عکس :مهر

اصالح قانون تعزیرات
در دستور کار است

 29تا 46

 29تا 48

آب و هوا

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسالمی:

جیرفت

کهنوج

ما را در تلگرام دنبال کنید

@kaghazevatan

ع دوپهلوی
موض 
فرماندار جیرفت
3
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سرپرست فرمانداری جیرفت معتقد است طرح های بزرگ با کارشناسی انجام میشود
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بحث شهرداری و آب منطقهای
برسر پساب شهرکرمان

هفت شهر فدای سر
هفت باغ!
محمدرضا واحدی

در حالی که شهرداری خواهان سهم خود از آب پساب است
آب منطقه ای مجوز استفاده این آب را امضا نمیکند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان:

عکس :ایرنا

اجرای طرح ویژه برای کاهش
تلفات درون شهری استان

پایان تالش  ۶ماهه مبارزه
با ملخ صحرایی در استان
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نوجوان کرمانی قله چهار هزار متری سه شاخ جوپار را فتح کرد
پیشـتر کیـان تفرشـی نوجـوان  ۹سـاله نیـز از گـروه
فرهیختـگان تهـران توانسـته بـود تـا ارتفـاع سـه هزار
متـری قلـه سـه شـاخ جوپـار صعـود کنـد.
قله سـه شـاخ جوپار یکـی از سـختترین و فنیترین
قلههای ایران اسـت که به دلیل شـباهت آن به رشـته
کوههـای آلپ معـروف به آلپ ایران اسـت.
ً
تقریبـا تمـام کوهنـوردان ایرانـی کـه قصـد صعـود بـه
سـختترین کوههای جهـان را دارند به منظـور آمادگی
ابتـدا بـه ایـن قلـه صعـود میکنند.
 ۳۲کوهنـورد از گروههـای کوهنـوردی مرکـز تحقیقات
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان کرمان،
محمدصالـح آبـکار نوجوان  ۱۲سـاله کرمانی توانسـت
قله سـه شـاخ جوپار معروف بـه آلپ ایـران را با ارتفاع
چهـار هـزار و  ۱۳۵متـر فتح کند.

بـه گـزارش ایرنـا ،ایـن نوجـوان  ۱۲سـاله از گـروه
کوهنـوردی مرکـز تحقیقـات کشـاورزی اسـتان کرمان
بـود کـه موفـق بـه ثبـت ایـن افتخـار شـد.

قانعیفرد رسما فرماندار
رودبارجنوب شد

منطقـه جنـوب اسـتان شـامل جیرفـت ،کهنـوج،
فرهیختـگان تهران و جمعی از بازنشسـتگان و کارکنان
وزارت جهـاد کشـاورزی در یـک صعـود مشـترک بـه

امامـت و والیـت موفـق شـدند بیسـتم تیرمـاه سـال

کـه بـه منظـور عبور از هـر کـدام از این مسـیرها نیاز به

جـاری قلـه چهـار هـزار و  ۱۳۵متری سـه شـاخ جوپار

تجربـه ،تخصص و مهارت خاصی اسـت.

را فتـح کنند.

صعـود بـه ایـن قله بـدون اسـتفاده از راهنمـای محلی

صعـود بـه قلـه سـه شـاخ جوپـار برغـم اینکـه ارتفـاع

و بـا تجربـه غیرممکـن اسـت.مدت زمـان صعـود بـه

کمتـری از قلههـای دماوند ،سـبالن ،هزار ،اللـه زار ،دنا

ایـن قلـه (کوهپیمایـی و صخـره نـوردی بـا احتسـاب

و غیـره دارد امـا به دلیل سـخت گذر و صخـرهای بودن

اسـتراحت مختصـر بدون احتسـاب مدت زمان شـب

و همچنیـن کمبـود آب بـه مراتـب مشـکل تر از سـایر

خوابـی در پناهـگاه) بـا توجه به تـوان ،تخصص تجربه

قلهها اسـت.

و روحیـه گـروه صعـود کننـده از یکطـرف و شـرایط آب

مهمترین مسـیرهای کلیدی صعود به این قله شـامل،

و هوایـی از طـرف دیگـر بیـن  ۱۸تا  ۲۵سـاعت اسـت

راه رو رجـب (ارتفـاع حـدود  ۲هـزار و  ۵۰۰متـری) ،دره

بنابرایـن برنامـه صعود باید  ۲یا سـه روزه در نظر گرفته

خـر پـران (ارتفاع حدود  ۲هـزار و  ۷۵۰متری) ،پناهگاه

شـود.ارتفاع منطقـه شـروع حرکت  ۲هـزار و  ۳۰۰متر و

(ارتفاع  ۲هزار و  ۹۵۰متری) ،کاسـه سـه شـاخ (ارتفاع

ارتفـاع قلـه سـه شـاخ جوپـار چهـار هـزار و  ۱۳۵متر از

سـه هزار و  ۵۰متری) ،قیف مصیبت (ارتفاع سـه هزار

سـطح دریا اسـت.

و  ۱۰۰تـا سـه هـزار و  ۸۰۰متری) ،جان پناه (ارتفاع سـه

جوپـار بـه عنـوان یکـی از مناطـق خـوش آب و هـوای

هـزار و  ۸۵۰متـر) ،قیـف وا مصیبت (ارتفـاع چهار هزار

اسـتان کرمـان در  ۲۵کیلومتـری جنـوب شـهر کرمـان

متـری) ،گردنـه مارکش ارتفاع چها ر هـزار و  ۶۰متری)

قـرار دارد.

پایان رقابتهای هفت سنگ فرزندان مشیز در کرمان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت
آب منطقه ای کرمان وواحدهای تابعه در سطح استان کرمان

مناسـب میلاد بـا سـعادت هشـتمین اختـر تابنـاک

و نـوک قلـه (ارتفـاع چهـار هـزار و  ۱۳۵متـری) اسـت

در پنجمین روز از جشنواره فرهنگی ـ ورزشی فرزندان مشیز

(فرایند /9-1الف)98/
نوبت اول

شـرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشـتیبانی مورد نیاز

شـرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسـطح اسـتان کرمان به شـماره /9-1الف98/را ازطریق سـامانه تدارکات

الکترونیکـی دولـت برگـزارنمایـد .کلیه مراحـل برگزاری مناقصـه ازدریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و
بازگشـایی پاکـت هـا ازطریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد ) بـه آدرس  www.setadiran.irانجام

خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران درصورت عـدم عضویت قبلی ،مراحـل ثبت نام درسـایت مذکـورو دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند .تاریخ انتشـارمناقصه درسـامانه 98/4/22میباشـد.

به گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان کرمان ،در پنجمین روز از

سـیرجان ،بـم فاز ،١زاهـدان و خیریه کرمان پارسـا با یکدیگر

رقابـت کردنـد کـه تیـم دخترانـه کرمان فـاز ١قهرمان شـد.

در رده سـنی  ٧تـا  ١٢سـال تیمهـای مراکـز شـبه خانـواده

پسـرانه مشـیز زاهـدان ،کرمـان فـاز ،١قزویـن ،نرماشـیر،
عنبرآبـاد ،اندوهجـرد و خیریههـای کرمـان پارسـا و آشـیانه

علـی بـا هـم رقابت کردنـد که تیم مرکز شـبه خانواده مشـیز

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  ۱۰روزیکشنبه مورخ 98/5/6

چمـران بـه مصـاف هـم رفتنـد کـه بعـد از  ۵سـاعت رقابت

مشـیز کرمـان فـاز  ٢مدال طالی ایـن دوره از مسـابقات را از

و ارائــه پاکــت هــای الــف بــه آدرس :کرمــان ،خیابــان پاســداران ،شــرکت آب منطقــه ای کرمــان ســاختمان شــماره یــک،
طبقــه دوم ،دبیــر خانــه محرمانه دفترحراســت
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه  :مرکزتماس 021 - 41934 :
دفترثبت نام  ۸۸۹۶۹۷۳۷ :و ۸۵۱۹۳۷۶۸

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

شناسه اگهی 531357
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میافتــد و بــه پادشــاه میگویــد یوســف
نامــی در زنــدان اســت کــه تعبیــر خــواب
میدانــد ....ادامــهی داســتان را همــه بهتــر
از مــن میدانیــد کــه چگونــه بــا تدبیــر
یوســف مملکــت مصــر هفــت ســال قحطــی
را بــه ســامت از ســر گذرانــد.
ایــن داســتان امــا امــروز بــرای جنــوب
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مظلــوم کرمــان بــه تلخــی تمــام در تکــرار
اســت! هفــت گنــج پررنــج جنــوب کوبیــدن
دهلــی را میبینــد کــه صدایــش خیلــی
زود در میآیــد! قحطــی ناگزیــری کــه
اگــر تدبیــر بهتــری بــه خــود نبینــد هفــت
اقلیــم آبــادان جنــوب را بــه خــاک ســیاه
مینشــا ند .
روزی کــه حاکمــان کرمــان ،پــروژهی
هفــت بــاغ را کلنــگ زدنــد ،مرحو مزادســر
نماینــد هی وقــت جیرفــت ،مســتند بــه
اســتعالم وزارت نیــرو فریــاد زد کــه ایــن
پــروژه امــکان تامیــن آب نــدارد .مخالفــان
جنــوب و مخالفــان زادســر امــا بــی توجــه
بــه ایــن هشــدار دلســوزانه بــه او انــگ زدنــد
کــه مخالــف توســعهی اســتان اســت!
وقتــی اتــاق فکــر توســعهی اســتان ،صنایــع
عظیــم آ ببــری مثــل فــوالد را بیتوجــه بــه
اقلیــم اســتان و غیــر کارشناســانه قالــب
ایــن منطقــه میکردنــد بایــد بــه امــروز
ایــن اســتان هــم فکــر میکردنــد .فکــری
کارشناســانهتر از ایــن حرملگــی کــه آب
خــداداد را از لبهــای تشــنهی جنــوب
بگیرنــد و در حلقــوم صنایــع شــمال بریزنــد.
حقابــهی جازموریــان را بــه ویالهــای
آقازادگیشــان در خلــوت هفتبــاغ ببرنــد!
در تقابــل بــا اقتصــاد مقاومت ـی ،ســاالنه ســه

مهربانــی باشــد و مرهمــی بــر رنــج ســالیان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت  :ساعت  ۱۹روزچهارشنبه مورخ 98/4/26

خیابــان پاســداران ،شــرکت آب منطقــه ای کرمــان ،ســاختمان شــماره دو ،دفتــر قراردادهــا و تلفــن 034 - 32224482

بــه یــاد همبنــدش در دوران حبــس

نــام نازنینــی کــه بــر خــود دارد ســایهی

در بخـش پسـران هـم  ١٠تیـم پسـران در دو رده سـنی  ٧تـا

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــر جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه آدرس :کرمــان،

خــواب عاجــز میماننــد ،شــرا بدار اعظــم

قــرارگاه خاتماالنبیــاء دارنــد کــه بــه حرمــت

اندوهجـرد قهرمـان ایـن دوره از مسـابقات شـد.

زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت10:10روزیکشنبه مورخ 98/5/6

میخواهــد .وقتــی همــه از تعبیــر ایــن

نداشــته باشــند کــه دارنــد ،ولــی انتظــار از

مراکـز شـبه خانـواده دخترانـه مشـیز کرمـان فـاز ،١بوشـهر،

نفس گیر قهرمانان این دوره از مسـابقات مشـخص شـدند.

و تعبیــر خوابــش را از خوابگــزاران دربــار

ســردمداران سیاســت زد هی چــپ و راســت

تا  ١٨سـال در کرمان برگزار شـد.

 ١٢سـال و  ١٢تا  ١٨سـال در سـالن ورزشـی دانشکده شهید

پادشــاه وحشــت زده از خــواب برمیخیــزد

مردمــان جنــوب اگــر هــم گالیــهای از

در بخـش دختـران ،در رده سـنی  ٧تـا  ١٢سـال ،تیمهـای

رقابت ها شـد.

فربــه کــه مشــغول چــرا بودنــد را خوردنــد.

ساد هزیســتی خودشــان کــم نشــو د!

هفت سـنگ دختران و پسـران در دو رده سـنی  ٧تا  ١٢و ١٢

ایـن رقابتهـا تیم مرکز شـبه خانواده مشـیز زرنـد فاتح این

گاو الغــر از نیــل بیــرون آمدنــد و هفــت گاو

پســتههای نــوق و رفســنجان از ســفرهی

جشـنواره فرهنگی ،ورزشی فرزندان مشـیز ،دیروز مسابقات

زرنـد و خیریه آشـیانه علـی به مصاف هم رفتند کـه در پایان
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کــه فرعــون مصــر در خــواب دیــد هفــت

کشــاورزی جنــوب را بــه هیــچ بگیرنــد کــه

در دو رده سـنی  ٧تا  ١٢و  ١٢تا  ١٨سـال پیگیری شـد.

