
مدیرکل ارشاد جنوب کرمان: باید حلقه های مفقوده برگزاری کنسرت 
در جنوب را جبران کنیم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان:

رونق تولید با کشت 
خاویار گیاهی در کرمان

خسارت به نخلستان های 
شهرستان منوجان

جنوب بدون کنسرت

نماینده مردم 5 شهرستان جنوبی در مجلس شورای اسالمی: 

بحران آب شرب در جنوب کرمان

مدیر کل منابع طبیعی آبخیزداری جنوب:

امضا تفاهم نامه همکاری بین منابع طبیعی 
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مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر کرمان:
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 تیــر   31 دوشــنبه         538 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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ردپای عربستان و امارات 

در نوسان بازار ارز

علی اصغر سمیعی
یادداشت مهمان

ــده ای  ــتید و ع ــغول کاری هس ــی مش وقت
بــه کمــک شــما مــی آینــد طبعــًا خوشــحال 
ــدگان از  ــک کنن ــر کم ــی اگ ــوید، ول می ش
دشــمنان شــما باشــند، چطــور؟ آیــا نبایــد 

ــد؟ ــا شــک کنی ــت آنه ــه حســن نی ب
و  دوبــی  در  عربســتان  عمــال  وقتــی 
دیگرنقــاط جهــان بــه ناگهــان خریــدار 
ــازار رو  ــت ارز در ب ــوند و قیم ــان می ش توم
ــک  ــد ش ــا نبای ــذارد آی ــش می گ ــه  کاه ب
ــاده کــه ناگهــان  کــرد کــه چــه اتفاقــی افت
ــورم  ــرخ ت ــا ن ــز شــده، آی "تومــان" مــا عزی
ــر  ــر صف ــه زی ــه و ب ــران کاهــش یافت در ای
رســیده؟ و تــراز بازرگانــی مــا مثبــت شــده 

ــت؟ اس
چــه اتفاقــی افتــاده کــه ارزش تومــان مــا 
بــه شــدت بــاال رفتــه؟ و اگــر هیــچ اتفــاق 
مثبتــی رخ نــداده، چــرا برخــی شــروع بــه 
ــاد  ــه اقتص ــق ارز ب ــان و تزری ــد  توم خری
مــا می کننــد، آیــا بــه ناگهــان صرافــان 
عربســتانی دشــمنی را بــا مــا کنــار گذاشــته 
ــر  ــده اند و از س ــران ش ــت ای ــق مّل و عاش
دلســوزی میلیون هــا درهــم و دالر خــود 
ــه  ــران عرض ــردم ای ــه م ــرده و ب را ارزان ک
اگــر جــواب ســواالت فــوق  می کننــد؟ 
ــه  ــا شایســته نیســت ک ــت نیســت، آی مثب
بــازار ســاز  عزیــز مــا یعنــی بانــک محتــرم 
ــرده و  ــار ک ــا رفت مرکــزی خــاف روش آنه
بــا تزریــق منفــی بــه خریــد و جمــع آوری 
ارز اقــدام نمــوده و نقشــه آنهــا را کــه همانــا 
ایجــاد نوســان و تاطــم در بــازار مــا اســت 

ــد؟ ــر آب کن ــش ب را نق
ــان  ــادی نش ــی و اقتص ــای فن ــی ه بررس
ــا ده  ــج ت ــم پن ــی شــما تاط ــد وقت می ده
ــد،   ــاهده می کنی ــازار مش ــدی را در ب در ص

ــکال دارد، ــای کار اش ــک ج ــا ی حتم
هــم کــه  ســوم  نیــروی  نقــش  البتــه 
هســتند  ســودجویان  و  ســوداگران 
ولــی  اســت،   اهمیــت  حائــز  همیشــه 
ــا  ــه دنی ــزی در هم ــای مرک ــه بانک ه وظیف
جلوگیــری از نوســانات و تاطمــات مخــرب 
ــات  ــر ثب ــه اگ ــت ک ــه اینجاس ــت. نکت اس
ــود  ــوم می ش ــود معل ــاهده ش ــازار مش در ب
ــح  ــان را صحی ــادی کارش ــئولین اقتص مس
انجــام مــی دهنــد و اگــر تاطــم بــاالی دو 
در صــد در روز اتفــاق بیافتــد،  عکــس ایــن 

مدعــا صــدق می کنــد.
و البتــه ما هم دعا می کنیم.

* رییس اسبق کانون صرافان
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دفاتر تسهیلگری مبنای توسعه منطقه ای هستند

بـه گفتـه مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امیـد، دفاتر 
تسـهیلگری بـه دلیـل مبنـای نظـری کـه در توسـعه 

منطقـه ای دارنـد حمایـت مـی شـوند.
بـه گـزارش ایرنـا، اصغـر نورالـه زاده روز یکشـنبه در 
دیـدار بـا مدیـرکل امـور اجتماعـی اسـتانداری کرمـان 
بـا اشـاره بـه اینکـه ایجـاد دفاتـر تسـهیلگری منجـر 
اقتصـادی،  حوزه هـای  در  افـراد  توانمندسـازی  بـه 
اجتماعـی و فرهنگـی می شـود افزود: ریشـه بسـیاری 
اجتماعـی  فرهنگـی،  فقـر  اجتماعـی  آسـیب های  از 
اقتصـادی اسـت و دفاتـر تسـهیلگری در کاهـش  و 

دارد. بسـزایی  نقـش  اجتماعـی  آسـیب های 
وی بـا بیـان اینکـه در حـوزه مبنـای برنامـه ریـزی، 

برنامـه ریـزی از پاییـن به بـاال باید انجام شـود افزود: 
مبنـای نظـری بـرای توسـعه منطقـه ای و محلـی در 

دفاتـر تسـهیلگری دیـده شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: یکـی از کارهایـی کـه در راسـتای 
توسـعه جوامع محلی و برنامه ریـزی منطقه ای ماک 
عمـل اسـت مـدل دفاتر تسـهیلگری اسـت که بـا نگاه 
توسـعه اجتماعـی و اقتصـادی از محله هـا شـروع می 
شـود و برآینـد آن رشـد اقتصـادی و اجتماعی اسـت.

مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امید با اشـاره به اینکه 
سـالهای گذشـته بـه توسـعه از بـاال بـه پاییـن نـگاه 
می شـد کـه کامًا اشـتباه بود گفـت: دفاتر تسـهیلگری 
بـه دلیـل مبنای نظـری که در توسـعه منطقـه ای دارند 

مـورد حمایـت واقـع می شـوند.
وی بـا اشـاره اینکـه هللا آبـاد و شـرف آبـاد کرمـان بـه 
از  عـاری  طـرح  اجـرای  پایلـوت  روسـتاهای  عنـوان 
بیـکاری معرفـی شـدند تصریـح کـرد: بـرای اجـرای 
ایـن طـرح عاوه بـر اعتبارات مـازاد اسـتان از مرکز نیز 

می شـود. داده  تخصیـص  اعتباراتـی 
نورالـه زاده بـا اشـاره فعالیت هشـت دفتر تسـهیلگری 
کرمـان در مناطـق حاشـیه ای و بافـت فرسـوده گفـت: 
کار مشـترکی بـا سـازمان برنامـه و بودجـه و سـازمان 
اجتماعـی وزارت کشـور انجام شـده که بر این اسـاس 
صنـدوق عاملیـت فعالیت هـای حوزه اجتماعـی وزارت 
کشـور شـود که توافق نامه آن سـه شـنبه این هفته در 

شـورای اجتماعـی کشـور مطرح می شـود.
وی ادامـه داد: اگـر توافقنامـه در شـورای اجتماعـی 
تصویـب و ابـاغ شـود بـه عنـوان مؤسسـه عامـل در 
کنـار مجموعـه وزارت کشـور قرار می گیریم کـه در حوزه 

اشـتغال بـه دفاتـر تسـهیلگری کمـک خواهیـم کرد.
مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امید با اشـاره به اینکه 
صنـدوق کارآفرینـی در حـوزه بازیابی ۲ اقـدام را انجام 
داده اسـت خاطرنشـان کـرد: طبقـه چهـارم مجموعـه 
مرکـز تجـارت ایرانیـان بـرای فـروش صنایـع دسـتی 
در نظـر گرفتـه شـده کـه 10 میلیـارد تومان اعتبـار برای 

خریـد محصـول اختصاص داده شـده اسـت.
وی افزود: 15 مردادماه سـال جاری در سـالن حجاب 
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان کشـور 31 
غرفـه در اختیـار اسـتان ها قـرار داده می شـود و هـر 
هفتـه یکـی از تولیـدات بـه صـورت غیـر مسـتقیم از 

سـوی تولیدکننـده بـه فـروش می رسـد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان: مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان:

و گردشـگری  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سرپرسـت 
اسـتان کرمـان گفـت: باید از ظرفیـت طرح هـای ملی همچون  
طـرح احـداث هتـل هـای 4 و 5 سـتاره در اسـتان کرمـان بهره 
بـرد و سـهم خوبـی از ایـن اعتبـارات در جهـت توسـعه صنعت 

گردشـگری اسـتان بدسـت آورد.
“فریـدون فعالـی” بـه برخـی از ظرفیـت هـا و پتانسـیل هـای 
اسـتان کرمان در حوزه میراث فرهنگی و گردشـگری اشـاره کرد 
وافـزود: بـرای افزایـش ضریب اشـغال های هتل های اسـتان 
بایـد بیـن دسـتگاه های دولتـی و غیردولتـی تعامل ایجـاد کرد 
تـا در ایـن زمینـه به نتیجـه رسید.سرپرسـت میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان با اشـاره به مصوبه 
دولت مبنی بر احداث 500 هتل 4 و 5 سـتاره در سـطح کشـور، 
اظهـار کـرد: بایـد از ظرفیـت  طـرح هـای ملـی همچـون اجرای 
طـرح احـداث هتـل هـای 4 و 5 سـتاره در اسـتان کرمـان بهره 
بـرد و سـهم خوبـی از ایـن اعتبـارات در جهـت توسـعه صنعت 
گردشـگری استان بدست آورد.وی با اشـاره به اینکه در راستای 
حمایـت ازبخـش خصوصـی بایـد نـگاه خیرخواهانـه داشـت، 

تصریـح کرد: بایـد عرصه های قابل واگذاری برای سـاخت هتل 
در اسـتان کرمان شناسـایی شـود و سپس سـرمایه گذار را برای 
سـرمایه گذاری دعـوت کرد.فعالـی بـه ایجاد همبسـتگی میان 
بخش هـای مختلف گردشـگری در اسـتان کرمان تاکیـد کرد و 
افـزود: امیدواریـم بـا همـت و تـاش همه مسـئولین اسـتانی 
و حضـور بخـش خصوصـی بتوانیم صنعت گردشـگری اسـتان 

کرمـان را رونق ببخشـیم.
سرپرسـت میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری استان 
کرمـان بـا اشـاره به اینکـه بایـد خانه هـای تاریخی و ارزشـمند 
اسـتان شناسـایی و طرح مرمت برای آنها تدوین و بسـته های 
تشـویقی سـرمایه گذاری بـرای آنها آمـاده کنیم، افـزود: بناهای 
تاریخـی اسـتان کرمـان ظرفیـت خوبـی برای سـرمایه گـذاری 
هسـتند کـه بایـد اقدامات الزم بـرای حضـور سـرمایه گذاران در 

ایـن بخش فراهـم آید.
فعالی به مرمت و بازسـازی کاروانسـرای وکیل، خانه امینیان و 
شـترگلوی ماهان اشـاره و خاطرنشـان کرد: پیش بینی می شود 
مرمت و بهره برداری از آنها تا اسـفندماه امسـال به اتمام برسـد.

»احـد وظیفـه« در گفتگـو بـا خبرنـگار اجتماعـی خبرگزاری 
شبسـتان گفـت: طـی سـه روز آینـده بـه ویـژه در سـاعات 
بعدازظهـر و اوایـل شـب، جنـوب فـارس، شـمال و غـرب 

هرمـزگان، جنـوب کرمـان و جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان 
افزایـش ابـر، رگبـار پراکنـده همراه بـا رعد و بـرق و وزش باد 

شـدید موقتـی پیـش بینـی می شـود.

مدیر پیش بینی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسی کشور 
افـزود: طـی سـه روز آینده در اسـتان های خراسـان جنوبی، 
شـمال سیسـتان و بلوچسـتان به ویـژه منطقه زابـل، جنوب 
خراسـان رضوی، یزد، شـرق کرمان، جنوب سـمنان و شـرق 
اصفهـان وزش بـاد شـدید همـراه بـا گـرد و خـاک موجـب 

کاهـش کیفیـت هـوا و کاهش دیـد افقی خواهد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: بعدازظهـر روز دوشـنبه در دامنـه هـای 
البـرز مرکـزی و شـرقی در اسـتان هـای سـمنان، گلسـتان، 
مازنـدران، تهـران و البـرز و اسـتان خراسـان شـمالی رشـد 
ابرهـای همرفتـی و رگبـار و رعـد و بـرق پراکنـده پیش بینی 

شـود. می 
وظیفـه ادامـه داد: روزهـای دوشـنبه و سـه شـبه با شـمالی 
شـدن جریانات بر روی دریای خزر، در اسـتان های گیان و 
مازنـدران، افزایـش ابر و بارش پراکنده پیش بینی می شـود 

و در سـایر مناطـق نیز جـوی آرام و پایدار خواهیم داشـت.
مدیر پیش بینی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسی کشور 
دربـاره وضعیـت هـوای تهـران نیز گفت: آسـمان تهـران طی 
روز دوشـنبه کمـی ابـری، همـراه بـا وزش بـاد در بعدازظهـر 
افزایـش ابـر و احتمـال وزش بـاد شـدید پیـش بینـی مـی 
شـود و دمـای هـوا ۲ درجـه خنک تـر و بـه 39 درجه کاهش 

مـی یابد.

