 
طـرح در اسـتان تعریـف شـده تـا ظرفیـت 
پیشـرفت  بـرای  را  تاثیرگـذاری  و  مهـم 
منطقـه فراهـم كننـد. جعفـر رودری افـزود: 
ایـن طـرح هـا حـدود 30 درصـد از اشـغال 
بیـان  بـا  مـی كنـد. وی  تامیـن  را  اسـتان 
اینكـه 1۴ پـروژه را در قالـب طـرح و برنامـه 
مـدون دنبـال مـی كنیـم اظهـار داشـت: از 
مجمـوع جمعیت اسـتان كرمـان، 2۴ درصد 
در جنـوب زندگـی مـی كننـد و بیـش از ۶2 
درصـد آنهـا جمعیـت روسـتا نشـین اسـت. 
در  جمعیـت  بـاالی  رشـد  گفـت:  رودری 
جنـوب كرمـان نسـبت به متوسـط كشـوری 
جمعیـت  حـوزه،  ایـن  در  و  اسـت  باالتـر 
جوانـی داریـم. وی تصریـح كـرد: شـاخص 
فقـر و توسـعه نیافتگـی را در سـطح باالیـی 
رئیـس  هسـتیم.  شـاهد  منطقـه  ایـن  در 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان 
كرمـان اظهـار داشـت: اقتصـاد ایـن منطقه 
را ۶3 درصـد كشـاورزی، 15 درصـد صنعـت 

و 22 درصـد هـم خدمـات فراهم مـی كند و 
نـرخ بیمـاری در ایـن خطه 2 درصـد از نرخ 
بیماری اسـتان بیشـتر اسـت. وی بیان كرد: 
بـرای منطقـه جنـوب كرمان، ۶ هـزار میلیارد 
تومـان اعتبـار نیازمندیـم كـه البتـه در ایـن 
بخـش، بـه حمایـت دولت هـم نیاز اسـت. 
رودری عنـوان كـرد: 25 درصـد ریزگردهـای 
كشـور در منطقـه جنـوب كرمان اسـت و در 
مناطـق فاریـاب، قلعـه گنـج و جیرفت فقط 
سـه پسـت برق در نظر گرفته شـده اسـت. 
وی بـا بیـان اینكـه، حمـل و نقـل، راه، آب 
و فـرودگاه از جملـه خواسـته هـای اصلـی 
مـردم جنـوب كرمـان اسـت اظهـار داشـت: 
از آنجـا كـه سـهم جمعیـت روسـتایی ایـن 
منطقـه، زیـاد اسـت، احـداث جـاده هـای 
روسـتایی یكـی از نیازهـای ضـروری ایـن 
دیـار بـه شـمار مـی رود. رییـس سـازمان 
اسـتان كرمـان  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت 
گفـت: پوشـش گاز طبیعـی، 9 درصد اسـت 
و سـرانه تخـت هـای بیمارسـتانی ۷۶ صدم 
و تراكـم دانـش آمـوزان در مـدارس، زیـاد 
اسـت. وی بـا بیـان اینكـه فضـای سـرانه 
ورزشـی جنوب كرمان از متوسـط اسـتانی و 
كشـوری پاییـن تر اسـت عنـوان كـرد: برای 
رسـیدن به شـاخص اسـتان 2 هـزار میلیارد 
تومـان و بـرای رسـیدن به شـاخص ملی به 
۶ هـزار و ۴۴3 میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز 
اسـت. رودری بـا اشـاره بـه اینكـه تامیـن 