دخترانـه مشـیز کرمـان فـاز ،٢سـیرجان ،عنبرآباد ،بـم فاز،٢

در داســتان حضــرت یوســف میخوانیــم

و نیــم ملیــون تــن محصــوالت اســتراتژیک

به میزبانی کرمان ،مسـابقات هفت سـنگ دختران و پسران

در رده سـنی  ١٢تـا ١٨سـال نیـز تیمهای مراکز شـبه خانواده

یادداشت مهمان

در رده سـنی  ١٢تا ١٨سـال نیز تیم مرکز شبه خانواده پسرانه

آن خـود کرد.

آگهی استخدام
به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای
باابزارجهت کاردرکارگاه ام دی اف نیازمندیم.
۰۹۱۳۳۹۵۲۰۷۵

ایــن مــردم کــه همیشــه بــرادری کرد هانــد و
از سیاســیون نابــرادری دید هانــد! مردمــان
جنــوب ذهنیتشــان از قــرا رگاه خاتــم
احــداث پنجهــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی
در رودبــار جنــوب اســت کــه مکمــل طــرح
تامیــن امنیــت حــاج قاســم شــد تــا در
ســایهی نظــام مقتــدر اســامی ،ســایهی
شــوم ناامنــی بــرای همیشــه از ســر ایــن
مناطــق برداشــته شــو د.
بــه ایــن مــردم حــق بدهیــد کــه بــاور نکننــد
همــان قــرارگاه ایــن بــار پیمانــکار بــردن حــق
خــداداد ایــن مــردم بــه شــمال اســتان شــده
اســت!
مگــر نــه کــه امــام علــی میفرمــود بــه خــدا
قســم اگــر خورشــید را در دســت راســتم
بگذرانــد و مــاه را در دســت چپــم بگذرانــد
پــر کاهــی را بــه ســتم از دهــان مورچــهای
نمیگیــرم! حــاال سرشــاخههای حیــات مــا
از پــر کاهــی کمترنــد یــا خودمــان از مورچــه
کمتریــم کــه ایــن ســتم بــر مــا مــیرود؟!
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پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

خبر

پـروژه انتقـال آب صفـارود و سرشـاخههای هلیـلرود بـه کرمـان مدتهاسـت کلیـد خـورده و اکنـون

درآمدتان باالترازاین

50درصـد آن انجـام شـده اسـت .مهـران عسـگرپوردکترای محیـط زیسـت میگویـد این کار بـه توجیه
زیسـت محیطـی نـدارد و  برخی با البیگـری و رانتبـازی دارند حق جنـوب را ضایـع میکنند.زراعتکار

مبلغ باشد یارانه تان

کارشـناس شـرکت سـهامی آب منطقـهای اسـتان هم معتقد اسـت ایـن طرح بـه اکوسیسـتم و مردم

حذف می شود

جنـوب لطمـ ه میزنـد امـا ایـن صدمـه در مقابـل چاههـای غیرمجـاز و...چیـزی نیسـت اما سرپرسـت
فرمانـداری جیرفـت میگویـد مگـرمیشـود طرحـی بـا این عظمت بـدونکارشناسـی انجام شـده باشـد؟!

رییـس دیـوان محاسـبات کشـور گفت:دولـت بایـد
کسـانی را که درآمدشـان در سال باالی  35میلیون

گزارش

نقـدی حـذف کند ،بـرای مثـال مدیری داشـتیم که

کاغذ وطن

تومان اسـت شناسـایی و در نهایت از دریافت یارانه
بـا  19میلیـون درآمد یارانه نقـدی دریافت می کرد.
بررسـی انضبـاط مالـی دولـت موضوع گفـت وگوی
ویـژه خبـری دیشـب 4بهمـن مـاه بود که بـا حضور
عـادل آذر رئیـس دیـوان محاسـبات برگـزار شـد.
آذر بـا
اظهـار

اشـاره

بـه کارنامـه

کرد:تخلفـات

مالـی

دولـت

در

دولـت

سـال

95

نسـبت بـه سـال  94رشـد داشـته اسـت و
کارنامـه

مالـی

دولـت

نمـره

منفـی

دارد.

رییـس دیـوان محاسـبات افزود:بخـش عمـده
بودجـه بـه قـوه مجریـه مربـوط مـی شـود و
اسـت .رعایـت احـکام بودجـه از سـوی دولـت
در سـال  ،94سـی و سـه درصـد بـود کـه در
سـال  95بـه بیسـت درصـد رسـیده اسـت.
وی در پاسـخ به این سـوال که چرا 24هزار میلیارد
تومـان توسـط شـرکت هـای نفت ،پاالیـش و گاز به
خزانـه واریـز نشـده اسـت ،بیـان کـرد:از ایـن مبلغ،
11هـزار میلیـارد مربـوط بـه شـرکت ملی گاز اسـت.

ایـن موضـوع وجـود نـدارد .اینهـا بایـد انتقـال آب را انجـام
دهنـد و باعـث نابـودی شـوند تا یک نسـل بعـد بگویند خدا
آن مدیـری کـه ایـن کار را کـرد لعنـت کنـد توجهـی بـه کار
کارشناسـی نمـی کننـد و این کارهایشـان ارزیابی و پیوسـت

یـک دکتـرای محیـط زیسـت به«کاغذوطن»گفـت«:اداره
آبیـاری و وزارت نیـرو یکـی از دروغگوتریـن وزارتخانههـای
موجـود در ایـران اسـت و مصوباتـی را کـه خودشـان امضـا
میکننـد هـم مـورد توجـه قـرار نمیدهند».مهران عسـکرپور
افزود«:حیـات یـک رودخانـه و پاییندسـت آن بـه رود
اسـت و حیـات رود نیـز بـه سرشاخههاسـت مثـل ایـن
اسـت کـه یک تیـم فوتبـال بگویـد دروازهبان نیاید مشـکلی
نیسـت مـا بـازی میکنیـم.در صورتـی کـه هـر کـدام از
سرشـاخههای هلیـل یکـی از اعضـای تشـکیل دهنـده پیکر
یـک رود میشـوند از نظـر زیرسـاختی و ارتفـاع رودهـا در
کوههـا تشـکیل و بـه دشـت میرسـند و در فروچالههـا
چیـزی شـبیه دریاچـه را تشـکیل میدهنـد آب در آنجـا
بخـار شـده و طبـق اصول چرخـه آب دوبـاره در سرشـاخهها
میبـارد امـا برخـی مسـووالن فکـر میکننـد اگـر جلـوی
سرشـاخهها را بگیرنـد میتواننـد مشـکالت را حـل کننـد
در حالـی کـه ایـن آب بایـد بـرود در فرودسـت جازموریـان
بخـار شـود تـا بتوانـد دوبـاره وارد چرخـه آب شـود».