29 تا 2948 تا 46

باید از ظرفیت طرح احداث ۵۰۰ هتل
 در سطح کشور استفاده کنیم

احتمال بارش باران در جنوب و شرق کشور آگهی مزایده
نمایندگی استان کرماننمایندگی استان کرمان

بنیــاد تعــاون زندانیــان اســتان کرمــان در نظــر دارد مجتمــع زیــر ســد جیرفت 
را از طریــق مزایــده عمومــی بــه افــراد حقیقــی بــه صــورت اجــاره واگــذار نماید.

ــت  ــدت 10 روز جه ــه م ــی ب ــخ درج آگه ــد از تاری ــی توانن ــان م ــذا متقاضی ل
ــه و  ــت مراجع ــدان جیرف ــت : اداره زن ــه آدرس جیرف ــده ب ــناد مزای ــت اس دریاف
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه شــماره تلفــن 09136602137 و شــماره تلفــن 
ــد. ــل نماین ــاس حاص ــان تم ــان کرم ــاون زندانی ــاد تع 33224681 -034 بنی

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان
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م 
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رییـس انجمن شـرکت های دانش بنیان اسـتان کرمان 
گفت: شـرکت های دانش بنیان و شـرکت های مسـتقر 
در پارک های علم و فناوری می توانند از تسـهیات نظام 
وظیفـه بـه دو صـورت امریـه و پـروژه جایگزین خدمت 

برای فارغ التحصیان دانشـگاهی اسـتفاده کنند. 
بـه گزارش خبرگـزاری فارس از کرمـان، عماد جمعه زاده 
اظهـار داشـت: شـرکت های دانش بنیـان و شـرکت های 
از  می تواننـد  فنـاوری  و  علـم  پارک هـای  در  مسـتقر 
تسـهیات نظـام وظیفـه بـه دو صـورت امریـه و پـروژه 
جایگزیـن خدمـت بـرای فارغ التحصیـان دانشـگاهی 
اسـتفاده کنند.به منظـور افزایـش توان سـرمایه انسـانی 
در  می  تواننـد  فنـاور  شـرکت های  و  افـراد  شـرکت ها، 
صـورت احـراز شـرایط از ایـن تسـهیات اسـتفاده کنند.

بـرای  انسـانی خـاق  نیـروی  نقـش  داد:  ادامـه  وی 
شـرکت های فنـاور اهمیـت اساسـی خواهـد داشـت 
قوانیـن مربوطـه شـرکت های دانش بنیـان  و مطابـق 
و شـرکت های مسـتقر در پارک هـای علـم و فنـاوری 
از تسـهیات نظـام وظیفـه بـه دو صـورت  می تواننـد 
امریـه و پـروژه جایگزین خدمت بـرای فارغ التحصیان 
دانشـگاهی اسـتفاده کنند.هر شـرکت بـه ازای هـر 300 
میلیـون تومـان فـروش در اظهارنامـه یک نفـر می تواند 
معرفـی کـرده و حداکثـر ظرفیـت یـک شـرکت در هـر 
سـال پنج نفر نیروی امریه اسـت لذا فرد معرفی شـده 
از طرف شـرکت باید به منظور اسـتفاده از این تسهیات 
دارای حداقـل امتیـازات الزم در حـوزه های پژوهشـی و 

باشـد. فناوری 

سـازمان اسـتاندارد با تخفیف کارمزد خدمات استاندارد 
در  اسـتاندارد  عامـت  کاربـرد  پروانـه  صـدور  بـرای 
محصـوالت کشـاورزی )حد مجـاز آالینده هـا( موافقت 
کرد و در این زمینه محصوالت کشـاورزی اسـتان کرمان 
مشـمول تخفیف می شـود. مدیرکل اسـتاندارد اسـتان 
کرمـان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افزود: شـورای 
عالـی اسـتاندارد در یکصـد و یازدهمیـن اجاسـیه خود 
بـا موافقت سـازمان ملی اسـتاندارد ایران و با پیشـنهاد 
کارمـزد  کاهـش  بـر  مبنـی  جهـاد کشـاورزی  وزارت 
خدمـات اسـتاندارد در صـدور پروانه هـای کاربرد عامت 
اسـتاندارد بـرای محصـوالت کشـاورزی در زمینـه حـد 
مجـاز آالینده هـا بـا میـزان اخـذ کارمـزد موافقـت کـرد.

اسـماعیل عاقلی ادامه داد: بر این اسـاس صدور پروانه 
کاربرد عامت اسـتاندارد برای محصوالت کشـاورزی در 
زمینـه حـد مجـاز آالینـده هـا در سـال جاری مشـمول 
95 درصـد تخفیـف خواهنـد شـد.وی بـه کشـاورزان و 
باغـداران اسـتان کرمان توصیـه کرد از ایـن فرصت برای 
اخـذ پروانه کاربرد عامت اسـتاندارد محصوالت تولیدی 
خـود اسـتفاده کننـد.دوره آموزشـی صـدور پروانـه حـد 
مجـاز آالینـده ها در محصوالت کشـاورزی بـا حضور 80 
نفر از کارشناسان و متخصصان در مرکز تحقیقات جهاد 
کشـاورزی جنوب و همکاری سـازمان جهاد کشـاورزی 
و اداره کل اسـتاندارد این اسـتان برگزار شـده اسـت.وی 
بـا بیـان اینکه پروانه ها بـرای محصـوالت زراعی، باغی، 
گلخانـه ای و قارچ خوراکی قابل صدور اسـت ادامه داد: 
همچنیـن آزمـون هایـی که بـرای صـدور ایـن پروانه در 

ایـن محصـوالت انجام می شـود.

تفاهم نامــه  گفــت:  کردســتانی  حســن  محمــد 
همــکاری اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
جنــوب کرمــان و دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
ــه  ــوب، ب ــت چ ــعه زراع ــتای توس ــت در راس جیرف
امضــا رســید.»محمد حســن کردســتانی « مدیر کل 
منابــع طبیعــی آبخیــزداری جنــوب کرمــان، در گفــت 
ــان  ــزاری شبســتان از کرم ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب و گ
ــترک  ــکاری مش ــه هم ــاد تفاهم نام ــوب، از انعق جن
بیــن اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب 
ــت،  ــد جیرف ــامی واح ــگاه آزاد اس ــان و دانش کرم
خبــر داد و گفــت: ایــن تفاهــم نامــه همــکاری 
ــا  ــوب ب ــت چ ــعه زراع ــور توس ــه منظ ــترک، ب مش
کشــت گونه هــای ســریع الرشــد و چوبــده، اســتفاده 
بهتــر از ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای موجــود دارای 
منبــع آبــی مشــخص، بــه امضــا رسید.محمدحســن 
کردســتانی، افــزود: در راســتای تحقــق فرمایشــات 
ــی( در ســال  ــه العال ــری )مدظل ــام معظــم رهب مق
رونــق تولیــد، اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد 
مقاومتــی و اهــداف پیــش بینــی شــده در برنامــه 
عرصه هــای  از  حفاظــت  نیــز  و  توســعه  ششــم 
ــترک  ــکاری مش ــه هم ــم نام ــی تفاه ــع طبیع مناب
ــرار  ــای اح ــوب در طرح ه ــت چ ــوع زراع ــا موض ب
ــع  ــن اداره کل مناب ــخص بی ــی مش ــع آب ــا منب و ب
ــگاه  ــان و دانش ــوب کرم ــزداری جن ــی و آبخی طبیع
آزاد اســامی واحــد جیرفــت منعقــد شــد.مدیر 
ــان،  ــوب کرم ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع کل مناب
ــن تفاهــم نامــه،  ــاد ای ــراز داشــت: هــدف از انعق اب
اســتفاده بهینــه از منابــع آب و خــاک، صرفــه جویی 
ارزی بــا هــدف جلوگیــری از واردات چــوب، کاســتن 
ــک  ــی، کم ــی جنگل ــای طبیع ــه ه ــر عرص ــار ب فش
بــه حفاظــت و صیانــت پایــدار از منابــع جنــگل 
ــن دســتی  ــع پایی ــاز صنای ــن نی ــای کشــور، تامی ه
ــت.  ــتغال اس ــاد اش ــن و ایج ــط زارعی ــوب توس چ
وی، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه رئیــس دانشــگاه آزاد 
ــن  اســامی واحــد جیرفــت، ضمــن اســتقبال از ای
طــرح، از آمادگــی ایــن واحــد دانشــگاهی بــه منظور 
ــگاه  ــت: دانش ــر داد و گف ــکاری، خب ــه هم ــر گون ه
ــی  ــتای اجرای ــت در راس ــد جیرف ــامی واح آزاد اس
ــا  ــت ه ــی ظرفی ــه، از تمام ــم نام ــن تفاه ــدن ای ش
کنــد. مــی  اســتفاده  موجــود  پتانســیل های  و 

کردســتانی، در پایــان ضمــن تشــریح موضــوع مورد 
ــی الزم  ــن اداره کل آمادگ ــان داشــت: ای تفاهــم، بی
ــرای  ــت اج ــگان جه ــال رای ــن نه ــوص تأمی در خص
طــرح زراعــت چــوب بــرای کلیــه متقاضیــان را 

ــت. داراس
ــاون  ــادری مع ــت ق ــن نشس ــت؛ در ای ــی اس گفتن
فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب 
کرمــان، امیرافضلــی فرماندهــی یــگان حفاظــت 
ــی  ــط عموم ــس اداره رواب ــور رئی اداره کل، فرامرزپ
اداره کل و  ســیفی کارشــناس آمــوزش، ترویــج 
کردســتانی  کل،  اداره  مردمــی  مشــارکت های  و 
ــوب  ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل کل مناب مدی

ــد. ــی کردن ــان را همراه کرم

تسهیالت جذب سرباز 
وظیفه در شرکت های 

دانش بنیان

محصوالت کشاورزی 
کرمان مشمول تخفیف 

استاندارد می شود

امضا تفاهم نامه همکاری 
بین منابع طبیعی جنوب 

و دانشگاه آزاد جیرفت 

خبر

خبر

بحران آب شرب 
در جنوب کرمان

آزادی 2 گروگان 
توسط قرارگاه قدس 

بازداشت سارق گوشی همراه 
در منوجان 

خبرگـزاری  خبرنـگار  بـه گـزارش 
در  حمـزه   احمـد  ملـت،  خانـه  
نشسـت مجلس شـورای اسامی 
در تذکـر شـفاهی خـود بـه حضور 
وزیـر بهداشـت، رییـس کمیسـیون بهداشـت و 
درمـان مجلـس و رییس سـازمان راهـداری در 
جنـوب کرمـان در فصـل گرمـا اشـاره و از ایـن 
مـردم کهنـوج،  کرد.نماینـده  تشـکر  مسـئوالن 
منوجـان، رودبـار جنـوب، قلعـه گنـج و فاریـاب 
در مجلـس شـورای اسـامی با اشـاره بـه اینکه 
فصـل کشـت و کار تـا یـک مـاه آینـده شـروع 
می شـود، گفـت: کمبـود بـذر در منطقـه بسـیار 
مشـهود بـوده و قیمت هـا سـر بـه فلک کشـیده 
که باید این مسـأله ساماندهی شـود.وی افزود: 
خرمـاکاران جنـوب کرمان نیـز خسـارات زیادی 
متوجه شـان شـده کـه بایـد بـه ایـن موضـوع 

رسـیدگی شـود تـا قیمـت خرمـا تعدیـل شـود.
حمـزه اضافـه کرد: اسـناد کشـاورزی مـردم نیز 
کـه بارهـا پیگیری شـده هنـوز به آنها بازنگشـته 
و الزم اسـت سـازمان بازرسـی و منابـع طبیعـی 
بـه ایـن موضوع رسـیدگی کند و اسـناد به مردم 
منتقـل شـود.او خطـاب بـه وزیـر نیرو گفـت: با 
وجـود سـفر شـما بـه منطقـه مشـکل چاه های 
آب حـل نشـده و نبـود سـوخت بـرای چاه های 
آب، جنـوب اسـتان کرمـان را بـا مشـکل مواجه 
کـرده اسـت. آب شـرب در جنوب کرمـان تبدیل 
بـه بحـران شـده اسـت.این نماینـده مـردم در 
مجلـس دهـم خطاب بـه وزیـر ورزش و جوانان 
گفت: پس از سـفر شـما به اسـتان شـاهد هیچ 
دسـتاوردی در منطقـه نبودیـم و طرح های نیمه 
تمـام ورزشـی در جنوب اسـتان محـروم کرمان 

هیـچ تغییر و پیشـرفتی نداشـته اسـت.