میسـر  زمـان كوتـاه  در  هـا  پـروژه  مالـی 
نیسـت بیان كـرد: با حمایت معـاون رئیس 
جمهـوری تدابیـر خوبی در ایـن زمینه برنامه 
ریـزی شـده اسـت. وی ادامه داد: بـا توجه 
بـه خشكسـالی های اخیـر، مقابلـه با آفات 
هـای  خواسـته  مهمتریـن  جملـه  از  نیـز 
جنـوب كرمـان  منطقـه  بخـش كشـاورزی 
اسـت. رودری اضافـه كـرد: 39۴ روسـتای 
زیـر 20 خانـوار در اسـتان كرمـان، فاقـد آب 
آشـامیدنی اسـت و بـرای حـل این مشـكل 
بـه 8۴۷ میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز داریم. 
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی 
اسـتان كرمـان اظهـار داشـت: بـرای احیای 
تـاالب جازموریان نیز نیازمند اعتبار هسـتیم 
كـه امیدواریـم این مهـم با حمایـت معاون 
رئیـس جمهـوری و رییـس سـازمان برنامه 
و بودجـه كشـور محقق شـود. وی همچنین 
عنـوان كـرد: ۴1۷ مدرسـه كپـری در جنـوب 
كرمـان داریـم كـه امیدواریـم ایـن مـدارس 
تعـداد  همچنیـن  و  شـوند  بازسـازی  هـم 
سیسـتم  از  درس  ۷۴۴ كاس  و  هـزار   2
نیسـتند  بهره منـد  اسـتاندارد  گرمایشـی 
كـه نیـاز بـه اعتبـار دارنـد. رودری تصریـح 
كـرد: یكـی دیگـر از ظرفیـت هـای منطقـه 
جنـوب كرمـان، اكتشـاف معادن اسـت و از 
رییـس سـازمان برنامـه و بودجه كشـور می 
خواهیـم كـه اگر امـكان دارد، جنـوب كرمان 

در اولویـت اكتشـافی قـرار بگیـرد.

شاخص های توسعه در جنوب 
كرمان بهبود پیدا می کند

ــد و  ــر ش ــان حف ــتان کرم ــه در اس ــال آب خاوریان انتق
حــاال تاش هــا بــرای انتقــال آب بــه کرمــان ادامــه 
دارد امــا بــا توجــه بــه مشــکات مختلــف اجــرای 

ــتری دارد. ــان بیش ــه زم ــاز ب ــان نی ــرح همچن ــن ط ای
فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء در گفتگــو 
ادامــه  آب  انتقــال  می گویــد: کار  مهــر  خبرنــگار  بــا 

دارد امــا از مســئوالن اســتانی می خواهیــم همــکاری 
خــط  مســیر  اراضــی  تملــک  راســتای  در  بیشــتری 
ــم. ــش ببری ــم کار را پی ــا بتوانی ــد ت ــام دهن ــال انج انتق

اجرای کامل پروژه صفا رود که ســه متر 
مکعب آب به کرمان می رســاند هم اکنون 

پشت سد بی پولی قرار گرفته 
ــکاری  ــا هم ــی ب ــد: طرح ــامی می گوی ــد اس ــعید محم س
ــع  ــرای رف ــه ب ــت ک ــده اس ــاذ ش ــان اتخ ــتانداری کرم اس
ــال آب  ــط انتق ــک خ ــان ی ــهر کرم ــی در ش ــکل بی آب مش
اضطــراری احــداث شــود کــه در نتیجــه اجــرای ایــن 
می رســد. بــه کرمــان  ثانیــه  در  آب  لیتــر   150 طــرح 

تامیــن  بــه  منــوط  نیــز  را  طــرح  ایــن  اجــرای  وی 
منابــع مالــی دانســت و بیــان کــرد: قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء بــرای اجــرای ایــن طــرح آمادگــی الزم را دارد.

ــر مکعــب  ــه ســه مت ــا رود ک ــروژه صف ــل پ ــا اجــرای کام ام
آب بــه کرمــان می رســاند هــم اکنــون پشــت ســد بی پولــی 
قــرار گرفتــه اســت بــا این وجــود فرمانــده قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء می گویــد در صــورت تامیــن منابــع مالــی 
بهمــن مــاه ســال جــاری ایــن پــروژه بــه بهره بــرداری 
ــی رهــا می شــود. ــرای همیشــه از بی آب می رســد و کرمــان ب