رییـس دیـوان محاسـبات کشـور اظهـار کرد:اینهـا

توجیح زیستمحیطی ندارد

مـی شـود و چون این شـرکت های دولتی هسـتند

دشـت دیرتـر نشـان میدهـد تـا کوهسـتان زیـرا در دشـت

پـول هایـی اسـت کـه در شـرکت هـا دخـل و خرج
طبـق اصـل 55قانـون اساسـی و قوانیـن برنامـه و
بودجـه بایـد به خزانه واریز و سـهم صندوق توسـعه
ملـی مشـخص شـود کـه ایـن چرخش هـای مالی
صـورت نگرفتـه و قطعا تخلف محسـوب می شـود.
وی ادامـه داد:تـا زمانـی کـه نظـام حسـابداری

دکتـر عسـگرپور اضافـه کرد«:خشکسـالی خـودش را در

دشـت از سـفرههای آب زیرزمیـن اسـتفاده مـی کننـد و
بـه ایـن تنشهـا عـادت دارنـد  .در ابتـدا قـرار بـود از ایـن
سـدصفارود و ..بـرای تامین آب شـرب رابر و بافت اسـتفاده
کننـد و بعـد قـرار بـود تونـل بـرای انتقـال آب دریـای عمـان
و خلیـج فـارس حفـر شـود و اصلا پیوسـت قانونـی بـرای

ملـی ثبـت و ضبـط و اطالعـات نظـام مالـی کشـور
سـامان پیـدا نکنـد و از مسـیر خزانـه نگـذرد از

سـال  95شـرکت ملـی گاز ایـران اسـت.

آفت

خواهنـد

شـرکت دولتـی بـه لحـاظ گـردش مالـی در

و

سـرمایهگذاری

درصـد

از

میشـود،

بودجههـای

صـرف هزینههـای جـاری و 25درصـد صـرف
سـرمایهگذاری میشـود و ایـن در حالـی اسـت
کـه حداقـل  30درصـد از بودجـه شـرکت هـای
دولتـی بایـد صرف سـرمایه گذاری در کشـور شـود.
عـادل آذر در پاسـخ بـه سـوال دیگـری مبنـی بـر
اینکـه چـرا یـک میلیـارد و  177میلیـون دالر از
سـهم صنـدوق توسـعه ملـی هنـوز واریـز نشـده
اسـت ،اظهـار کرد:بخـش عمـده سـرمایه گـذاری
و برنامهریزیهـا در حـوزه تولیـد و اشـتغال بـا
اتـکا بـه صنـدوق توسـعه ملـی صـورت مـی گیرد و
عـدم واریـز سـهم ایـن صنـدوق از سـوی شـرکت
هاگرفتـاری هـای خـاص خـود را ایجـاد مـی کنـد.
وی افـزود :بـه نظـر مـی رسـد عـدم واریـز 24هزار
میلیـارد از سـوی شـرکت نفـت بـه خزانـه موجـب
عدم واریز سـهم صندوق توسـعه ملی شـده باشـد.
رییـس دیـوان محاسـبات کشـور اضافـه کرد:مهـم
تریـن عـدم تحقـق بودجـه  ،95مربـوط بـه عـدم

بایـد طـوری انجـام شـود کـه بـرای نسـل آینـده هـم منابـع

مبـارزه

حـرف میزنـم زیـرا دانشآموخته دکترای این رشـته هسـتم
و حـرف کارشناسـی میزنـم و مـی گویـم ایـن طـرح توجیه
زیسـتمحیطی نـدارد و اگـر مـی خواهند انتقـال دهند طبق
قاعـده توزیـع عادالنـه آب انجام دهنـد و باید حقابه زیسـت
محیطـی را رد کننـد االن هلیـل رود حتـی آبـی نـدارد کـه در
بسـترش حرکـت کنـد بیاییـد ببینید چقـدر حیوانات تشـنه
هسـتند اینهـا هم حـق دارند زیرا اگـر آب نبود ایـن ها اینجا
سـکنی نمـی گزیدنـد وقتـی ما انسـانها جلـوی ایـن آب را
میگیریـم حـق آنهـارا ضایـع میکنیـم آب بایـد عبـور کند و
حداقـل ایـن اکوسیسـتمی را کـه نابـود کردهانـد احیـا کننـد
اگـر فـردی ناخـن پایـش مشـکل دارد ناخـن را قطـع مـی
کننـد امـا در ایـن بحث دارند پـا را از ران بیمـار قطع میکنند
کـه ایـن ناجوانمردانهاسـت حداقـل آب را آزاد کننـد بـه پل
سـد نگـه میدارنـد تـا بخـار شـود بارهاگفتـهام اینهـا مـی

اســتان بــه «کاغذوطن»گفت«:مهــم میــزان

ترسـند مردم،طبیعت ،کشـاورزان و...از وجود آب پشـت سـد

آبــی اســت کــه میخواهنــد منتقــل

باخبـر شـوند و روزی کـه بخواهنـد آب را انتقـال دهندمـردم

کننــد».وی افزود«:ایــن آب در مقایســه بــا

بـه دنبـال دلیـل گشـتند به مـردم بگوینـد آب نیسـت و این

کل ایــن حــوزه عــدد آنچنــان قابــل توجهــی

انتقال مدتهاسـت انجام می شـود.وزارت نیرو و اداراه آبیاری

نیســت هرچیــزی آثــار و تبعــات خــودش

اسـتان قـدرت البـی باالیـی در کشـور دارند تمـام تنشهای

را دارد ولــی اثــرش در مقابــل چاههــای

انتقـال آبـی زیسـتمحیطی توسـط همیـن آقایـان رقـم

غیرمجــازی کــه حفــر شــده ناچیــز اســت».وی

میخـور د بحـث انتقـال آب بهشـتآباد ،سرشـاخههای

تصریــح کرد«:ســی میلیــون متــر مکعــب در

کارون ،زاینـدهرود ،هلیـلرود و دریـای عمـان و خلیج فارس

ســال از ایــن طریــق منتقــل خواهــد شــد در

همـه برای این اسـت یک قدرت سیاسـی توانمند در اسـتان

حالــی کــه در طــول ســال دومیلیــارد متــر

کرمـان وجـود دارد کـه ان را هدایـت میکنـد کرمـان آب

مکعــب آب فقــط توســط چاههــای غیرمجــاز

شـرب نیـاز نـدارد کرمـان یـک فروچالـه اسـت و بـه شـهر

برداشــت میشــود».