نیــروی  قــدس  قــرارگاه 
جنــوب  در  ســپاه  زمینــی 
ــه ای  ــور در اطاعی ــرق کش ش
ربــوده  گــروگان   ۲ آزادی  از 
شــده از اســتانهای فــارس و کرمــان خبــر 

داد.
قــدس  صبحانه،قــرارگاه  گــزارش  بــه 
ــرق  ــوب ش ــپاه در جن ــی س ــروی زمین نی
کشــور در اطاعیــه ای از آزادی ۲ گــروگان 
و  فــارس  اســتان های  از  شــده  ربــوده 

کرمــان خبــر داد. 
در اطاعیــه قــرارگاه قــدس نیــروی زمینــی 
آمــده  در جنــوب شــرق کشــور  ســپاه 
اســت: ذولفقــار حیــدری 34 ســاله در ۲5 
ــازمان  ــای س ــط بانده ــال 9۶ توس آذر س
یافتــه و اشــرار منطقــه جنــوب شــرق 

اســتان کرمــان  ازروئیــه  شهرســتان  از 
ربــوده مــی شــود و ســه مــاه بعــد حمیــد 
ــتان  ــز از شهرس ــاله نی ــش 34 س زحمتک
فســا اســتان فــارس توســط همــان گــروه 

ــرد. ــرار می گی ــش ق ــورد ربای م
اســت:  شــده  ذکــر  اطاعیــه  ایــن  در 
ــاذی  ــزه اخ ــا انگی ــه ب ــروگان ک ــر ۲ گ ه
ــه  ــش ب ــس از ربای ــد پ ــوده شــده بودن رب
پاکســتان منتقــل و بــه مــدت ۲1 مــاه در 
منطقــه ریگســتان ایــن کشــور در اســارت 

می بردنــد. بســر 
ایــن اطاعیــه می افزایــد: در نهایــت در 
ــر 98  ــی در ۲۷ تی ــات اطاعات ــک عملی ی
ایــن ۲ گــروگان بــه همــت رزمنــدگان 
آغــوش  بــه  و  آزاد  قــدس  قــرارگاه 

بازگشــتند. خانواده هایشــان 

 14 همــراه  گوشــی  ســارق 
ــتگاه  ــل و ۶ دس ــن موبای کارت
گوشــی موبایــل بــا مبلغــی 
وجــه نقــد بازداشــت شــد .

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیمای مرکز 
شهرســتان  انتظامــی  ،فرمانــده  کرمــان 
منوجــان گفــت: ایــن ســارق صبــح دیــروز 
بــه یــک پاســاژ در شــهر منوجــان حملــه ور 
شــد و بــا شکســتن شیشــه مغــازه اقــدام 
وجــه  و  تعــدادی گوشــی  ســرقت  بــه 
ــروی  ــوران نی ــبختانه مام ــرد خوش ــد ک نق
انتظامــی پــس از ۷۲ ســاعت ســارق را بــه 
هویــت م _ ج در مخفیگاهــش دســتگیر و 

ــد . ــت کردن بازداش
افــزود:  محمــودی  مجیــد  ســرهنگ 
تحقیقــات در مــورد ســارق ادامــه دارد. 

فرمانــده  دیگــر  خبــری  در  همچنیــن 
بــا  گــو  و  گفــت  در  کهنــوج  انتظامــی 
دســتگاه  یــک  افــزود:  ایرنــا  خبرنــگار 
خــودرو ســواری پرایــد در محــور کهنــوج - 
بندرعبــاس دچــار واژگونــی و بــر اثــر ایــن 
ســانحه رانندگــی، راننــده خــودرو بــه علــت 

شــدت جراحــات وارده فــوت شــد.
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــاپور بهرام ــرهنگ ش س
کارشناســان پلیــس راه علــت ایــن حادثــه 
ــه  ــردن ب ــه نک ــاز و توج ــرعت غیرمج را س

ــد. ــو اعــام کــرده ان جل
ضمــن  راننــدگان  داشــت:  اظهــار  وی 
ــا  ــی ب ــی و رانندگ ــن راهنمای ــت قوانی رعای
ــد  ــی کنن ــه رانندگ ــاز و مطمئن ــرعت مج س
ــران  ــود و دیگ ــرای خ ــن ب ــفری ایم و س

ــد. ــم بزنن رق

برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  رییـس 
اسـتان کرمـان با تشـریح و ترسـیم دورنمای 
توسـعه اسـتان با نگاه توسـعه پایدار و اقتصاد 
کننـده  امیـدوار  را  اسـتان  آینـده  مقاومتـی، 
خوانـد و بـر تقویت زیرسـاخت ها و اسـتفاده 
از ظرفیـت هـای بالقـوه تاکید کرد. بـه گزارش 
ایرنـا، جعفر رودری در نشسـت با کارشناسـان 
بخـش هـای مختلـف اسـتان کرمـان آب را 
یکـی از مهمتریـن عوامـل طبیعـی ناپایـداری 
توسعه اسـتان دانسـت و افزود: استان پهناور 
کرمـان با حدود 10 درصد از کل تخلیه آب های 
زیرزمینی کشور ساالنه شاهد 800 میلیون متر 
مکعـب کسـری مخزن اسـت که بایـد در این 
حوزه نگاه زیربنایی داشـته باشـیم.وی توسعه 
سـرمایه های  تعامـل  از  رویکـردی  را  پایـدار 
فیزیکـی  و  طبیعـی  اجتماعـی،  انسـانی، 
دانسـت و اظهار داشـت: توسـعه پایـدار منجر 
بـه احسـاس سـامت، شـادابی و رفـاه یـا به 
طـور خاصه احسـاس خوب زیسـتی در افراد 
جامعه خواهد شـد.رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اسـتان با تشـریح سـاختار کان 
اقتصادی اسـتان و اینکه اسـتان پهناور کرمان 
با سـهم4 درصدی از جمعیـت و5/3 درصدی 
از تولیـد کشـور، ۷0 هـزار میلیارد تومـان برآورد 
تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال 9۷ داشـته 
اضافه کرد: مقایسـه سـهم بخـش های عمده 
اقتصادی اسـتان با کشـور نشـان دهنده سـهم 

قابـل ماحظه بخـش کشـاورزی در اشـتغال 
و تولیـد نسـبت به متوسـط کشـور )رتبـه اول 
کشـور در اراضـی باغـی، رتبـه اول کشـور در 
تولیـد محصـوالت جالیـزی، رتبـه دوم کشـور 
در تولیـد محصـوالت گلخانـه ای، رتبـه سـوم 
کشـور در تولیـد محصوالت نیمه گرمسـیری( 
و فاصله معنادار سـهم بخش خدمات نسـبت 
به متوسـط کشـور اسـت که مـی تواند نقشـه 
راهـی برای برنامه ریزی اسـتان بـرای تقویت 
و اسـتفاده از پتانسـیل های فراوان اسـتان در 
ایـن بخـش باشـد.وی بـا اشـاره بـه کاهـش 
منابـع ذخیـره آبـی کشـور در سـال 80 تـا 45 
درصـد نسـبت بـه میانگیـن اقلیمـی عمـده 
مسـائل و مشـکات توسـعه پایـدار اسـتان را 
پـس از خشکسـالی و بیـان منفـی بیش از 
800 میلیـون متـر مکعبی آب هـای زیرزمینی، 
سـیل و زمیـن لـرزه اعـام کـرد و افـزود: ۶4 
درصـد جمعیت شـهری اسـتان روی گسـل با 
میـزان خطـر لرزه خیـزی زیاد سـکونت دارند 
و بـر اسـاس آخرین آمارهـا از سـال 134۷ تا 
کنـون بیـش از 3۶5 زلزلـه بـا قـدرت باالتـر از 
5/3 ریشتر در اسـتان روی داده است.رودری 
با اشـاره به عـدم تعادل های فعلی در اسـتان 
گفـت مناطق جنوبی اسـتان با داشـتن قریب 
۲1 درصد از مسـاحت کل اسـتان حدود ۲4.3 
درصدی جمعیت اسـتان را شـامل می شـود، 
تمرکـز واحدهای صنعتی در اسـتان به گونه ای 

اسـت کـه 10 واحـد صنعتـی اسـتان بیـش 
از ۷8 درصـد از ارزش افـزوده کل اقتصـاد 
اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده و تمرکـز 
آنهـا فقـط در پنج شهرسـتان اسـتان اسـت.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه عـدم تعـادل در 
بخـش معـدن و کشـاورزی گفـت: تنهـا 10 
معـدن از کل معـادن اسـتان بیـش از 95 
درصـد کل ارزش افـزوده اسـتان را در ایـن 
بخـش شـامل شـده و ۷5 درصـد از باغـات 
در شـمال اسـتان و قریـب بـه ۶0 درصـد از 
ارزش افـزوده ایـن بخـش مربوط به پسـته 
بـوده کـه تنهـا 45 درصـد از کشـاورزان از آن 
برند.رییـس سـازمان مدیریـت  سـود مـی 
و برنامـه ریـزی اسـتان یکـی از مهمتریـن 
عوامـل ناپایـداری توسـعه اسـتان را عوامـل 
طبیعـی دانسـت وافـزود: حـدود 50 درصـد 
اقتصـاد اسـتان بـه طـور مسـتقیم و یـا غیر 

مسـتقیم بـه عوامل طبیعی وابسـته بـوده و 
در برابـر ایـن عوامـل آسـیب پذیر اسـت.وی 
بـه کمبـود آب اشـاره کـرد و صرفه جویـی را 
تنهـا راه بـرون رفـت و جبـران بیـان منفـی 
دشـت هـای اسـتان دانسـت و گفـت: بـر 
در  شـده  انجـام  برنامه ریزی هـای  اسـاس 
صـورت صرفه جویـی و کاهـش مصـرف 90۲ 
میلیـون متـر مکعبـی طـی سـالهای برنامـه 
ششـم و 1800 میلیـون مترمکعبـی در پایـان 
برنامـه هفتم توسـعه و در یک افق ۲0 سـاله 
دشـت های اسـتان بـه حالت پایـدار خواهند 
رسـید.رودری مهمتریـن قابلیتهـای توسـعه 
کشـاورزی،  بخـش  توسـعه  در  را  اسـتان 
فعالیـت هـای معدنی، گردشـگری و صنعت 
توریسـم و همچنیـن بهـره بـرداری از انرژی 
در  شـدن  واقـع  بـه  توجـه  بـا  خورشـیدی 

ذوزنقـه انـرژی خورشـیدی عنـوان کـرد.

خبرآناین: بخریم یا نخریم؟این سـئوالی اسـت 
کـه ایـن روزهـا اغلـب متقاضیـان کاال از اهل فن 

می پرسند.
رکـود حاکـم بـر بـازار ایـران ایـن روزهـا تعمیـق 
بیشـتری یافتـه اسـت، بـازار خـودرو و مسـکن 
خالـی از مشـتری اسـت و بازارهـای دیگـر نیـز 

وضعیـت چنـدان متفاوتـی را دارا نیسـتند.
فعاالن بازار لوازم خانگی می گویند تنها مشـتریان 
مـا در حـال حاضـر عـروس و دامادهـا هسـتند و 
کسـی جـز بـرای جهیزیـه دسـت بـه خریـد کاال 
نمی زند. یخچال، ماشـین لباسشـویی، ماشـین 
ظرفشـویی و دیگـر اقـام آشـپزخانه ایـن روزهـا 
مشـتریان اندکی را داراسـت.امینی، یکـی دیگر از 
بازاریـان می گویـد: طبیعـی اسـت وقتـی قیمـت 
هـا چنـد برابـر مـی شـود، مدتـی طول می کشـد 
تـا مـردم خودشـان را بـا وضعیت تـازه وفق دهند 
از ایـن رو فـروش لـوازم خانگـی نـو کـم شـده و 

دورنمای توسعه استان 
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کرمـان   جنـوب  در  کنسـرت  برگزارکننـدگان  از  اقتـداری 
از  درخواسـتی  هیـچ  به»کاغذوطن«گفت:»تاکنـون 
زمینـه  در  سـرمایه گذاری  گـروه  یـک  کـه  مـا  تیـم 
و  هسـتیم  مختلـف کشـور  نقـاط  در  برگـزاری کنسـرت 
و  اسـت  نشـده  برگـزاری کنسـرت  بـرای  می کنیـم   کار 
وجـود  بـا  همـکاری کننـد  مـا  بـا  ندارنـد  تمایـل  شـاید 
یـک  حتـی  ولـی  هسـتم  جیرفتـی  شـخصا  مـن  اینکـه 
بـار از مـا نخواسـتند کـه بـه ارشـاد برویـم در حالـی کـه 
برگـزار  جیرفـت  در  گذشـته  در  کنسـرت هایی کـه  اکثـر 
شـد مجوزشـان بـه نـام مـن صـادر شـده بـود و مـدارک 
قسـمت کارشناسـان  در  و  اسـت  موجـود  هنـوز  این هـا 
اسـت.« موجـود  مـا  پرونده هـای  ارشـاد  هنـری 