تمام استان با مشکل بی آبی مواجه است
معــاون عمرانــی اســتاندار کرمــان در خصــوص وضعیــت منابع 
آبــی اســتان کرمــان می گویــد: علیرغــم بارندگی هــای نســبتًا 
ــالی  ــدت خشکس ــل ش ــه دلی ــا ب ــاری ام ــال ج ــوب س مطل
ســال های اخیــر ایــن بارندگی هــا نتوانســته در زمینــه احیــاء 
ــذار باشــد. ســید مصطفــی  ــر گ ــع تاثی ــن مناب بســیاری از ای
ــه  ــی در هم ــع آب ــود مناب ــا کمب ــا ب ــد: م ــی می افزای ــت اله آی
ــه از  مناطــق اســتان مواجــه هســتیم و برداشــت های بی روی
منابــع آب هــای زیرزمینــی مشــکات را تشــدید کــرده اســت.

وی تصریــح کــرد: در حال حاضر و با توجه به منابع محدود در 
دســترس از مــردم می خواهیــم مصرف بهینه آب را در دســتور 
کار قــرار دهنــد و بــا صرفــه جویــی بیشــتر در مصــرف زمینــه 
را بــرای بهــره منــدی خانوارهــای بیشــتری از آب مهیــا کننــد.

وی گفــت: اجــرای طــرح اضطــرار انتقــال آب یکــی از 
راهکارهــای اســتانداری اســت کــه می توانــد از میــزان 
از  یکــی  عنــوان  بــه  بکاهد.کرمــان  موجــود  مشــکات 
اســتان های کــم بــاران در کشــور در ســال های اخیــر بــا 
ــرات  ــای هــوا و تغیی ــه افزایــش دم مشــکل جــدی در زمین
اقلیمــی نیــز مواجــه شــده اســت و افزایــش گرمــای هــوا 
ــت. ــته اس ــراه داش ــه هم ــز ب ــرف آب را نی ــش مص افزای

معاون عمرانی استاندار کرمان در 
خصوص وضعیت منابع آبی استان 

کرمان می گوید: علیرغم بارندگی های 
نســـبتًا مطلوب سال جاری اما به دلیل 
شدت خشکسالی سال های اخیر این 

بارندگی ها نتوانسته در زمینه احیاء 
بســـیاری از این منابع تاثیر گذار باشد. 
ســـید مصطفی آیت الهی می افزاید: ما 

بـــا کمبود منابع آبی در همه مناطق 
استان مواجه هستیم و برداشت های 

بی رویه از منابع آب های زیرزمینی 
مشکالت را تشدید کرده است.

وی تصریـــح کرد: در حال حاضر و با 
توجه به منابع محدود در دســـترس از 

مردم می خواهیم مصرف بهینه آب 
را در دســـتور کار قرار دهند و با صرفه 
جویی بیشـــتر در مصرف زمینه را برای 
بهره مندی خانوارهای بیشتری از آب 

مهیا کنند.

فرمانده قرارگاه خاتم النبیاء: پروژه صفارود پشت سد بی پولی قرار گرفته و تعطیل شده است

پروژه صفارود به بی پولی خورد
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آوای محلی           

 ساُلن دور و درازی موُنم و چشم َور راه 
 ِعشک تو َمنگَِل ُو عمرِ ُمَنم  َخرمِن کاه

 ِمِث  گرمای َتنوری  که  ِدریپ ِای  داِرن 
 َهنو هم ِجلَجِل جوُنم بی تو ِای پاره ي ماه

 کاشکی ِکسَمتی َنَهر تا که بدیُدم ِای تو 
 ِچه َاخاهه عاشکی ِای ُموِن بی کُوُش  کاله ؟

 َحال  که  دست دُلم ِبی همه  کس وا بوده 
 عاِشِکت بوُدم  و هسُتم ، چه ثواِبن چه گناه

 موُدِن ُبور و ُشلیلت که به  َچنگُم  ِگستی ؟
 چه کَنُوم چنِگ تو کَفته دُلوم ِای دختر شاه

 َور  َسرِ ِ گرِگ بیاُبن  ِای ِی  َبِتر   نایه !
ُم خدابخُشم و ترُسم ِنِهه ِای ُشِوه سیاه