کرمـان نعـل اسـبی میگوینـد یعنـی فرورفته در کوهسـتان

باقـی بمانـد ولـی امـروز انـگار فقـط باید بـه فکر توسـعه در
بحـث معـادن و کارخانجات و حتی توسـعه شـهری خودمان
باشـیم».وی ادامـه داد«:بایـد آب را طـوری به مـردم حاضر
کرمـان بدهیـم که منابـع آب امروز و آینده جنـوب کرمان نیز
بـه خطـر نیفتـد و به ایـن میگویند توسـعه پایدار متاسـفانه

و کوههـای جوپـار و سـیرچ و...هنـوز کـوه هـای سـیرچ برف
دارد پـس چطـور آب نـدارد بـه شـهر انتقـال دهدچـرا ضـد
ونقیـض مصاحبـه مـی کنند و میگوینـد ما به انـدازه چهارده
چـاه آب انتقـال میدهیـم کدام آدم عاقلی که شـعور داشـته
باشـد میلیاردهـا دالر ارزی را خـرج چنیـن کاری مـی کنـد».

سرپرست فرمانداری جیرفت :مگرمیشود ط

ع دوپهلوی
موض 

این پروژه عظیم کارشناسی شده است

زیادی اسـت خشـک شـ

سرپرسـت فرمانـداری جیرفـت بـه «کاغذوطن»گفـت:

«کارشناسـان بایـد کارشناسـی کنند برخی میگویند خشـک
شـدن جازموریـان به دلیـل انتقال آب هلیلرود اسـت و من
ایـن را رد میکنم».ابوذر عطاپور افزود«:جازموریان سـالهای

قلعهگنج صاحب
اداره عشایری شد

سرشـاخههای هلیل نیس

منتقـل شـود چـه اتفاقـی

مـردم رعایـت شـود و کار

شـکل ممکـن فکـری بـر

قانعیفرد رسما فرماندار
رودبارجنوب شد

ملـخ

صحرایـی پـس از حـدود

ملـخ صحرایـی بـه عنوان یـک آفت بسـیار

داشـتن  ۱۲هـزار و  ۹۷نفـر

قلعـه گنـج بـا اشـاره بـه اینکـه عشـایر این

فرمانـداران

 ۶مـاه در  165هـزار هکتـار

خطرنـاک  ۵۹کشـور دنیـا را مـورد تهدیـد

عشـایر ،پس از  ۴۰سال دارای

شهرسـتان مشـکالت زیـادی دارنـد افـزود:

مـراوه تپـه ،گمیشـان ،چنـاران،

فعـاالن رسـانهای و فضـای

از اراضـی شـمال و جنـوب

قـرار داده اسـت.ملخهای صحرایـی در این

اداره عشـایری شـد .به گزارش

امیدواریـم بـا راه انـدازی ایـن اداره و

رودبارجنـوب ،بندرلنگـه ،اشـکذر

برگـزاری انتخابـات توسـ

مناطـق بـه صـورت دسـته جـات زندگـی

ایرنـا ،فرمانـدار قلعهگنـج در مراسـم افتتاح

تشـکیل چارت سـازمانی مشـکالت عشـایر

و تویسـرکان را منصـوب کـرد .بـه گـزارش

شـدند،.این نماینـدگان در

بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیمای مرکز

میکننـد و در برخـی سـالها به کشـورهای

اداره عشـایری ایـن شهرسـتان گفـت:

مرتفـع شـود.در ایـن مراسـم کـه بـا حضور

پایـگاه اطالعرسـانی وزارت کشـور ،عبدالرضـا

کـه بـه هیـات رییسـه مج

کرمـان  ،مدیـر حفـظ نباتات سـازمان جهاد

در مسیرشـان حملـه میکنـد .در برخـی

بـا حمایـت دولـت و پیگیـری نماینـده

احمـد حمزه نماینـده مردم پنج شهرسـتان

رحمانیفضلی وزیر کشـور در احـکام جداگانه،

اسـت تصریـح کردنـد :چ

کشـاورزی کرمـان گفـت :بایـد تمهیـدات و

سـالها ملخهـای صحرایـی از شـمال

مـردم شهرسـتانهای جنوبـی در مجلـس

جنوبـی کرمان در مجلس شـورای اسلامی

«امانگلـدی» و «احمـد دسـت مـرد» را

برگـزاری انتخابـات مجل

آمادگـی الزم و بـرای مقابلـه بـا ایـن آفـت

آفریقـا بـه سـمت شـبه جزیـره عربسـتان

شـورای اسلامی اداره عشـایری شهرسـتان

برگـزار شـد حسـین حیـدری بـه سـمت

بـه ترتیـب بـه سـمت فرمانـدار مراوهتپـه و

مـی ،پلیـس فتـا در مـورد

در دسـتور کار سـال آینـده قـرار گیـرد .

و در سـالهایی از غـرب پاکسـتان و شـرق

راهانـدازی شـد.

رییـس اداره عشـایری قلعـه گنـج معرفـی

شهرسـتان گمیشـان در اسـتان گلسـتان و

از دانشـجویان و فعـاالن

طاهـری از مبـارزه بـا ایـن آفـت بویـژه در

هندوسـتان بـه کشـور حملـه ور میشـوند

وی عنـوان کـرد :بیـش از یکهـزار و ۵۹۹

شـد.در حـال حاضـر ،سـازمان امور عشـایر

«محمـود قانعـی فـرد» را بـه سـمت فرماندار

فضـای مجـازی بـدون د

جنـوب و مناطـق صعبالعبـور ریـگان و

کـه امسـال برخـی دسـته جـات از شـمال

خانـوار قشلاقی معـادل هفت هـزار و ۶۵۶

ایـران بـه عنـوان یکـی از سـازمانهای

شهرسـتان رودبـار جنـوب در اسـتان کرمـان،

کافـی و محکمهپسـند اقـ

ارزوییـه در شـمال اسـتان خبـر داد .

آفریقـا در شـبه جزیـره عربسـتان حضـور

نفـر و  ۱۰هـزار و  ۸۱خانـوار ییالقـی معـادل

زیرمجموعـه

کشـاورزی

«علـی نکویی» را به سـمت فرمانـدار بندرلنگه

یادشـده و توقیف وسـایل

وی یـادآور شـد  :از  ۷بهمـن ایـن آفـت

پیـدا کـرده انـد کـه براسـاس آمـار فائـو

پنـج هـزار و  ۲۵۱نفـر در مناطـق عشـایری

پیگیـری امـور و ارائـه خدمـات بـه جامعـه

در اسـتان هرمـزگان« ،هـادی هـادی نسـب»

تلفـن همـراه ،لپتـاپ و

خطرنـاک محصـوالت کشـاورزی در کشـور

در بهمـن  ۹۷دسـته جـات ملـخ از حالـت

دهسـتان مـارز و رمشـک و حاشـیه هلیـل

عشـایری را بـا همـکاری دسـتگاههای

بهعنـوان فرمانـدار اشـکذر در اسـتان یـزد

باعـث هتک حیثیت ایـن

ریـزش کـرد و تاکنـون در بیش از  ۷۵۰هزار

انفـرادی خـارج شـدهاند.