برگزاری کنسـرت در جنوب مثل انفجار 
است بمب 

وی افـزود:»در جیرفـت مسـاله جالبی را شـاهد هسـتیم 
مثـا همیـن دیشـب دیـدم کـه چنـد نفـر از بازاریـان بـه 
دنبـال برگـزاری کنسـرت هسـتند در حالـی کـه در هیـچ 
افـرادی کـه تخصصـی در  بـه چنیـن  از کشـور  نقطـه ای 
ایـن  ندارنـد مجـوز داده نمی شـود کـه وارد  ایـن زمینـه 
شغل شـان  کـه  کسـانی  جیرفـت  در  ولـی  شـوند  کار 
ایـن نیسـت بـه دنبـال ایـن کار هسـتند کـه خودبه خـود 
تصریـح  می شـوند.«وی  قیمت هـا  رفتـن  بـاال  باعـث 
در  نیـز  دالل هـا  حضـور  شـاهد  حتـی  کرد:»متاسـفانه 
ایـن عرصـه هسـتیم هرچنـد مـدت زیـادی می گـذرد کـه 
نبودیم.«اقتـداری  برگـزاری کنسـرت  در جیرفـت شـاهد 

اضافـه کرد:»حتـی خبرداریـم کـه ارشـاد مـا بـا دوتـا از 
موسسـات تمـاس گرفتـه کـه بـرای برگـزاری کنسـرت به 
نکرده انـد.  قبـول  موسسـات  ایـن  امـا  بیاینـد  جیرفـت 
برنامه ریـزی  تـا  و  رفتـه  بـاال  حساسـیت ها  جیرفـت  در 
دقیقـی شـکل نگیـرد این مشـکات پایـدار هسـتند البته 
مـن بـا آقـای اسـحاقی در گذشـته کار کـرده ام و ایشـان 
بسـیار مدیریـت خوبـی دارنـد اما برگـزاری کنسـرت مثل 
یـک انبـار باروت اسـت و اگر خوب اجرا نشـود ترکشـش 
می خـورد.« هـم  مخالفـان  حتـی  و  متولیـان  همـه  بـه 

هیچ کجای ایران زیرسـاخت برگزاری 
ندارد کنسرت 

زیرسـاخت  مـا  ایـران  جـای  هیـچ  داد:»در  ادامـه  وی 
در  کشـور  تمـام  در  نداریـم  کنسـرت  بـرای  خـاص 

فقـط  و  می شـود  برگـزار  ورزشـی کنسـرت  سـالن های 
و  آوینـی  تـاالر  در  بندرعبـاس  میـاد،  بـرج  در  تهـران 
در  و یـک سـالن هـم  اصفهـان  در  تـاالر صیادشـیرازی 
تبریـز وجـود دارد کـه ظرفیـت ایـن تاالرهای آگوسـتیک 
یـک  در همیـن سـیرجان حـدود  اسـت  نفـر  زیـر هـزار 
مـاه پیـش گـروه رسـتاک در سـالن ورزشـی اجـرا کـرد 
البتـه مـا در جنـوب کرمـان بـا نحـوه بلیط فروشـی نحوه 
چیدمـان صندلـی، حراسـت و...مشـکل داریـم کـه ایـن 
تـا  دهنـد  انجـام  حرفـه ای  یـک گـروه  بایـد  را  کارهـا 
شـاهد مشـکلی نباشـیم، در یجرفـت اگر اولین کنسـرت 
البتـه کار نشـد  فاتحـه خوانـده اسـت  برگـزار شـود  بـد 
نـدارد و بایـد برنامه ریـزی شـود.از سـویی برخـی نامـه 
بـه رهبـری فرسـتادند و علیـه امـام جمعـه حـرف زدنـد  
تاکنـون مدیریـت  را  ایـن مسـائل  اسـحاقی  آقـای  امـا 
قـادر  و کهنـوج  جیرفـت  فقـط  جنـوب  اسـت.در  کـرده 
بـه  اسـحاقی  آقـای  و  هسـتند  کنسـرت  برگـزاری  بـه 
تنهایـی نمی توانـد ایـن کار را انجـام دهـد و همـه بایـد 
در کنـار هـم قـرار گیرند.امـا متاسـفانه اکنـون  شـرایط 
بـه  دیـدن کنسـرت  بـرای  مـردم  اسـت کـه  نحـوی  بـه 
می کننـد.« سـقر  بندرعبـاس  جملـه  از  شـهرها  دیگـر 

سـرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری در 
بخشـش کنسرت نیستند

کرمـان  جنـوب  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
برگـزاری  بـرای  ضلـع  سـه  به»کاغذوطن«گفت:»مـا 
و  تامیـن  شـورای  ارشـاد،  ضلـع  داریـم  کنسـرت 
مرجـع  و  هسـتم  مـن  ارشـاد  ضلـع  کـه  سـرمایه گذار، 
را  ایـن کار  بایـد  ضوابـط  طبـق  و  هسـتم  مجـوز  صـدور 
انجـام دهـم، شـورای تامیـن هـم بایـد بحـث امنیـت و 
یـا  اصلـی هـم شـرکت  تامیـن کنـد و ضلـع  را  ترافیـک 
برگـزاری  قصـد  کـه  اسـت  سـرمایه گذاری  موسسـه 
داشـته  بایـد  فاکتورهایـی  یـک  اینهـا  از  هرکـدام  دارد 
باشد.«اسـحاقی بـا اشـاره بـه اینکـه چـرا مـا در جیرفت 
کنسـرت برگـزار نمی کنیـم ادامـه داد:»برگـزاری کنسـرت 
وجـه سـخت افـزاری نیـز دارد کـه باید فردی درخواسـت 
دهـد و موسسـه ای باشـد کـه مجـوز هـم داشـته باشـد 
کـه می توانـد انجمـن موسـیقی باشد،موسسـه فرهنگـی 
و هنـری باشـد کـه در اسـاس نامه اش برگـزاری کنسـرت 
باشـد و شـرکتی کـه کار تخصـص اش این باشـد که ما در 

جنـوب با فقـدان چنین موسسـاتی مواجه هسـتیم.«وی 
چنیـن  کـه  نشـده  حاضـر  تاکنـون  کرد:»کسـی  اضافـه 
موسسـه ای را بـه ثبـت برسـاند و انگیـزه ای وجـود نـدارد 
برگشـت  سرمایه شـان  ندارنـد کـه  اطمینـان  افـراد  زیـرا 

بخـورد و فکـر می کننـد متضـرر خواهـد شـد زیـرا اکثـر 
ذائقـه  اینکـه  اسـت ضمـن  بلیط شـان گـران  خواننده هـا 
اغلـب مـردم کرمـان بـه سـمت موسـیقی های محلـی و 
نمایشـگاه کتـاب سـنجش  در  را  آن  اسـت کـه  فولکلـور 

مدیرکل ارشاد جنوب کرمان: باید حلقه های مفقوده برگزاری کنسرت در جنوب را جبران کنیم

جنوب بدون کنسرت

رهبـر انقـالب عقیده دارد: »مرز موسـیقی حـرام و حالل عبـارت از ایرانی بودن، سـنتی بودن، قدیمی بودن، 
کالسـیک بودن، غربـی یـا شـرقی بودن نیسـت. مرز آن چیزی اسـت کـه من گفتـم )ابتذال(«امـا با همه 
این تفاسـیر مدتهاسـت اهالی جنوب کرمان شـاهد برگزاری کنسرت نیسـتند و حتی اکثر مردم این منطقه 
در تعطیـالت اقـدام بـه مهاجرت کنسـرتی بـه بندرعبـاس و ... بـرای دیدن کنسـرت می کننـد، امام  جمعه 
جیرفـت می گویـد مخالـف برگـزاری کنسـرت نیسـت مدیـرکل ارشـاد هـم عقیـده دارد سـرمایه گذاران 

می ترسـند سرمایه شـان برگشـت داده نشود.

بــه »کاغذوطــن«  امــام جمعــه جیرفــت 
گفــت: »حضــرت امــام )ره( فرمونــد مــا 
ــاد  ــه بافس ــتیم بلک ــف نیس ــینما مخال ــا س ب
و فحشــا مخالفیــم، مــا هــم بــا کنســرت 
مخارلــف نیســتیم امــا کنســرتی کــه درآن 
ــن  ــر ای ــود در غی ــت ش ــرعی رعای ــط ش ضواب

صــورت مخالــف برگــزاری هســتیم.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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دوشنبه  31 تیر 1398 کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- .آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره 1398۶031901۲0008۲0 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای روح هللا فخرابـادی پـور 
فرزنـد غامرضـا بشـماره شناسـنامه 94۲ صـادره از سـیرجان در یـک باب خانه به مسـاحت 
185/91مترمربـع پـاک 30۲ اصلی واقع در باسـفهرجان بخش 3۶ کرمـان خریداری از مالک 
رسـمی آقـای محمـد یزدانـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/04/31- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/15
محمد آرمان پور – رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:312

آگهی فقدان سند مالکیت
پــاک  ششــدانگ  مالــک  مصطفــوی  اســام  آقــای  چــون 
بــا  بخش45کرمــان  در  واقــع  اصلــی   -5۷4 از  ۶458فرعــی 
واعــام  ادعــا  شــده  تصدیــق  شــهود  شــهادت  بــرگ  دو  ارائــه 
نمــوده اصــل ســند مالکیــت پــاک اخیرالذکــر کــه قبــا ذیــل 
ثبــت ۲3499صفحــه 40۷دفتــر134- امــاک محلــی جیرفــت صــادر وتســلیم 
ــند  ــای صدورس ــن اداره تقاض ــده واز ای ــود گردی ــای مفق ــت جابج ــت بعل ــده اس ش
مالکیــت المثنــی پــاک فــوق را نمــوده لــذا بنــا بــه درخواســت نامبــرده وبرحســب 
ــت  ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب ــه – قان ــن نام ــاده 1۲0آیی ــک م ــتورتبصره ی دس
ــه نســبت  ــا اشــخاصی مدعــی انجــام معامل ــا چنانچــه شــخص ی ــی میگــردد ت آگه
ــی  ــود م ــزد خ ــا ن ــورد ادع ــت م ــند مالکی ــل س ــود اص ــا وج ــوم وی ــک مرق ــه مل ب
ــب را  ــت اســت (ظــرف مــدت 10روز مرات ــک نوب ــی )ی ــخ انتشــار آگه باشــند از تاری
بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک 
شهرســتان جیرفــت اعــام نماینــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مقــرر در 
ــن اداره  ــود وای ــد ب ــموع نخواه ــس مس ــی از هیچک ــه ادعای ــی )10روز(هیچگون آگه
ــک  ــام مال ــی بن ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــررات نس ــط و مق ــق ضواب وف

ــف :۲۲1 ــود /.م ال ــد نم ــدام خواه اق
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی -برابر 
رای شـماره 1398۶031901۲0008۲1 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه علـی پور لـری فرزند شـیرعلی بشـماره 
شناسـنامه 11 صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲3۷/۷0 مترمربـع پـاک 
3013 اصلـی واقـع در فیروزآبـاد بخـش 3۶ کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای محمد علی 
دهیـادگاری محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/04/31- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/15
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره 1398۶031901۲000۷35 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای امیـر محمدی نـزاد فرزند غامرضا بشـماره شناسـنامه ۲5 
صـادره از سـیرجان در یـک واحـد اصطبـل اسـب مشـتمل بـر سـاختمان کارگـری به مسـاحت 
838۷/19 مترمربـع پـاک 5۲۷4 اصلـی واقـع در ده قطب الدین بخـش 3۷ کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای اصغر جمشـیدی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراضـه دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/04/31-تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/15
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/م الف: 314

آگهی حصر وراثت- منوجان 
اقـای موسـی بنفشـه چیـن فرزنـد ابراهیـم دارای شناسـنامه 151۲0بشـرح 
داده  توضیـح   98/4/30 9809983891۲00۲18مـورخ  شـماره  دادخواسـت 
بشناسـنامه95۶در  محمـد  گل  فرزنـد  چیـن  بنفشـه  ابراهیـم  شـادروان 
تاریـخ1398/04/19در شـهرمنوجان فوت شـده و وراثت منحصـر حین الفوت 

وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1- موسی بنفشه چین فرزند ابراهیم ت ت :1354/3/1-ش ش :151۲0-ش م :31۶01509۲

م  :9۶4-ش  ش  :135۲/5/14-ش  ت  ت  ابراهیـم  فرزنـد  چیـن  بنفشـه  غامرضـا   -۲
۶08953۲۷۲13:

3- جواد بنفشه چین فرزند ابراهیم ت ت :1355/4/1-ش ش :151۲1-ش م :31۶0151001
م  :----ش  ش  :13۶3/1/1-ش  ت  ت  ابراهیـم  فرزنـد  چیـن  بنفشـه  سـلمان   -4

۶089908983:
م  :3483-ش  ش  :13۶۷/1/1۲-ش  ت  ت  ابراهیـم  فرزنـد  چیـن  ابوذربنفشـه   -5