شاعر :  خدابخش دلیری

ر سرمٔه توی ِچُشنی ـَ  غلیظ
 گُلــی گسَتر دالله رو ُلُپنی

 ُخَنش میسی ِچکد ناز و ِکرشمه
َارِختی ُپشِت هم خی سر َزُبنی

شاعر :  منصور رئیسی

 َادونم  که  دلی  واِشه  مو ناَرم
 یه ِسحر و باِطلی فاشه مو ناَرم
 َاگه   َنه    ُدهَتره   شاه ِ  َپریُون
َاَصن  ُدهِت   خدا  باشه مو ناُرم

شاعر :  ایمان احمدی

و  آمـــوزش  مدیـــر  بـــود کـــه  پیـــش  روز  دو 
پـــرورش شـــهربابک از قدیمـــی و فرســـودگی ۶0 
ــر داد  ــتان خبـ ــن شهرسـ ــدارس ایـ ــد از مـ درصـ
و گفـــت: متاســـفانه برخـــی از مـــدارس ایـــن 
ایمنـــی  ضریـــب  و  اســـتحکام  از  شهرســـتان 
ــد  ــتند و می طلبـ ــوردار نیسـ ــی برخـ ــبتا خوبـ نسـ
کـــه اداره کل نوســـازی و تجهیـــز مـــدارس در 
ایـــن زمینـــه نظـــر مثبتـــی بـــه ایـــن شهرســـتان 
داشـــته باشـــد. پـــس از انتشـــار ایـــن خبـــر در 
ــر  ــراغ مدیـ ــه سـ ــوان بـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ باشـ
کل ســـازمان نوســـازی مـــدارس اســـتان رفتیـــم، 
ـــق  ـــت: طب ـــا گف ـــه م ـــژاد ب ـــی ن ـــد واعظ ـــید محم س
آخریـــن اطاعـــات و آمـــار مـــا در شـــهربابک 20 
ــدارس  ــامل مـ ــه شـ ــم کـ ــب داریـ کاس نامناسـ
چادری،کانســـی و خشـــت و گلـــی مـــی شـــوند.

ــس  ــای رییـ ــت هـ ــوص صحبـ ــی در خصـ واعظـ
آمـــوزش و پـــرورش شـــهربابک کـــه گفتـــه بـــود 
ــوده  ــتان فرسـ ــن شهرسـ ــدارس ایـ ــد مـ ۶0 درصـ
و قدیمـــی هســـتند، گفـــت: خیلـــی از بناهـــا 
ممکـــن اســـت قدیمـــی باشـــند ولـــی اســـتحکام 
ـــن  ـــهربابک ازی ـــتان ش ـــه در شهرس ـــد ک الزم را دارن
دســـت مـــدارس دیـــده مـــی شـــود کـــه قدمـــت 
20 ســـاله دارنـــد ولـــی اســـتحکام الزم را دارنـــد، 
بـــه نظـــر مـــی رســـد منظـــور رییـــس آمـــوزش و 

پـــرورش شـــهربابک ایـــن مـــدارس باشـــد.
مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش شـــهربابک از کمبـــود 
ـــر  ـــز خب ـــتان نی ـــن شهرس ـــی در ای ـــروی خدمات نی
داده بـــود، بخشـــوده گفتـــه بـــود: در زمینـــه 
نیـــروی خدماتـــی کـــه امـــر نظافـــت مـــدارس را 
ـــر  ـــهربابک 5۴ نف ـــتان ش ـــد شهرس ـــده دارن ـــه عه ب
نیـــرو کـــم دارد کـــه بـــا توجـــه بـــه بازنشســـتگی 
ــا در  ــن نیرو هـ ــی از ایـ ــت برخـ ــر وضعیـ و تغییـ
ایـــن زمینـــه نیـــاز بـــه جـــذب نیـــروی خدماتـــی 

داریـــم.
در ایـــن خصـــوص امیـــد ســـاجقه مدیـــر روابـــط 
ـــا  ـــه م ـــتان ب ـــرورش اس ـــوزش پ ـــی اداره آم عموم
گفـــت: قـــرار اســـت در آینـــده نزدیـــک ســـهمیه 

نیـــروی خدماتـــی اســـتان اعـــام شـــود.  