رود در شهرسـتان قلعـه گنج از مزایای اداره

مرتبـط بـر عهـده دارد.

منصـوب کـرد.در خبـری دیگـر ۱۱ ،نماینـده

زندگیشـان شـده اسـت؟

اسـتان کرمـان

بـا

پایـان

آفـت

چیـز خاصـیام فقـط از منظـر تخصصـی و محیـط زیسـتی

بهادرآباد برسـد و اکوسیسـتم را حفظ کنند چرا آب را پشـت

زراعــتکار کارشــناس شــرکت آب منطقــهای

پایان تالش  ۶ماهه مبارزه با ملخ
صحرایی در استان

تـا ایـن افراد را شـارژکنند من نه سیاسـی هسـتم و نه دنبال

هکتـار در کشـور بـا ایـن آفـت مبارزه شـد.

دولتـی چنـد درصـد صـرف هزینـه هـای جـاری
شـرکتهای

بـه نـام توسـعه پایـدار می گویـد رفـع نیازهای جامعـه امروز

چاپلوسهـا نیـز در فضـای مجـازی مطالبـی را می فرسـتند

شهرسـتان قلعـه گنـج بـا

بـه ایـن سـوال کـه در بودجـه شـرکت هـای
اظهـار کـرد75:

سیاسـیون مهـم تـر از هـر چیـزی شـده اسـت  .موضوعـی

شـده تـا حـرف میزنی برچسـب سیاسـی میزننـد و برخی

عشـایری بهرهمنـد خواهنـد شـد.فرماندار

رئیـس دیـوان محاسـبات کشـور در پاسـخ

دولتـی

رعایـت شـود.اما متاسـفانه ایـن روزهـا راضـی کـردن برخـی

عشایر

شـد.آذر

کرد:بیانظباطتریـن

در میلیونهـا سـال پیـش بـه وجـود آورده و بایـد نظمـش

بخواهـد عمـل می کند البـی بازیهـا و رانتخوریهـا انجام

فرمانداری

نظـر دیـوان محاسـبات کشـور تخلـف محسـوب

زیسـت محیطـی نـدارد .چرخه آب چیزی اسـت کـه خداوند

کسـی بـه آن توجهـی نمـی کنـد و هـر کسـی هرطـور دلش

عکس :هلیل

احـکام بودجـه بـه طـور کامـل رعایـت نشـده

تاکیـد

کاغذ جنوب

یافـت.

خبر

ضرورت تامین مواد کودی
ازفروشگاههای معتبر

فـروش اوراق مشـارکتی اسـت کـه بـرای توسـعه

فرامـرز رسـتگاری ،گفـت :کشـاورزان در زمـان نیـاز

میادیـن شـرکت گاز ایـران بـا کشـورهای مجـاور در

و ضـرورت تامیـن مـواد کـودی بـا مراجعـه بـه

نظـر گرفته شـده بود و 5هزار میلیـارد تومانی که در

فروشـگاه هـای معتبـر ضمـن اخـذ گواهـی ثبـت

این بخش پیش بینی شـده بود ،بال اسـتفاده ماند.

مـواد کـودی و اصالـت کـود و برنـد اقدام بـه خرید

وی ادامه داد:تنها  9/0درصد از فاینانس ها از سوی

کنند.فرامـرز رسـتگاری" مدیـر زراعـت سـازمان

شـرکت ها اسـتفاده شـده اسـت؛ به نظر می رسـد

جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان ،در گفـت و گـو بـا

جنجـال آفرینـی هـا در فضـای بین المللـی موجب

خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب،

شـرکت ملـی گاز ایـران یکـی از بیانضباطتریـن

کیفـی انـواع مـواد کـودی در دسـتور کار سـازمان

شـرکتهای کشـور اسـت عنـوان کرد:دولـت بـا

جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان قـرار گرفته اسـت.

انتشـار اوراق مشـارکت آینـده فروشـی میکنـد،

فرامـرز رسـتگاری ،افـزود :تاکنـون بیـش از ۱۱۸

مـا آینـده فرزندانمـان را میفروشـیم و ایـن

مـورد نمونهبـرداری از کودهـای پـر مصـرف انجـام

از عالئـم بـی انضباطـی مالـی عمومـی اسـت.

و بـرای بررسـی اصالـت و تطابق محتـوی کودها با

عـادل آذر بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد کاری کـرد

برچسـب به موسسـه تحقیقات خاک و آب کشـور

تـا حداقـل سـه دهـک بـاالی درآمـدی کشـور از

ارسـال شـده اسـت .مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد

دریافـت یارانـه نقدی حذف شـوند اظهـار کرد128:

کشـاورزی جنـوب کرمـان ،بیـان داشـت :بـا توجه

میلیـون دالر خالـص گاز صادراتـی داشـتیم کـه

بـه فعالیـت کمپانی هـای تولید کننده مـواد کودی،

بـرای شـرکت ملـی گاز ایـران اسـت و همچنیـن

مصـرف بـاال تـوام بـا تنـوع مـواد کـودی در جنـوب

یـک میلیـارد و  48میلیـون دالر بابـت فـروش 5

کرمـان و از طرفـی بـه دلیـل تحریم هـای ظالمانه،

فـرآورده پاالیـش پخـش داریـم ،بـه طـوری کـه

محدودیـت هـای تجـاری در واردات و فعالیـت

بانـک مرکـزی وظیفـه خـود را بـه خوبـی انجـام

برخـی از افـراد سـودجو در شـبکه بازار امکان سـوء

داده اسـت .وی بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال 14

اسـتفاده ،تقلب ،برند سـازی جعلـی در عرضه مواد

مـاه را تفریـغ کردیـم ،زیـرا مجلـس اعتبـارات

کـودی دور از انتظـار نیسـت .وی ،ضمـن توصیه به

عمرانـی و مالـی اسلامی را دو مـاه بیشـتر بـه

کشـاورزان ،افـزود :در زمـان نیـاز و ضـرورت تامین

دولـت فرجـه داد و مـا در فشـردگی عجیبـی

مـواد کـودی بـا مراجعه بـه فروشـگاه هـای معتبر

قـرار داشـتیم اظهـار کرد:گـزارش مـا سـه بخـش

ضمـن اخـذ گواهـی ثبـت مـواد کـودی و اطمینـان

منابـع ،مصـارف و پیشـنهادات بـرای بهبـود فرآیند

از اصالـت کـود و برنـد نسـبت بـه دریافـت فاکتـور

بودجـه ریـزی بـه خصـوص در مجلـس دارد.