۶0899۷4۲۷۷:
۶- اسام بنفشه چین فرزند ابراهیم ت ت :1359/۶/1-ش ش :151۲3-ش م :31۶01510۲۶
۷- مریم بنفشه چین فرزند ابراهیم ت ت :1344/1/۲-ش ش :9۶۲-ش م :۶08953۲۷03

م  :480-ش  ش  :13۶5/1/1-ش  ت  ت  ابراهیـم  فرزنـد  چیـن  بنفشـه  صدیقـه   -8
۶08994۶184۲:

9-طاهره بنفشه چین فرزند ابراهیم ت ت :13۶۶/۷/1-ش ش :3801-ش م :۶0899۷۷44۶
10- نجمه بنفشه چین فرزند ابراهیم ت ت :13۷0/3/۲۶-ش ش :---ش م :۶080001۷99

م  :----ش  ش  :13۶8/1۲/15-ش  ت  ت  ابراهیـم  فرزنـد  چیـن  بنفشـه  شـکوفه   -11
) متوفـی  فرزنـدان  :31500۶8۷38)همگـی 

-959: :13۲۲/۷/1-ش ش  فرزنـد حسـن ت ت  خـواه  بنفشـه  1۲- شـهربان 
ش م :۶08953۲۶۷3)همسـر متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های 
کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی به 
شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامه 
ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط 

الف:۲0-  م  اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان منوجان 

حصر وراثت  
پنداشـته  حسـن  خواهـان  تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
خادمـی فرزند سـهوبه خواسـته حصروراثـت توضیح داده شـادروان ایوب 
تاریـخ  ملـی۶0۶99۶5۷5۲در  شـماره   بـه  فرزنـد--  خادمـی  پنداشـته 
1398/0۲/0۷دراثـر بـرق اشـعه دمـا وفشـار هـوای مصنوعـی فـوت نموده 

ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-حسن پنداشته خادمی فرزند سهو به ش ملی ۶0۶9۶99033)پدر متوفی (                   

درخاتـون پنداشـته خادمـی فرزند مـراد به ش ملـی ۶0۶9۷01585)مـادر متوفی ( لـذا مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت 
نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :645

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9800623  
بدینوسـیله بـه آقـای علـی ریاحـی، بـه شـماره شناسـنامه ۶1 فرزنـد 
 13۶3/01/08 تولـد  تاریـخ   3149۶189۲4 ملـی  شـماره  بـه  محمـد 
ابـاغ  ابـاغ،  برابـر گـزارش مامـور  بدهـکار پرونـده کاسـه فـوق کـه 
واقعـی بـه ایشـان میسـر نگردیـده ابـاغ مـی گـردد کـه بابـت مهریـه 
بـه همسـر خـود مبلـغ ۲3/41۲/۷00/000 ریـال بـه اضمـام حقـوق دولتی بدهـکار می 
باشـید کـه بـر اثـر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پس 
از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بکاسـه فـوق در ایـن اجـرا مطـرح مـی باشـد 
لـذا طبـق مـاده 18/19 آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ مـی گردد 
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت 
در روزنامـه درج و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صورت بدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات غلیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.
 کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان-زهرا سرمست/م الف:616

رونق تولید با کشت خاویار گیاهی در کرمان 
ــه  ــان ب ــی در کرم ــار گیاه ــا خاوی ــوا ی ــت کین کش
عنــوان گیــاه مقــاوم و کــم نیــاز بــه آب بــا مزایــای و 
خــواص فــراوان مــی توانــد بخــش کشــاورزی ایــن 
اســتان را تقویــت و رونــق تولیــد را موجــب شــود. به 
گــزارش ایرنــا، کینــوا یــا خاویــار گیاهــی بــه عنــوان 
ــراوان  ــودن خــواص ف ــا وجــود دارا ب ــه ب ــی غل نوع
کمتــر شــناخته و معرفــی شــده در حالــی کــه کینــوا 
یــک شــبه غلــه اســت کــه خــواص حیــرت انگیزی 
 Chenopodium دارد.کشــت کینــوا بــا نــام علمــی
quinoa willd کــه بومــی کوه هــای آنــد در بولیــوی، 
شــیلی و پــرو اســت در کرمــان بــا توجه بــه ارزآوری 
می توانــد اقتصــاد بخــش کشــاورزی ایــن اســتان 
ــد نقــش بســزایی  ــق تولی ــد و در رون را متحــول کن
ایفــا کند.کینــوا را بــه خاطــر دانه هــای خوراکــی اش 

ــراوری  ــه خوراکــی ف ــرًا ادان ــد و اخی کشــت می کنن
شــده ایــن گیــاه کــه یــک پروتئیــن کامــل اســت در 
ــت  ــوپرمارکت ها یاف ــی و س ــگاه های اینترنت فروش
می شــود. مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
کرمــان نیــز گفــت: بــا توجــه بــه وجــود محدودیــت 
ــن  ــای ای ــی از اولویت ه ــان یک ــی در کرم ــع آب مناب
ــرای  ــب ب ــت مناس ــوی کش ــن الگ ــازمان تعیی س
کشــاورزان در شــرایط فعلــی اســت و کشــت ایــن 
گیــاه در کرمــان صرفــه اقتصــادی دارد.احمــد 
ــاورزی در  ــاد کش ــازمان جه ــزود: س ــعودی اف مس
ــم  ــه ک ــاوم ب ــوالت مق ــایی محص ــتای شناس راس
آبــی و شــوری آب و خــاک برنامه ریــزی و تــاش 
می کنــد چنانچــه محصــول کینــوا در همیــن راســتا 

ــه کشــاورزان معرفــی شــده اســت. وارد و ب

آگهی تغییرات شرکت 
آگهـی تغییـرات شـرکت مصـرف کارکنـان دیوان محاسـبات اسـتان کرمـان شـرکت تعاونی به شـماره 

ثبـت 3297 و شناسـه ملی 10860554169 به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عادی بطور فـوق العاده 
مـورخ1393/07/30 منضم به نامه شـماره مرکـزی21216/19/93 ص مـورخ93/12/25اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعـی کرمـان 1- حسـین شـامیرزاخانی فرزنـد جـان هللا بـه شـماره ملـی 3051594172 - آقـای رضـا 
گلسـتانی فرزند حسـین جان به شـماره ملـی 3050231483 - غالمرضـا ده مرده فرزند غالمعلی به شـماره 
ملـی 2993161555 - محسـن هجینـی پـور فرزنـد غالمعبـاس بـه شـماره ملـی 2992870511 - مرتضـی 
افضلـی فرزنـد عیسـی به شـماره ملـی 4829821302 به سـمت اعضای اصلـی هیئت مدیـره و محمدجواد 
سیسـتانی نـژاد فرزنـد علی به شـماره ملـی 3189816956 - قیـص امینی زاده فرزند طهماسـب به شـماره 
ملـی 2993696841 بـه سـمت اعضـای علـی البـدل هیئـت مدیـره به مدت سـه سـال انتخـاب گردیدند. 
2- حسـین شـاه حیـدری پور فرزند ماشـاهللا به شـماره ملـی 3179679131 وعلی قاسـمپور فرزنـد زیاد به 
شـماره ملـی 3179717335 بـه سـمت بازرسـین اصلـی و علـی البدل بـرای مدت یکسـال مالـی انتخاب 
شـدند. 3- قرائـت گـزارش بـازرس قانونـی وهیئـت مدیـره وبتصویـب رسـیدن صورتهـای مالـی منتهی به 
پایـان سـال 92 4- تعـداد اعضـا از 32 عضو به 55 عضو و تعداد سـهام از 204 سـهم به 330 سـهم افزایش 
یافـت و سـرمایه از 61.200.000 بـه 99.000.000 ریـال افزایـش یافـت. اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان 

کرمـان اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمان 
)540491( 

مفقودی  آگهی تغییرات 
بــرداری  بهــره  پروانــه  باینکــه  نظــر 
ــماره   ــه ش ــگ 1 ب ــوه ری ــم ک ــدن آلووی مع
ــرکت  ــام ش ــه ن ــورخ 89/03/13 ب 10/10990م
ــده،  ــود گردی ــن رفســنجان مفق ســیمان زری
ــه  ــاند کلی ــی رس ــالع م ــیله باط ــذا بدینوس ل
مفــاد مــدارک مزبــور از درجــه اعتبار ســاقط و 
پروانــه بهــره بــرداری مزبــور هیچگونــه ارزش 

ــدارد. ــی ن ــار قانون و اعتب
مجید پویان  سرپرست معاونت امور 
معادن وصنایع معدنی

آگهـی تغییـرات موسسـه فاطمـه الزهرا س بشـیر 
موسسـه غیر تجاری به شـماره ثبت 943 و شناسه 
ملـی 10630162070 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع 
عمومـی فـوق العـاده مـورخ1398/02/10 - محل 
موسسـه در واحـد ثبتـی کرمـان بـه آدرس بخش 
مرکـزی ، شـهر کرمـان، شـهیدرجائی ، کوچه رجایی 
52 ، کوچـه جنوبـی 1 ، پـالک 17 ، طبقـه همکـف 
مـاده  و  یافـت  تغییـر  کدپسـتی7619863569 
مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید. 
اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره 

ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کرمان 

)539982( 

ری
غدا

با

مر
ل اح

هال بازداشت سارق گوشی همراه 
در منوجان 

خسارت به نخلستان های 
شهرستان منوجان

نجات جان کوهنورد آسیب دیده 
در ارتفاعات جوپار

فرمانــده  دیگــر  خبــری  در  همچنیــن 
بــا  گــو  و  گفــت  در  کهنــوج  انتظامــی 
دســتگاه  یــک  افــزود:  ایرنــا  خبرنــگار 
خــودرو ســواری پرایــد در محــور کهنــوج - 
بندرعبــاس دچــار واژگونــی و بــر اثــر ایــن 
ســانحه رانندگــی، راننــده خــودرو بــه علــت 

شــدت جراحــات وارده فــوت شــد.
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــاپور بهرام ــرهنگ ش س
کارشناســان پلیــس راه علــت ایــن حادثــه 
ــه  ــردن ب ــه نک ــاز و توج ــرعت غیرمج را س

ــد. ــو اعــام کــرده ان جل
ضمــن  راننــدگان  داشــت:  اظهــار  وی 
ــا  ــی ب ــی و رانندگ ــن راهنمای ــت قوانی رعای
ــد  ــی کنن ــه رانندگ ــاز و مطمئن ــرعت مج س
ــران  ــود و دیگ ــرای خ ــن ب ــفری ایم و س

ــد. ــم بزنن رق

بــه گــزارش خبرنــگار مکــران از 
ــه  ــکیدگی خوش ــان ،خش منوج
ــزش  ــز ری ــا و نی ــان خرم درخت
ــا  ــه هــای آنه بیــش از حــد دان
ــن  ــل داران ای ــه نخ ــادی را ب ــارات زی خس
شهرســتان وارد آورده است.متاســفانه ســال 
گذشــته نیــز چنیــن مشــکاتی بوجــود آمــد 
کــه شــرکت بیمــه کشــاورزی بعــد از کســر 
ــق  ــوان ح ــارت بعن ــغ خس ــوم از مبل دو س
بیمــه نخیــات ،فقــط یــک ســوم از خســارت 
ــود . ــی پرداخــت نم ــه کشــاورزان منوجان را ب

بــه طــور مثــال از مبلــغ 1۶ میلیــون ریالــی که 
ــت  ــق می گرف ــده تعل ــک خســارت دی ــه ی ب
مبلــغ ده میلیــون ریــال بعنــوان حــق بیمــه 
برداشــت و فقــط ۶ میلیــون ریــال بحســاب 
باغــدار واریــز می شــد. یکــی از مهــم تریــن 

ــت  ــور اس ــا در کش ــد خرم ــای تولی قطب ه
ــرار عارضــه خشــکیدگی  ــا تک ــر ســاله ب و ه
خوشــه خرمــا کشــاورزان ایــن خطــه متحمل 
ــا نزدیــک  خســارت های ســنگینی شــده و ب
شــدن بــه فصــل برداشــت خرمــا بــا خــزان 

ــوند. ــه رو می ش ــود روب ــتان های خ نخلس
هــای  ظرفیــت  دارای  کرمــان  اســتان   
ــم  ــی از مه ــت و یک ــاورزی اس ــم کش عظی
تریــن محصوالتــی کــه در ایــن اســتان، 
بــا کیفیــت مرغــوب تولیــد مــی شــود 
ــت. کرمــان بــا 34 هــزار هکتــار  خرماس
هــای  نخلســتان   کشــت  زیــر  ســطح 
ــن  ــر کشــت ای ــا نخســتین ســطح زی خرم
محصــول در کشــور را بــه خــود اختصــاص 
داده و در زمینــه تولیــد نیــز در رتبــه چهــارم 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ق

جمعیـت  امدادونجـات  معـاون 
هـال احمر اسـتان کرمـان گفت: 
نجاتگـران جمعیـت هـال احمر 
اسـتان کرمـان، ظهر امـروز موفق 
در  دیـده  آسـیب  جـان کوهنـورد  نجـات  بـه 
ارتفاعـات 3000 متـری رشـته کوه هـای جوپـار 

. ند شد
امدادونجـات  معـاون  پـور  حیـدری  محمـد 
جمعیـت هـال احمر اسـتان گفـت: امـروز در 
طـی تمـاس تلفنـی بـا جمعیـت هـال احمر 
کرمـان مبنـی بـر پـرت شـدن و مصدومیـت 
یـک کوهنـورد در ارتفاعـات کـوه جوپـار کرمان، 
بافاصلـه تیـم امـداد هوایـی به منطقـه حادثه 

اعـزام شـد.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان ، محمد 
حیـدری پـور بـا اشـاره بـه اعـزام هشـت نفـر 

از نجاتگـران هـال احمـر شهرسـتان کرمـان 
در قالـب ۲ تیـم کوهسـتان و واکنـش سـریع 
بـه منطقـه حادثـه افـزود: نیرو هـای امـدادی 
رشـته های  متـری   3000 ارتفـاع  در  بافاصلـه 
کوه هـای جوپار این کوهنورد را جسـتجو و پس 
از اقدامـات امـداد و کمک هـای اولیـه توسـط 
بالگـرد جمعیـت هـال احمر بـه مرکـز درمانی 

دادند. انتقـال 
ایـن کوهنـورد کرمانـی در ناحیـه سـر و گـردن 

دچـار ترومـا و آسـیب دیدگـی شـده اسـت.
بـه بیـش از 4135 متـر  ارتفـاع کـوه جوپـار 
می رسـد کـه بـه دارای سـتیغ ها و دیواره هـای 
و  دیدنـی  چشـم انداز های  نیـز  و  آن  زیبـای 
یخچال هـا اسـت. هر سـاله کوهنـوردان زیادی 
بـرای صعود بـه این کوه و قله هـای زیبایش به 

کرمـان می آینـد.