مرتبطه با گزارش
ـــی  ـــی و اجرای ـــاون فن ـــه مع ـــود ک ـــاه ب ـــرداد م 19 خ
ـــان  ـــت: کرم ـــور گف ـــدارس کش ـــازی م ـــازمان نوس س
بعـــد از سیســـتان بیشـــترین مدرســـه خشـــت و 

ـــی را دارد. گل
ــتقرار  ــبز، اسـ ــه سـ ــود مدرسـ ــه بـ ــری گفتـ ورناصـ

مـــدارس  برچیـــدن  یابـــی،  مـــکان  ســـامانه 
ــتان  ــد از سیسـ ــان بعـ ــه کرمـ ــی کـ ــت و گلـ خشـ
ــع  ــوع را دارد؛ جمـ ــن نـ ــه از ایـ ــترین مدرسـ بیشـ
آوری سیســـتم های سرمایشـــی غیراســـتاندارد از 
ـــی و 50 درصـــد  ـــارات مل ـــا 50 درصـــد اعتب ـــدارس ب م
ــازی از  ــت صنعتی سـ ــتانی و در نهایـ ــارات اسـ اعتبـ
ـــت. ـــدارس اس ـــازی م ـــازمان نوس ـــت های س سیاس

ــزود: در  ــور افـ ــدارس کشـ ــازی مـ ــاون نوسـ معـ
ــی  ــال مـ ــتر دنبـ ــت بیشـ ــن سیاسـ ــال 98 ایـ سـ
شـــود زیـــرا اعتبـــارات ملـــی ســـال گذشـــته 
ــل و  ــای قبـ ــال هـ ــر سـ ــه دو برابـ ــن زمینـ در ایـ
اعتبـــارات امســـال جهـــش 2 تـــا 3 برابـــری 
ــن  ــه همیـ ــته دارد و بـ ــال گذشـ ــه سـ ــبت بـ نسـ
نیـــز  اســـتان  در  خوبـــی  اعتبـــارات  تناســـب 

خواهیـــم داشـــت.

امیر رجبی
خبرنگار/ کاغذوطن
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آمار شاغالن زغال سنگ کرمان
۲ برابر افزایش می یابد

ــوزش  ــر آم ــه مدی ــود ک ــش ب دو روز پی
و  قدیمــی  از  شــهربابک  پــرورش  و 
ــن  فرســودگی 60 درصــد از مــدارس ای
شهرســتان خبــر داد و گفــت: متاســفانه 
ــتان از  ــن شهرس ــدارس ای ــی از م برخ
نســبتا  ایمنــی  ضریــب  و  اســتحکام 
ــد  ــتند و می طلب ــوردار نیس ــی برخ خوب
تجهیــز  و  نوســازی  کل  اداره  کــه 
ــی  ــر مثبت ــه نظ ــن زمین ــدارس در ای م

ــد. ــته باش ــتان داش ــن شهرس ــه ای ب

بـه گفتـه نماینده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای 
اسـامی 10 هـزار نفـر در صنعـت زغـال سـنگ اسـتان 
بـا رفـع مشـکات مالـی  کرمـان فعـال هسـتند کـه 
و توافقـی کـه بـا وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و 
سـرمایه گـذاری های جدید صندوق بازنشسـتگی فوالد 
انجـام گرفتـه ، ایـن آمـار بـه 2 برابـر افزایـش خواهـد 

یافـت .
محمـد رضـا پـور ابراهیمی در گفت و گو بـا خبرنگار ایرنا 
ضمـن اعـام ایـن مطلـب افـزود: بودجه طرح توسـعه 
و اکتشـافات زغـال سـنگ اسـتان کرمـان با اعتبـار 100 
میلیـارد تومـان از محـل صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد 
کشـور تأمیـن شـده و ایـن طـرح بـه زودی اجرایـی 

می شـود.
پـور ابراهیمـی اضافـه کـرد: با اجـرای این طرح اسـتان 

کرمـان کـه به بهشـت معـادن معروف اسـت ایـن بار به 
بزرگتریـن محـدوده زغالی کشـور تبدیل می شـود.