فـروش اقـدام کنند.

عبور جنوب

از عقبماندگیهای جادهای

راهـداری جنـوب کرمـان بـا سـرعت بخشـیدن بـه
فعالیتهـای خـود در عرصـه راهسـازی ،از عقـب
ماندگیهـای جـادهای عبـور کرده اسـت .به گـزارش ایرنا،
زیرسـاختهای راه ،آب و بـرق همـواره خواسـته مـردم و
مسـئوالن بـه ویـژه مناطـق محـروم بـوده کـه ایـن مهـم با
نیـاز سـنجی دقیـق دولتمـردان تدبیـر و امیـد در جنـوب
کرمـان بـا اسـتقرار اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل
جـادهای مسـتقل از مرکـز اسـتان ،رقـم خـورد تـا شـاهد
بهـره منـدی مردمان هفـت شهرسـتان جنوبی ایـن منطقه
از راه آسـفالته بیشـتری باشـیم.راه آسـفالته همـواره یکی
از زیربناییتریـن اصوال پیشـرفت و توسـعه هـر منطقهای
بـه شـمار مـی رود کـه ایـن مهـم بـا فعالیتهـای شـبانه
روزی مجموعـه راهـداری در حـال تحقـق اسـت.رئیس
سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای بـر تکمیـل
پروژههـای نیمـه تمـام و تسـریع در رونـد فعالیتهـای
راهـداری و نگهـداری محورهـای ارتباطـی جنـوب اسـتان
کرمـان تاکیـد کرد.عبدالهاشـم حسـن نیـا گفـت :تمـام
تـوان سـازمان راهـداری و حمـل جـادهای در کشـور ایجاد
بسـتر مناسـب حمـل و نقلـی در جـاده هـا اسـت.رئیس
سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای بـا بیـان اینکه
طرحهـای مختلـف این سـازمان بـا توجه به وضـع موجود
و همـه محدودیتهـای مالـی در حـال اجـرا اسـت ،گفت:
از تمـام ظرفیـت بـرای کمـک بـه توسـعه زیـر سـاختهای
مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه اسـتفاده خواهیم کرد.حسـن
نیـا اظهـار داشـت :اولویـت سـازمان راهـداری و حمـل و
نقـل جـادهای ،تکمیـل طرحهـای نیمـه تمـام اسـت.

کسـب رتبههای برتر توسط راهداری جنوب

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای جنوب اسـتان
کرمـان نیـز گفت :این اداره کل سـال گذشـته در جشـنواره
شـهید رجایـی بیـن  ۳۲اسـتان کشـور موفـق بـه کسـب
رتبههـای اول و دوم شد.مسـعود جمیلـی کرمانـی افـزود:
سـال گذشـته اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای
جنـوب اسـتان کرمـان در ارزیابـی شـاخصهای عمومـی

عکس :راهداری

رئیـس دیـوان محاسـبات بـار دیگـر بـا بیـان اینکه

کشـاورزی از ( سـال  ) ۹۴برنامـه نظـارت و کنترل

شهرسـتانهای

احضارهـای مکـرر و بدون

بـا کسـب امتیـاز  ۹۱۰.۳۴از سـقف امتیـاز  ۱۰۰۰موفـق بـه
کسـب رتبـه اول در بیـن  ۳۲اداره کل راهـداری و حمـل و
نقـل جادهای کشـور شـد.وی بـا بیـان اینکه ارائـه خدمات
مطلـوب و ایجـاد زیـر سـاختهای حمـل و نقلی مناسـب
از جملـه وظایـف ایـن مجموعـه اسـت ،گفـت :کسـب
ایـن  ۲عنـوان در بیـن ادارات کل کشـور ،نتیجـه تلاش
جمعـی و گروهـی همـکاران مـا در ایـن اداره کل بوده که با
تمـام تـوان و بـا وجـود کمبـود امکانـات و نیروی انسـانی
محقـق شـده اسـت.جمیلی کرمانـی بیـان کـرد :هـدف مـا
در مجموعـه اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای
جنـوب کرمـان ایجـاد بسـترهای مناسـب بـرای پیشـرفت
در حوزههـای راهـداری و حمـل و نقـل بـوده کـه ایـن مهم
از زمـان ایجـاد و راه انـدازی ایـن اداره کل بـه خوبـی نمود
پیـدا کرده اسـت.

وجود زیر سـاختهای مناسب باعث حضور
ناوگان حمل و نقلی بیشـتر میشود

نماینـده مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان در

مجلـس شـورای اسلامی هم گفـت :وجود زیر سـاختهای
مناسـب باعـث حضـور نـاوگان حمـل و نقلـی بیشـتر بـرای

عکس :استانداری

بـی اسـتفاده مانـدن فاینانسهـا شـده اسـت.

گفـت :در راسـتای تغذیـه متعـادل محصـوالت

وزارت

جهـاد

وزیر کشـور در احکامـی جداگانه

مجلـس بـا طـرح سـوالی

حمـل محصـوالت کشـاورزی خواهـد شـد.

معـــاون هماهنگـــی ام

احمـد حمـزه با بیـان اینکه راههای روسـتایی جنـوب کرمان

ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب

نیازمنـد توجـه بیشـتر در زمینـه ایجـاد زیرسـاختها و ایمن

ســـیرجان ،بـــم ،جیر

سـازی هسـتند ،افـزود :امیدواریـم بـا پیوسـتن مجموعـه

رفســـنجان بیشـــترین

راههـای فرعـی و روسـتایی بـه سـازمان راهـداری و حمل و

را بـــه خـــود اختصــ

نقـل جـادهای ،زمینـه مناسـبتری بـرای توجـه بـه احـداث

مجمـــوع تلفـــات حـ

راههـای روسـتایی ،تکمیـل طرحهـای نیمـه تمام و توسـعه

و بـــرون شـــهری اس

زیرسـاختهای حمـل و نقلی جنوب اسـتان صـورت بگیرد.