روزنامه پیام ما
با تیتر ساطین آپارتمان به نقل از وزیرمسکن نوشت: ما نمی توانیم برای احاره 

بهای مسکن سقف تعیین کنیم.

خبرآناین: بخریم یا نخریم؟این سـئوالی اسـت 
کـه ایـن روزهـا اغلـب متقاضیـان کاال از اهل فن 

می پرسند.
رکـود حاکـم بـر بـازار ایـران ایـن روزهـا تعمیـق 
بیشـتری یافتـه اسـت، بـازار خـودرو و مسـکن 
خالـی از مشـتری اسـت و بازارهـای دیگـر نیـز 

وضعیـت چنـدان متفاوتـی را دارا نیسـتند.
فعاالن بازار لوازم خانگی می گویند تنها مشـتریان 
مـا در حـال حاضـر عـروس و دامادهـا هسـتند و 
کسـی جـز بـرای جهیزیـه دسـت بـه خریـد کاال 
نمی زند. یخچال، ماشـین لباسشـویی، ماشـین 
ظرفشـویی و دیگـر اقـام آشـپزخانه ایـن روزهـا 
مشـتریان اندکی را داراسـت.امینی، یکـی دیگر از 
بازاریـان می گویـد: طبیعـی اسـت وقتـی قیمـت 
هـا چنـد برابـر مـی شـود، مدتـی طول می کشـد 
تـا مـردم خودشـان را بـا وضعیت تـازه وفق دهند 
از ایـن رو فـروش لـوازم خانگـی نـو کـم شـده و 

اتفاقا سـیلی که در نوروز رخ داد سـبب شده بهای 
لوازم خانگی دسـت دم نیز در این دوره به شـدت 
افزایـش یابد به طـوری که فاصله قیمتی یخچال 
نـو و یخچـال دسـت دوم هیچ گاه تـا این حد کم 
نبـوده اسـت.وی گفت: قبا یخچال نو سـاید بای 
سـاید اگـر 10 میلیـون تومـان بود، یخچال دسـت 
دوم بـه قیمـت دو میلیـون تومـان فروختـه مـی 
شـد امـا امـروز یخچـال هـای دسـت دوم تـر و 
تمیـز تـا هفت میلیـون تومـان هم مشـتری دارد 
و همیـن یعنـی کار ما کسـاد اسـت.این رکـود اما 
تنهـا بـازار لوازم خانگـی را در بر نگرفته اسـت، بازار 
مسـکن و خـودرو و گوشـی تلفن همـراه و ... نیز 
از ایـن سـکون در امـان نمانده اند.افزایش شـدید 
قیمـت مسـکن بـه گفتـه نائـب رییـس اتحادیه 
امـاک رکـودی اسـتثنایی در ۲0 سـال گذشـته را 
در بـازار ایجاد کرده اسـت.کاهش قیمت در برخی 
مناطـق تهـران نیـز آغـاز شـده به طـوری کـه پول 

الزم هـا قیمت هـای پیشـنهادی شـان را حتـی تا 
یـک میلیـون تومـان در هـر متـر مربع نسـبت به 
10 روز قبـل کاهـش داده انـد. به عنوان مثال یکی 
از فعـاالن بـازار امـاک در این خصـوص گفت: در 
منطقه هشـت شـهرداری، قیمت ملـک در میدان 
صیاد و اطراف سـبان به حـدود 10 میلیون تومان 
بـرای خانه هایـی بـا عمـر هفـت تا هشـت سـال 
رسـیده بـود امـا اخیرا کسـانی کـه بـا محدودیت 
زمانـی برای فروش واحدهایشـان روبرو هسـتند 
حاضرنـد با قیمـت 9 میلیون نیز واحدهایشـان را 
به فروش برسـانند. وی در پاسـخ به این سـئوال 
کـه وقـت خریـد اسـت یـا خیـر؟ گفـت: ببینیـد 
اغلـب کسـانی کـه ایـن روزهـا می پرسـند بخریم 
یـا بفروشـیم؛ مشـتری و مصـرف کننـده واقعـی 
نیسـتند بلکه سرمایه گذار هسـتند که می خواهند 
ببیننـد چـه زمانـی بایـد وارد بـازار بشـوند و چـه 
نیـز  کارشناسـان  شـوند.برخی  خـارج  زمانـی 
معتقدنـد کوچ مشـتریان از بازارها بـه معنای کوچ 
سـرمایه گـذاران اسـت و افزایـش قیمت هـا در 
حقیقـت فعا مجالی برای مشـتری واقعی باقی 
نگذاشـته اسـت.پیش بینی فعاالن بـازار حکایت 
از آن دارد کـه مسـکن تـا ۲5 درصـد امکان ریزش 
قیمـت را پیـش رو دارد از ایـن رو احتمـال مذکور 
خریدهـا را بیـش از پیش با رکـود مواجه می کند.

بـازار خودروهـای وارداتـی تنها تحـت تاثیر ریزش 
نرخ ارز نیسـت بلکه ترخیـص خودروهای وارداتی 
نیـز اسـتعداد ریـزش در این بـازار را تقویـت کرده 

اسـت. در عیـن حـال بهبود رونـد تحویـل خودرو 
از سـوی خودروسـازان سـبب شـده اسـت برخی 
خودروهـای داخلـی نیـز بـا ریـزش قیمـت روبرو 
شـوند. سـعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه 
داران مـی گویـد: بخواهیـم یـا نـه؛ عـده ای بایـد 
خـود را آمـاده زیـان کننـد، منظـور زیـان واقعـی 
اسـت چون بـا قیمت های بـاال خـودرو خریده اند 
و حـاال مجبورنـد یـا با قیمـت پایین تر بفروشـند 
دهنـد. افزایـش  را  سرمایه هایشـان  خـواب  یـا 

رییـس کل بانـک مرکـزی مـی گویـد نهـاد تحت 
تصـدی اش اجـازه بازگشـت قیمت هـا را نخواهد 
داد و دالر دیگـر گـران نمی شـود. بـازار ارز ایران در 
حالـی وضعیتی باثبـات را دارد که منطقه روزهایی 
بسـیار پرخبر را پشـت سـر می گذارد. صرافان می 
گوینـد، تنها بـازاری که این روزها با ورود مشـتری 
و سـرمایه گـذار روبروسـت بـازار سـکه اسـت چرا 
از خریـداران  کـه در روزهـای گذشـته بسـیاری 
باکس هـای ۲0 تـا ۷0 تایی سـکه را می خریدند و 
همیـن امـر نشـان از آن دارد که از یک سـو میزان 
سـرمایه ها خـرد شـده اسـت و از سـوی دیگـر 
هـدف خریـداران، سـرمایه گذاری در ایـن بـازار بر 
پله قیمت هایی اسـت که در لبـه کانال 4 میلیون 

تومان قـرار دارد.
بینـی  یپـش  امـا  مختلـف  بازارهـای  فعـاالن 
می کننـد رکـود تـا زمـان رسـیدن بـازار به نوسـان 
ادامه خواهد داشـت. این چنین اسـت که چشـم 
بازارهـای دیگـر بـه بـازار ارز خیـره مانـده اسـت.

دالر بخریم 

یا نخریم؟

سراسری

بخـورد و فکـر می کننـد متضـرر خواهـد شـد زیـرا اکثـر 
ذائقـه  اینکـه  اسـت ضمـن  بلیط شـان گـران  خواننده هـا 
اغلـب مـردم کرمـان بـه سـمت موسـیقی های محلـی و 
نمایشـگاه کتـاب سـنجش  در  را  آن  اسـت کـه  فولکلـور 

مـا شـرکت کردنـد  نظرسـنجی  در  نفـر  9هـزار  و  کردیـم 
کـه ۶هـزار نفـر مـردم گزینـه فولکلـور و موسـیقی محلـی 
را انتخـاب کـرده بودند.هیـچ فـرد سـرمایه گذاری حاضـر 
بـه سـرمایه گذاری در ایـن حـوزه نیسـت زیرا در گذشـته 

برنامه هـای اجـرا شـده کـه مدیریـت شایسـته و مطلوبی 
نداشـتند و افـراد اعتمـاد ندارنـد و افـرادی هم کـه بومی 
بـرای  از درخواسـت مـن چـک تضمینـی  نیسـتند پـس 
نمی توانـم  مـن  می خواهنـد کـه  سرمایه شـان  بازگشـت 

چنیـن کاری را انجـام دهـم، بـرای رفـع ایـن مشـکل از 
امسـال بـه انجمـن موسـیقی تاکیـد کـردم که شـب های 
موسـیقی را در جنـوب کرمان برگـزار کنند و پس از محرم 
یکـی دو مـورد از ایـن برنامه هـا برگزار خواهد شـد و بقیه 
برنامه هـا پـس از گـذر ازفصـل گرمـا اجـرا می شـوند .«

شهرداری ها هم باید پای کار بیایند
فضـای  بخـش  ایـن  در  دیگـر  تاکیـد کرد:»مشـکل  وی 
مناسـب در جنـوب اسـت، اکنـون کـه اوج گرماسـت در 
هـر مکانـی نمی شـود کنسـرت برگـزار کـرد زیـرا وسـایل 
دلیـل  همیـن  بـه  و  نداریـم  اماکـن  در  سرمایشـی 
برگـزاری کنسـرت ها بـه شـش ماهـه دوم سـال منتقـل 
می شود.«اسـحاقی گفت:»می خواهیـم روحیـه شـادی و 
نشـاطی بـرای مـردم ایجـاد کنیـم اما همـه باید پـای کار 
هـم همـکاری کننـد  و شـورای شـهر  بیاینـد، شـهرداری 
زیـرا ارشـاد بـه عنـوان صاحب نقـش حاکمیتـی کارش را 
انجـام می دهـد ولـی نقـش اصلـی بـه عهـده موسسـات 
سـال  از  مـاه  در شـش  مـا  هرچنـد  شهرداری هاسـت  و 
نمی توانیـم کنسـرتی برگـزار کنیم.«اسـحاقی بـا شـااره به 
ایـن روزهـا در فضـای مجـازی شـاهد تحرکاتـی  اینکـه 
شهرسـتان های  در  ارشـاد  مدیـرکل  اگـر  کـه  هسـتیم 
دیگـر کنسـرت های زیـادی برگـزار کـرده چـرا در جنـوب 
کرمـان بـه این شـکل عمـل نمی کنـد:»در کهنوج مشـکل 
را  پیشـرفته ای  سـالن  زیـرا  نداریـم  کنسـرت  برگـزاری 
داریـم  خـوب  و گرمایشـی  سرمایشـی  سیسـتم های  بـا 
ولـی بحـث برگردانـدن سـرمایه وجـود دارد، از ظرفیـت 
کـرد  اسـتفاده  می شـود  هـم  اقتصـادی  معین هـای 
را جبـران کنیـم.« بایـد حلقـه مفقـوده در جنـوب  ولـی 

ما مخالف برگزاری کنسرت نیستیم
امـام جمعـه جیرفـت به»کاغذوطن«گفت:»حضرت امام 
)ره( فرمونـد مـا بـا سـینما مخالف نیسـتیم بلکه بافسـاد 
و فحشـا مخالفیـم، مـا هـم با کنسـرت مخارلف نیسـتیم 
امـا کنسـرتی کـه درآن ضوابـط شـرعی رعایـت شـود در 
غیـر ایـن صـورت مخالـف برگـزاری هستیم.«سـعادت فر 
بـد  یـا  خـوب  مطلقـا  افزود:»نمی شـود گفـت کنسـرت 
اعمـال  دنبـال  بـه  نـه  هسـتیم  شـرع  تابـع  مـا  اسـت. 
سـلیقه شـخصی، اگـر خواننـده ای قصد برگزاری کنسـرت 
از تحقیـق در خصـوص خواننـده و  را داشـته باشـدپس 
فضایـی کـه در سـالن هاایجاد می کنـد نظـر می دهیـم.«