وی با بیان اینکه مطالبات شـرکت زغال سـنگ اسـتان 
کرمـان از ذوب آهـن اصفهـان پیگیری می شـود گفت: 
50 میلیـارد تومـان مطالبـه شـرکت زغال سـنگ اسـت 
کـه ذوب آهـن در زمینـه پرداخـت آن تاکنـون اقدامـی 

انجـام نداده اسـت.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی 
اظهار داشـت: شـرکت زغال سنگ اسـتان کرمان و قشر 
کارگـری ایـن صنعت به علت پرداخت نشـدن مطالبات 
درگیـر مشـکات اقتصـادی بسـیاری هسـتند لـذا بـا 
تـاش دولـت مـردان ذوب آهن اصفهـان باید مکلف به 

پرداخـت بدهی ها شـود.
پـور ابراهیمـی تاکیـد کـرد نشسـت ویـژه صنعـت زغال 

سـنگ با حضور نماینده دسـتگاه های اجرایی و بخش 
خصوصـی برگـزار شـود زیرا ایـن صنعت امـروز به علت 

مظلومیت و نداشـتن متولی مشـکات بسـیاری دارد و 
کارگـران آن کمتریـن درآمدهـا را دارند.
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 فرسودگی کالس های درس در شهربابک
در حالی که مدیرآموزش پرورش شهربابک مدعی شده 60 درصد مدارس این شهرستان فرسوده هستند، نوسازی 

استان اعالم کرده که فقط 20کالس دچار مشکل هستند
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مدیر کل بهزیستی استان کرمان:
700 هزار نفر در کشور 
به اوتیسم مبتال هستند

مدیــر کل بهزیســتی اســتان کرمــان جمعیــت مبتــا بــه اختــال اوتیســم در کشــور 
را ۷00 هــزار نفــر اعــام کــرد و گفــت : اســتان کرمــان در 8 مرکــز آموزشــی روزانــه 
و 1 مرکــز اقامــت موقــت بــه افــراد دارای اختــال اوتیســم و خانــواده هــای آنــان 

خدمــات ارائــه مــی کنــد .
بــه گــزارش ایســنا عبــاس صــادق زاده در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه بــا 
اشــاره بــه انجــام ماموریــت هــای متعــدد ســازمان بهزیســتی بــا رویکــرد اجتمــاع 
محــور گفــت: نقــش اصحــاب رســانه در جهــت دهــی بــه افــکار عمومــی و ارتقــاء 

آگاهــی افــراد جامعــه در حــوزه مســائل اجتماعــی بســیار موثــر مــی باشــد .
وی طراحــی و تدویــن ســند راهبــردی اجتماعــی اســتان در حــوزه مســائل 
اجتماعــی را بســیار مهــم خوانــد و عنــوان کــرد: تدویــن ایــن ســند عــاوه بــر اینکــه 
ــای  ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــی ب ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــاخص ه ــاء ش ــه ارتق ب
اســتانی و محلــی منجــر مــی شــود بــه موضوعاتــی مــی پــردازد کــه کمتــر بــه آن 

توجــه شــده اســت.
مدیــر کل بهزیســتی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه از دو ســال گذشــته مقدمــات 
تدویــن ســند راهبــردی اجتماعــی اســتان بــا همــکاری مرکــز آینــده پژوهــی آغــاز 

شــده؛ اظهــار کــرد: گام هــای دوم بــه بعــد ایــن ســند در حــال طراحــی اســت.
وی بــا تشــریح اقدامــات جدیــد بهزیســتی اســتان کرمــان در حــوزه پیشــگیری از 
معلولیــت هــا عنــوان کــرد: تفاهــم نامــه و تعامــات ایــن اداره بــا آمــوزش و پرورش 
در خصــوص انجــام غربالگــری بینایــی و شــنوایی در دو مقطــع ورودی دبســتان و 

متوســطه منجــر بــه کاهــش معلولیــت هــا شــده اســت .
ــی  ــه ۴۷ هــزار غربالگــری شــنوایی و 13۷ هــزار غربالگــری بینای ــا اشــاره ب وی ب
طــی یــک ســال گذشــته در اســتان کرمــان اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد 10۴ نفــر از 
نظرکــم شــنوایی و 200 نفــر اختــال بینایــی شناســایی و بــه مراکــز مربوطــه ارجــاع 

شــده انــد.
مدیــر کل بهزیســتی اســتان کرمــان جمعیــت مبتــا بــه اختــال اوتیســم در کشــور 
را ۷00 هــزار نفــر اعــام کــرد و گفــت : اســتان کرمــان در 8 مرکــز آموزشــی روزانــه 
و 1 مرکــز اقامــت موقــت بــه افــراد دارای اختــال اوتیســم و خانــواده هــای آنــان 

خدمــات ارائــه مــی کنــد .

شـهردار کرمـان بـا بیـان اینکـه کوچکترین کاسـتی و 
یـا کـم کاری در بافـت تاریخـی جبـران ناپذیـر اسـت، 
گفـت: شـهرداری بافـت تاریخـی کرمـان تـا یـک ماه 

آینـده راه انـدازی می شـود.
اداره کل  بـا سرپرسـت  دیـدار  در  زاده  عالـم  مهـران 
میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه شـهرداری کرمـان بسـیار 
عاقمنـد بـه فعالیـت وکمک در حـوزه بافـت تاریخی 
اسـت، اظهارکـرد: در حـال حاضـر بافت تاریخی شـهر 
کرمـان دچـار یکسـری عقـب ماندگـی هـا اسـت کـه 
امیدواریـم با همـکاری میراث فرهنگی جبران شـوند.

وی با اشـاره بـه اینکه بافت تاریخـی مهمترین ارزش 
افـزوده شـهر کرمـان محسـوب مـی شـود، افـزود: 
کوچکتریـن کاسـتی و یـا کـم کاری در بافـت تاریخی 

جبـران ناپذیـر خواهـد بود.
عالـم زاده بـا بیـان اینکـه ایجـاد زیرسـاخت در هـر 
حـوزه ای امـکان پذیـر اسـت، تصریح کـرد: البته این 
مسـئله در حـوزه میراث فرهنگـی و بافت تاریخی تابع 
شـرایطی اسـت و بایـد در حفظ هویت فرهنگی شـهر 

کرمان بسیارکوشـا باشـیم.
وی از راه انـدازی شـهرداری بافـت تاریخـی کرمـان تا 
یکمـاه آینـده خبر داد و افزود: در حال حاضر شـهردار 
بافـت تاریخـی کرمـان نیـز انتخـاب شـده و فعالیـت 
هـای زیرسـاختی انتقال بخـش از اختیارات سـازمان 

هـای تابعـه شـهرداری در حال انجام اسـت.
اینکـه در مرحلـه نخسـت  بیـان  بـا  شـهردار کرمـان 
نـگاه شـهرداری بافـت تاریخـی کرمـان، از نـوع درآمد 
آمـاده  بـا  امـا  کـرد:  تصریـح  بـود،  نخواهـد  زایـی 

سـاختن زیرسـاخت هـا و رونـق بافـت تاریخـی بـه 
صـورت ناخـودآگاه شـاهد درآمدزایـی بـرای مجموعه 
شـهرداری و دیگـر دسـتگاههای مرتبـط خواهیـم بود.

عالـم زاده بـه پـروژه هـای مشـترک میـراث فرهنگی 
و شـهرداری کرمـان ماننـد پیـاده راه شـدن میـدان 
توحیـد )ارگ( و میـدان شـورا، اشـاره کـرد و افـزود: 
در حـال حاضـر محـور گردشـگری شـهر کرمـان نیز با 
همفکـری کارشناسـان شـهرداری و میـراث فرهنگـی 
تعریـف و تعییـن شـده و ایـن پـروژه در مرحلـه اجرا 

قـرار دارد.
وی در خصـوص آخریـن وضعیـت خانه شـهر کرمان، 
خاطرنشـان کـرد: بـزودی عملیـات مرمتـی ایـن اثـر 
ثبـت ملـی آغـاز می شـود و ایـن مجموعه بـا کاربری 

گذشـته بـه فعالیـت خـود ادامه خواهـد داد.