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد جنوب کرمان 
به»کاغذوطن«گفت:»ما ســه ضلع برای 

برگزاری کنســرت داریم ضلع ارشاد، شورای 
تامین و ســرمایه گذار، که ضلع ارشاد 

من هســتم و مرجع صدور مجوز هستم و 
طبق ضوابــط باید این کار را انجام دهم، 

شــورای تامین هم باید بحث امنیت و 
ترافیــک را تامیــن کند و ضلع اصلی هم 

شــرکت یا موسسه سرمایه گذاری است که 
قصــد برگزاری دارد هرکدام از اینها یک 

فاکتورهایی باید داشــته باشد.«اسحاقی با 
اشــاره به اینکه چرا ما در جیرفت کنســرت 

برگزار نمی کنیم ادامه داد:»برگزاری کنســرت 
وجه ســخت افزاری نیز دارد که باید فردی 

درخواســت دهد و موسسه ای باشد که 
مجوز هم داشته باشــد که می تواند انجمن 

موســیقی باشد،موسسه فرهنگی و هنری 
باشد که در اســاس نامه اش برگزاری کنسرت 

باشــد و شــرکتی که کار تخصص اش این باشد 
کــه ما در جنوب با فقدان چنین موسســاتی 

هستیم.« مواجه 

مدیرکل ارشاد جنوب کرمان: باید حلقه های مفقوده برگزاری کنسرت در جنوب را جبران کنیم

جنوب بدون کنسرت
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رشد آمار سالمندی 
در استان کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان عبـاس صـادق زاده مدیرکل 
بهزیسـتی اسـتان کرمـان نیز به عنوان سـخنران پیـش از خطبه های نمازجمعـه  این هفته 
کرمـان بـا تبریـک هفتـه بهزیسـتی ، بـه تشـریح اقدامات انجـام شـده پرداخـت و گفت : 
فرزنـدان شـما در بهزیسـتی تمام تـاش و توان خود را برای خدمت به اقشـار آسـیب پذیر 

و در معـرض آسـیب به کار بسـته اند.
وی  خشـونت علیـه کـودکان ، زنـان و سـالمندان را شـایع تریـن آسـیب هـا معرفـی کرد و 

افـزود : بـرای مدیریـت ایـن آسـیب هـا خانـواده ها و مـردم نیز بایـد همـکاری نمایند.
صادق زاده با اشـاره به وجود ۶3 مرکز پذیرش و مراقبت کودکان و نوجوانان بی سرپرسـت 
و بـدون سرپرسـت موثـر اظهار داشـت : خانـواده ها و بسـتگان باید در قبال  نگهـداری این 

فرزندان مسـئولیت پذیر باشند.
ایشـان بـا اشـاره بـه وجود 5 میلیون فرد مبتا به اعتیاد در کشـور افزود: نزدیک بـه 100 هزار 
بیمـار اجتماعـی در اسـتان کرمـان وجـود دارد کـه به عنوان نماینـده دولت بایـد اعام نمایم 
علیرغـم همـه اقداماتـی که برای بهبـودی این افراد انجام شـده ، همچنان به یـاری مردم و 

بنگاههای اقتصـادی نیاز داریم.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان با بیـان اینکه کنشـگران اجتماعـی حق ندارنـد واقعیت 
مسـائل اجتماعـی را از مـردم پنهـان نماینـد ؛ گفت: در شـیوع مصـرف مواد مخـدر کاهش 
سـن ، زنانـه شـدن اعتیـاد و گرایش بـه مواد صنعتی گرچـه واقعیت نگران کننده ای اسـت 
امـا بایـد بدانیـم کـه 90% موفقیـت های بعـد از بهبـودی و خـروج از مراکز درمانـی اعتیاد به 

مراقبـت های خانـواده و جامعه بسـتگی دارد .
سـخنران پیـش از خطبـه هـای نمـاز جمعـه کرمان با اشـاره بـه آمـار 1۲00 مرکز و موسسـه 
خیریـه همـکار بـا بهزیسـتی در حـوزه مسـائل اجتماعـی یـادآور شـد: بـرای موفقیـت در 

سـاماندهی مسـائل اجتماعـی بایـد از مـوازی کاری و تقـرق خـود داری کـرد .
صـادق زاده اجـرای برنامـه هـای پیشـگیری از معلولیت ها را یکـی از ابزار مهـم در کنتر ل و 
کاهـش معلول زایی دانسـت و افـزود : 4400زوج  برای انجام مشـاوره های ژنتیک معرفی 

شـدند کـه 10درصـد دارای فاکتور های خطر دارای شـرایط انجام آزمایشـات بودند .
وی در پایـان بـا اظهـار نگرانـی از رشـد آمار سـالمندی در کشـور و اسـتان کرمان گفت 
: بـه نسـبت رشـد سـالمندی 8/3% در کرمـان ، زاد و ولد 1/3% رسـیده  کـه باید برای 
کیفیـت دوران سـالمندی از ظرفیـت خانـواده و مراکـز روزانـه تفریحـی – فرهنگـی – 

آموزشـی اسـتفاده شود.

ساالنه ۱۸ تن گوشت ماهی قزل آال 
در شهربابک تولید می شود

خبر

آوای محلی           

 ُمُنم ُدَنسته که َخی آ ُغرورِت
 به دسُتم ناَرسه میالک بورت
 نَزن دسِت رِدت ور سینٔه مو

نزن ندرِ همـــا دسُتن ُبلورت

شاعر :  منصور رئیسی

 َارم ای دسِت ُت رو ُرْو عزیُزم
 بیا بس کَن، نکَن ایُطــو عزیُزم
م که شاید ـُ  بیا بس کَن نده رنجـ
ندیدی مثِل مــــو تو ُخْو عزیُزم

شاعر :  منصور رئیسی

 بیا ُو مَنتی ِبهْل رو سرِ ما
 که تا بلکُم َبهی عاروِس باوا

 بیا تا مو کَُنم پشِت کـــواَلت
هزار و سیصدو چن ُبته ُخرما؟

شاعر :  منصور رئیسی

 گلی ای چادن رنگیت بگردم
 هالک آه دلتنگیت بگردم

 ادونم بی ُتمه خی ِدخ چمیدن
بچم تاندرسرگنگیت بگردم

شاعر :  محمدبخشی

 یه چن وختیه َسْیُلم نا کَنی تو
 اخاهی عاشکت رسوا کَنی تو
 ُمحُلم نادهی مث آ کدیُمن
اخاهی فتنه ای ور پا کَنی تو

شاعر :  منصور رئیسی

بـرای تکمیـل بزرگـراه چتـرود – راور – دیهـوک 3500 
میلیـارد ریـال اعتبـار نیـاز اسـت.

بـه گـزارش اداره ارتباطات و اطاع رسـانی اداره کل راه و 
شهرسـازی اسـتان کرمان محمدمهدی بلـوردی با اعام 
ایـن خبـر گفـت: 188 کیلومتـر از محور چتـرود – راور – 

دیهـوک در ایـن اسـتان قـرار دارد که تـا کنون 5۶ کیلومتر آن دو بانده شـده اسـت.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان افـزود: 10۲ کیلومتر از این محور نیز دسـت 

سـاخت اسـت و به طور متوسـط ۷4 درصد پیشـرفت فیزیکی دارد.
وی تصریـح کـرد: تـا کنون 1400 میلیـارد ریال برای دو بانده سـازی محـور چترود – 

راور – دیهوک هزینه شـده اسـت.
محمدمهـدی بلـوردی حجم باالی سـفرهای زیارتی و سـیاحتی به اسـتان خراسـان 
و شـمال شـرق کشـور، و همچنین میـزان باالی صـادرات میوه، تره بـار و محصوالت 
کشـاورزی بـه ایـن منطقـه را از دالیـل اهمیت اجـرای پـروژه دو بانده سـازی محور 

چتـرود – راور – دیهوک برشـمرد.
گفتنـی اسـت در حـال حاضـر 40۶ کیلومتـر بزرگـراه در اسـتان کرمـان در دسـت 

سـاخت اسـت.

راه و 
شهرسازی

نیاز 3۵۰۰ میلیارد ریالی برای تکمیل 
بزرگراه چترود -راور - دیهوک

محمـد نصیری رئیس سـازمان داوطلبان هـال احمر در 
گفتگـو بـا خبرنگار مهر از برگزاری مجـدد طرح »نذر آب« 
در مناطـق کـم آب کشـور خبـر داد و گفـت: امسـال طرح 
»نذر آب« همچون سـال گذشـته در اسـتان سیسـتان و 

بلوچسـتان بـا گسـتره بزرگ تر اجرا خواهد شـد.
تاکیـد  اسـاس  بـر  طـرح  ایـن  پایـه  داد:  ادامـه  وی 
بـر  احمـر  فدراسـیون جهانـی صلیـب سـرخ و هـال 
رسـیدگی بـه مناطـق دارای خشکسـالی بـود بـه همین 
دلیـل هـال احمـر نیـز بـرای اجرا ایـن طـرح وارد عمل 
شـد. موضـوع خشکسـالی نیـز در کشـور مـا قدمتـی 
چندسـاله داشـت امـا سـال گذشـته افزایـش شـدید 
آن در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان موجـب مهاجرت 
هموطنـان بـه دیگر مناطق کشـور شـد و بـه خاطر وجود 
ایـن ضرورت بـرای تثبیت جمعیت و بـاال بردن خدمات 

طـرح »نـذر آب« سـال گذشـته اجـرا شـد.

نصیـری توضیـح داد: در طـرح سـال گذشـته خدمـات 
خدمـات درمانـی، توزیـع سـبد کاال، و توزیـع تانکرهـای 
آب بـرای دسترسـی مـردم بـه آب شـرب سـالم انجـام 
شـد. امسـال نیـز بارندگی هـا در ایـن مناطق مشـکل را 
تـا حـدودی برطرف کـرده اما همچنان دسترسـی به آب 
شـرب سـالم در جنوب کرمان، قسـمت هایی از خراسان 
جنوبی، سیسـتان و بلوچستان و شـرق هرمزگان بسیار 

مشـکل است.
رئیـس سـازمان داوطلبـان هـال احمـر افـزود: حتـی 
در برخـی روسـتاها آبرسـانی همچنـان بـا تانکـر اسـت 
امـا ایـن تانکرهـا بهداشـتی نیسـت. در حـال حاضـر با 
همـکاری وزارت نیـرو برای مانـدگاری جمعیت و ارتقای 
در  آب«  »نـذر  طـرح  اسـت  قـرار  خانوارهـا  بهداشـت 

اسـتان های معیـن اجـرا شـود.
وی بـا اشـاره بـه ایـن اسـتان ها توضیـح داد: شـهرهای 

جنوبـی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، جنـوب اسـتان 
جملـه  از  هرمـزگان  اسـتان  شـرقی  بخـش  و  کرمـان 
مناطقـی اسـت کـه طـرح »نـذر آب« در آنها اجـرا خواهد 

. شد
نصیـری در خصـوص مـدت اجرای این طـرح نیز گفت: 
سـال گذشـته ایـن طـرح در قالب یـک هفته اجرا شـد 
امـا امسـال در یـک فرآینـد زمانـی از نیمـه مـرداد مـاه 
شـروع و تـا ۲0 شـهریور ارائـه خدمـات آبرسـانی، توزیع 

تانکـر و خدمـات درمانـی ادامـه خواهد داشـت.
وی افـزود: امسـال نیـز در تفاهـم نامـه با هـال احمر، 
تانکرهای تاکین آب شـرب سـالم میان مناطق کم آب 
توزیـع می شـود و جزئیات شـمار روسـتاها و خانوارها 
بـه زودی اهـام خواهد شـد. اغلب نقاط کم آب کشـور 
توسـط سـازمان آب و فاضـاب بـه هال احمـر معرفی 

می شـوند.