شهردار کرمان:

شهرداری بافت تاریخی کرمان راه اندازی می شود

راه و 
شهرسازی

برگزاری اولین همایش آموزشی منطقه ای 
در حوزه واگذاری اراضی دولتی در کرمان

ــه ای  ــی منطق ــش آموزش ــن همای اولی
ــی در  ــی دولت ــذاری اراض ــوزه واگ در ح

اســتان کرمــان برگــزار شــد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع 
رســانی اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان مدیــرکل 
ــکن  ــن و مس ــی زمی ــازمان مل ــکن س ــن و مس ــذاری زمی واگ
ــان  ــا هــدف افزایــش توانمنــدی کارکن گفــت: ایــن همایــش ب
اداره واگــذاری زمیــن و مســکن ادارات کل راه و شهرســازی 
اســتان هــا در زمینــه تســلط بــر ضوابــط و مقــررات حاکــم بــر 
نحــوه واگــذاری زمیــن هــا و تعییــن تکلیــف واگــذاری هــای 

گذشــته برگــزار شــد.
ــان  ــا و کارشناس ــش روس ــن همای ــزود: در ای ــد اف ــم جاه مری
ادارات واگــذاری اســتان هــای فــارس، کرمــان، یــزد، سیســتان 
و بلوچســتان، خراســان جنوبــی، هرمــزگان و همچنیــن جنــوب 
کرمــان و ایرانشــهر ضمــن آشــنایی بــا نظــام قیمــت گــذاری و 

تبــادل نظــر پیرامــون نحــوه واگــذاری هــا بــه بیــان مســائل و 
مشــکات ایــن حــوزه پرداختنــد.

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع زمیــن بــه عنــوان ســرمایه ای 
کــه بازتولیــد نمــی شــود، بــر مدیریــت واگــذاری هــا بــا رعایــت 

صــاح دولــت و ســرانه هــای الزم تاکیــد کــرد. 
ــن و  ــی زمی ــازمان مل ــکن س ــن و مس ــذاری زمی ــرکل واگ مدی
ــش در  ــن همای ــان، ای ــس از کرم ــرد: پ ــح ک ــکن تصری مس
ــا حضــور اســتان  ــان، گلســتان و اردبیــل ب اســتان هــای اصفه

هــای همجــوار آن هــا برگــزار خواهــد شــد.
در ادامــه مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان هــم گفــت: 
ــه  ــور در زمین ــای کش ــتان ه ــن اس ــتان از اولی ــه اس ــن ک ای

اســتفاده از ســامانه جامــع امــاک و مســتغات اســت.
ــده  ــاالی پرون ــم ب ــه حج ــان اینک ــا بی ــوردی ب ــدی بل محمدمه
ــی  ــث طوالن ــذاری، باع ــه واگ ــن و پروس ــذاری زمی ــای واگ ه
ــرون  ــت: ب ــار داش ــت، اظه ــده اس ــذاری ش ــد واگ ــدن رون ش

ســپاری و گــردش الکترونیکــی پرونــده هــا از راهکارهــای کوتاه 
کــردن رونــد واگــذاری زمیــن در ادارات راه و شهرســازی اســت.
ــی اداره کل راه و  ــاک و حقوق ــاون ام ــرفی مع ــیدناصر اش س
شهرســازی اســتان کرمــان هــم از کســب جایــگاه هفتــم ایــن 
اســتان در ســطح کشــور در واگــذاری اراضــی دولتــی خبــر داد 
و از ارتقــاء جایــگاه واحــد واگــذاری زمیــن و مســکن بــه اداره، 

قدردانــی کــرد.
وی ایــن ارتقــاء جایــگاه را در تســریع رونــد واگــذاری هــا موثــر 

ند. خوا
ــا موضــوع واگــذاری  نخســتین همایــش آموزشــی منطقــه ای ب
ــتان  ــازی اس ــی اداره کل راه و شهرس ــه میزبان ــی ب ــی دولت اراض

کرمــان روزهــای 18 و 19 تیرمــاه برگــزار شــد.