ــکی  ــبکه دامپزش ــس ش رئی
شهرســتان شــهربابک گفــت: 
ــی  ــهربابک یک ــتان ش شهرس
از قطب هــای تولیــد ماهــی قــزل آال در اســتان 
اســت بــه طــوری کــه ســاالنه 18 تــن گوشــت ماهی 

ــود. ــد می ش ــهربابک تولی ــزل آال در ش ق
مجید اســدی رئیس شــبکه دامپزشــکی شــهربابک 
ــای  ــی از قطب ه ــهربابک یک ــتان ش ــت: شهرس گف
تولیــد ماهــی قــزل آال در اســتان اســت کــه هــر ماه 
ــرورش ماهــی توســط  ــزارع پ ــد از م ــن بازدی چندی
کارشناســان شــبکه دامپزشــکی انجــام می شــود.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان وی افــزود: 
ــی  ــا کارشناســان دامپزشــکی نکات ــن بازدید ه در ای
ــه  ــرورش ب ــز پ ــرایط مراک ــر ش ــوص تغیی در خص
بهــره بــرداران ارائــه می دهنــد کــه ایــن مــوارد 

بیشــتر در خصــوص الزامــات رعایــت مســایل 
ــت  ــتی در جه ــت زیس ــی و امنی ــتی، کنترل بهداش

پیشــگیری از بیماری هــا اســت.
مرکــز  در شــهربابک 5  تصریــح کــرد:  اســدی 
فعــال پــرورش ماهــی قــزل آال موجــود اســت کــه 
ســاالنه حــدود 18 تــن ماهــی در ایــن مراکــز تولیــد 

می شــود.
ــا  ــنهاد داد: ب ــدگان پیش ــرورش دهن ــه پ ــدی ب اس
ــراد در  ــن اف ــاالی ای ــه ب ــابقه و تجرب ــه س ــه ب توج
ایــن صنعــت، بــه جهــت بهــره وری بهتــر نیاز اســت 
ایــن مراکــز بــا تغییراتــی کــه ایجــاد می کننــد 
بــه  ســنتی  وضعیــت  از  را  اســتخر ها  شــرایط 
صنعتــی تبدیــل نماینــد و بــا اصــاح مدیریتــی الزم 
بــرای دســتیابی بــه بازار هــای خــارج از شهرســتان 

ــد. ــدام نماین اق

رئیس سازمان داوطلبان به مهر خبر داد؛

اجرای طرح نذر آب در مناطق کم آب کشور

  مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر کرمان:

بهای ۱۰۰۰تومانی بلیت اتوبوس 

ایـــن روزهـــا اگـــر ســـوار اتوبوس هـــای شـــهری 
ـــورد  ـــده برخ ـــر رانن ـــاالی س ـــذی ب ـــا کاغ ـــوید، ب ش
می کنیـــد کـــه در آن نوشـــته شـــده، بـــا کارت 
۶50 تومـــان بـــدون کارت 1000تومـــان. همیـــن 
ــاله باعـــث ناراحتـــی مـــردم شـــده اســـت،  مسـ
ــم  ــت کردیـ ــی دریافـ ــام مخاطبین هایـ ــی پیـ حتـ
کـــه ایـــن کار در ایـــن اوضـــواع احـــوال گرانـــی، 

بـــه ضـــرر مـــردم اســـت. 
ـــل  ـــازمان حم ـــل س ـــراغ مدیرعام ـــه س ـــن رو ب از ای
ـــم  ـــا ببینی ـــم ت ـــان رفتی ـــافر کرم ـــار و مس ـــل ب و نق
ــازمان  ــن سـ ــارت ایـ ــا نظـ ــدگان بـ ــن کار راننـ ایـ

انجـــام می شـــود یـــا خیـــر؟
عبدالهادی طاهـــری بـــه مـــا گفـــت: ایـــن کار 
ــت  ــام اسـ ــال انجـ ــازی در حـ ــت فرهنگ سـ جهـ
ـــه  ـــوس کارت تهی ـــرای اســـتفاده از اتوب ـــردم ب ـــا م ت
ـــتفاده  ـــر اس ـــر دیگ ـــک نف ـــا  از کارت ی ـــد و  ی کنن
ــم  ــردم عارغـ ــیاری از مـ ــفانه بسـ ــد. متاسـ کننـ
ایـــن کـــه از اتوبـــوس زیـــاد اســـتفاده می کننـــد، 
ـــن کارت  ـــه ای ـــد، هزین ـــی کنن ـــه  نم ـــا کارت تهی ام

فقـــط 5هـــزار تومـــان اســـت. 
کارت  کـــه  کســـانی  داد:  ادامـــه  طاهـــری 

بـــه  تومـــان  ۲00میلیـــون  ماهانـــه  نمی زننـــد، 
شـــهرداری ضـــرر رســـانده اند.40درصد مـــردم 
ــزی   ــه ریـ ــا برنامـ ــد. بـ ــی دهنـ ــول کارت نمـ پـ
ســـازمانی قـــرار شـــد 1000تومـــان از افـــرادی کـــه 
کارت  تهیـــه نمی کننـــد  گرفتـــه شـــود، ایـــن 

ــردد. ــی گـ ــر مـ ــازمان بـ ــه سـ ــول بـ پـ
ســـبک  همیـــن  از  بـــزرگ  شـــهرهای  همـــه 
اســـتفاده کـــرده ونتیجـــه هـــم گرفتنـــد. جالـــب 
اســـت بدانیـــد از شـــروع ایـــن طـــرح آمـــار 

فـــروش کارت بلیـــت بـــاال رفتـــه اســـت. 
بـــه گفتـــه طاهـــری اتوبوس هـــای مـــا اصـــا 

وضعیـــت درســـتی ندارنـــد، اتوبـــوس بایـــد بعـــد 
از 10 ســـال اســـقاط شـــود، ولـــی اتوبوس  هـــای 
فعلـــی  مـــا بیـــن 1۷ســـال عمـــر دارند.ایـــن در 
ــوم  ــر دو سـ ــال حاضـ ــه در حـ ــت کـ ــی اسـ حالـ
ــت  ــهرداری پرداخـ ــوس را شـ ــفر اتوبـ ــه سـ هزینـ

مـــی کنـــد.
کارت  بلیـــت  هزینـــه  طاهـــری  گفتـــه  بـــه 
تومـــان   550 عمومـــی  اتوبوس هـــای 
 ۶50 هـــم  خصوصـــی  اسســـت،اتوبوس های 

اســـت. تومـــان 
معـــاون عمـــران و توســـعه امـــور شـــهری و 
ــه  ــفند 9۷ گفتـ ــور در اسـ ــر کشـ ــتایی وزیـ روسـ
ـــی  ـــل عموم ـــل و نق ـــاوگان حم ـــد ن ـــود : ۷0 درص ب
ــت. ــازی اسـ ــد نوسـ ــوده و نیازمنـ ــور فرسـ کشـ

جمالی نـــژاد،  مهـــدی  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
عنـــوان کـــرد: ۷0 درصـــد نـــاوگان حمـــل و نقـــل 
عمومـــی کشـــور فرســـوده اســـت و یکـــی از 
ــازی  ــوری نوسـ ــت جمهـ ــم ریاسـ ــای مهـ طرح هـ

ــت. ــی اسـ ــاوگان عمومـ نـ
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ــه مــا گفــت: ایــن  عبدالهادی طاهــری ب
حــال  در  فرهنگ ســازی  جهــت  کار 
انجــام اســت تــا مــردم بــرای اســتفاده 
ــا  از  ــد و  ی ــه کنن ــوس کارت تهی از اتوب
ــد.  ــتفاده کنن ــر اس ــر دیگ ــک نف کارت ی
ــم  ــردم عالرغ ــیاری از م ــفانه بس متاس
ــتفاده  ــاد اس ــوس زی ــه از اتوب ــن ک ای
نمــی  تهیــه   کارت  امــا  می کننــد، 
ــن کارت فقــط 5هــزار  ــه ای ــد، هزین کنن

ــت ــان اس توم

خصومـت کنگـره و دولـت آمریـکا بـا ایـران از یـک 
جنـس اسـت

شـورای  مجلـس  در  راور  و  مـردم کرمـان  نماینـده 
دولـت  و  نماینـدگان کنگـره  میـان  اسـامی گفـت: 
تفاوتـی  اسـامی  بـا جمهـوی  در خصومـت  آمریـکا 
ایـن  وارد  مجـوزی  چـه  بـا  ظریـف  نـدارد،  وجـود 

اسـت. شـده  مذاکـرات 
ازیـک  ایـران  بـا  آمریـکا  ودولـت  خصومـت کنگـره 
جنـس اسـت بـه گزارش گـروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان؛ محمدرضـا پورابراهیمی 
شـورای  مجلـس  در  راور  و  مـردم کرملـن  نماینـده 
اسـامی در جمـع پرسـنل بیمارسـتان فاطمـه الزهـرا 
و سیاسـت های  اقتصـادی  مشـکات  بـه  اشـاره  بـا 
ارزی اشـتباه دولـت در ماه هـای گذشـته گفت:بـا ارز 
4۲00 تومانـی میتوانسـتیم بـازار را مدیریـت کنیـم.

وی بـا بیـان اینکه هنـوز 3 و نیم میلیـارد دالر از منابع 
افـزود:  اسـت  نشـده  حسـاب  تصویـه  ارزی کشـور 
حـال کـه دشـمنان علیـه مـا هسـتند، چـرا در داخـل 

بـا اقدامـات غیرکارشناسـی مشـکل را بیشـتر کنیـم.
در  را  کشـور  میشـود  داشـت:  اظهـار  پورابراهیمـی 
شـرطی کـه  بـه  اداره کـرد  سـخت  شـرایط  همیـن 
دولـت کار هـای معقـول و کارشناسـی انجـام دهـد.

شـورای  مجلـس  در  راور  و  مـردم کرمـان  نماینـده 
اسـامی گفـت: در اوایلـی کـه بـا شـوک ارزی مواجه 
شـدیم، جلسـات متعددی را در کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس بـا مدیـران ارشـد دولـت گذاشـتیم، امـا بـه 

هیـچ نتیجـه ای نرسـیدیم.
بـر  امریکایی هـا  تصمیمـات  داشـت:  ابـراز  وی 
را  مسـئله  ایـن  و  بـود   9۷ سـال  در  ایـران  سـقوط 
رسـما اعـام کردنـد و نمی دانیـم اخیـرا وزیـر امـور 
خارجـه کشـورمان بـا چـه مجـوزی و با چه روشـی با 
تعـدادی از نماینـدگان کنگـره آمریـکا صحبـت کـرده 
کـه در برانـدازی دولـت جمهـوری اسـامی کمتـر از 

نیسـتند. امریـکا  دولـت 
پورابراهیمـی ادامـه داد: حتمـا از وزیـر امـور خارجـه 
کشـورمان در ایـن رابطـه در مجلـس سـوال خواهیم 

کـرد تـا اظهـار نظر خـود را در رابطـه با ایـن مذاکرات 
بیـان کند.

جمهـوری  بـا  اساسـا  آمریـکا  داشـت:  بیـان  وی 
اسـامی ایـران مخالـف اسـت و هیـچ فرقـی میـان 
گزارش هـای  نیسـت،  آن هـا  جناح هـای  و  گروه هـا 
امریکایی هـا از مسـائل اقتصـادی ایـران کامـا دقیق 

و حسـاب شـده اسـت.
شـورای  مجلـس  در  راور  و  مـردم کرمـان  نماینـده 
کارشناسـان  گفتـه  بـه  کـرد:  عنـوان  اسـامی 
آمریکایـی، ایـران از بحـران اقتصـادی عبـور خواهـد 
کـرد و می گوینـد کـه تحریم هـا بعـد از چنـد مـاه در 
ایـران اثرگـذار نخواهـد بـود لـذا پیشـنهاد می دهنـد 
بـه  ایـران  تـا  شـود  برداشـته  تحریم هـا  از  برخـی 
فضـای غیرتحریـم عـادت کننـد و بعد دوبـاره تحریم 

اعمـال کننـد. را 
وی اقدامـات نیرو هـای سـپاه پاسـداران را موجـب 
بـه هـم ریختـن کل معـادالت امریکایی هـا دانسـت 
و بیـان کـرد: در جریـان زدن پهبـاد امریکایـی هـا، 

مذاکـره ای از طریـق واسـطه ها آغـاز کردنـد کـه از ما 
بخواهنـد بـه شـکلی ابـروی خودشـان را برگرداننـد.

جمهـوری  نظامـی  قـدرت  داد:  ادامـه  پورابراهیمـی 
مطمئـن  و  اسـت  منطقـه  در  برتـر  دسـت  اسـامی 
حملـه  مـا  بـه  حتمـا  می توانسـتند  اگـر  باشـید 

. نـد می کرد
وی اظهـار کـرد: اقدامـات شـورای عالـی امنیت ملی 
در جامعـه  مثبـت  فضـای  برجـام  فضـای  بحـث  در 
ایجـاد کـرد و همـه همراه شـده انـد و به فضـل الهی 
از گردنـه سـختی کـه امریکایی هـا بـرای مـا ایجـاد 
مشـخص  هـم  ان  عائـم  و  می کنیـم  عبـور  کردنـد 
اسـت، امریکایی هـا آرزوی نابودی جمهری اسـامی 
را بـه گـور می برنـد، چـون مـاه عقبـه ای مانند شـهدا، 

امـام زمـان و مقـام معظـم رهبـری را داریـم.
شـورای  مجلـس  در  راور  و  مـردم کرمـان  نماینـده 
اسـامی گفـت: مهـم مسـیر حرکـت مـا اسـت و بـا 
اقدامـات و برنامه هایـی کـه نظـام در آینـده خواهـد 
را  داشـت و مجلـس قدرتمنـد کـه دولـت قدرتمنـد 
کشـور  پیشـرفت  شـاهد  دهـد،  تشـکیل  می توانـد 

بـود. خواهیـم 

خصومت کنگره و دولت آمریکا با ایران از یک جنس است