یـــک هـــزار و  74نف

دولت توجه ویژه ای به زیرساختهای جنوب
کرمان دارد

سرپرسـت فرمانـداری جیرفـت نیـز گفـت :از بـدو

اسـتقرار دولـت تدبیـر و امیـد توجـه ویـژه ای بـه توسـعه
زیرسـاختهای جنـوب کرمـان شـده اسـت.
ابـوذر عطاپـور و زیری افـرود :در زمینه زیرسـاختها به ویژه
راه ،تحـول خوبـی در منطقـه صـورت گرفتـه کـه همـه ایـن
اقدامـات در توسـعه جنـوب کرمـان مؤثر اسـت.

قانونـــی اســـت کـــه

بـــه شـــمال اســـتان

اســـتان و تلفـــات در

بـــه گـــزارش ایســـنا،

ش ــامگاه ش ــنبه  22تی

جامـــع کاهـــش تصا

ضوابـــط و اســـناد بــ

عالـــی ترافیـــک کش

برنامـــه کاهـــش تص

کاغذ جنوب
دکترحمزه نماینده مردم 5شهرستان جنوبی

حال جنوب ندارد فقط ایستگاهی شده برای
کشاورزی قبل از این سد حدود 25هزارهکتار
اکنون حتی یک دهم آن باقی نمانده ،حقآبه

فروختهاند و مجبور به تامین آن هستند راهی
شده برای کاسبی وزارت نیرو اگر آب رها

شود حداقل سفرههای اب تامین می شدند
نمی دانم کاربرد این سد چیست اگر برق یا
چیزی تولید می کرد باز حرفی نبود حداقل

دریچههای سد را باز کنند دشت سیراب شود،
اگر سد جیرفت نباشد سد صفارود هم برای

ما خیلی تاثیرات منفی دارد دلیلی ندارد ما

به این مساله ورود کنیم».وی افزود«:ما به

مقامات کشوری توضیح دادیم که انتقال آب

کار درستی نیست و جایی که تنشی با انتقال
آب در بین مردم درست شود غلط است اما

وظیفه تامین اب شرب برعهده حاکمیت است
حتی اگر انتقال آب هلیل باشد ولی اگر برای
مقاصد دیگر باشد کار درستی نیست ».

طرحی با این عظمت بدون کارشناسی شروع شده باشد؟

سـت اگـر آب از سرشـاخههای هلیل

ی بـرای هلیـل میفتد؟بایـد حقابـه

سرشـاخههای هلیـل هسـتید؟ گفت«:یعنـی میخواهیـد

رشناسـان آب منطقـهای بایـد به هر

بگوییـد پـروژهای بـا ایـن عظمـت بـدون کار کارشناسـی

رای ایـن مسـاله بـر دارنـد کـه ایـن

شـروع شـده و بـدون در نظـر گرفتـن حـق مردم کل اسـتان

خبر

ی از وزیر کشـور علت

منتقـل کننـد».وی افزود«:ایـن آب در مقایسـه بـا کل ایـن
حـوزه عـدد آنچنـان قابـل توجهـی نیسـت هرچیـزی آثـار

سراسری
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روزنامه پیام ما

وزیر نفت مدعی شده هر بار که اسم زنجانی را میآورم عدهای از جیرهخواران

او حمله میکنند.

و تبعـات خـودش را دارد ولـی اثـرش در مقابـل چاههـای
غیرمجـازی کـه حفـر شـده ناچیـز اسـت».وی تصریـح
کرد«:سـی میلیـون متـر مکعـب در سـال از ایـن طریـق
منتقـل خواهـد شـد در حالـی کـه در طـول سـال دومیلیـارد
متـر مکعـب آب فقـط توسـط چاههـای غیرمجـاز برداشـت
میشـود.حوزه جازموریـان حـدود 70هزارکیلومتـر اسـت
و کل ایـن آب ده درصـد آبریـز هـم نمیشـود البتـه منکـر
ایـن نیسـتم کـه اثـر منفـی برایـن حـوزه و چرخـه آب وارد
نمیشـود .هنـوز سـد پـروژه انتقـل آب از صفـارود سـاخته
نشـده ،تونل هم تمام نشـده و پروژ ه در اواسـط کار قرار دارد
مـن در جزییـات مـوردی پـروژه نیسـتم و مسـائل حقوقـی
وجـود داشـته کـه در حـال حاضـر پـروژه متوقـف اسـت».

سد جیرفت راهی است

برای کاسبی وزارت نیرو

دکترحمـزه نماینـده مـردم 5شهرسـتان جنوبـی کرمـان
به«کاغذوطن»گفت«:سـد جیرفـت یک سـد بیخود اسـت و
وجـودش هیچ تاثیـری به حال جنوب ندارد فقط ایسـتگاهی
شده برای بخار کردن آب نه مصرف شرب دارد و نه کشاورزی
قبـل از این سـد حـدود 25هزارهکتـار مزارع کشـاورزی از این

راهی شـده برای کاسـبی وزارت نیرو اگر آب رها شـود حداقل

استانی

سـفرههای آب تامیـن مـی شـدند نمی دانـم کاربرد این سـد

روزنامه ندای وحدت

به نقل از استاندار کرمان نوشت :آمادگی برای تفویض اختبارات استان.

چیسـت اگـر بـرق یـا چیـزی تولید مـی کرد بـاز حرفـی نبود
حداقـل دریچههـای سـد را بـاز کننـد دشـت سـیراب شـود،
اگـر سـد جیرفـت نباشـد سـد صفـارود هـم بـرای مـا خیلی

میشـود چنیـن پـروژهای با ایـن عظمت و هزینه کـردن این
همه اعتبار کارشناسـی شـده نباشـد؟ این امکان ندارد و من
نمیتوانـم بپذیـرم بـه هر حـال پـروژهای با ایـن عظمت اگر
کار کارشناسـی نشـده بحثـش جداسـت و اگـر کارشناسـی

امالک

خبرگـزاری

ایسـنا:

زراعـتکار کارشـناس شـرکت آب منطقـهای اسـتان بـه

نمانـده ،حقآبـه فروختهانـد و مجبـور بـه تامیـن آن هسـتند

بوده؟بـدون درنظـر گرفتن منافـع مردم جنوب اسـتان؟مگر

ایمن پرایدسواران
شرایط سفر
ِ
فراهم شود

روزنامه های دیروز

آب اسـتفاده مـی کـرده و اکنـون حتـی یـک دهـم آن باقـی

ی فرماندار جیرفت
«کاغذوطـن» کـه پرسـید پـس شـما موافـق انتقـال آب از

شـده باشـد بایـد ببینیـم نظـر کارشناسـان چیسـت؟»

«کاغذوطن»گفت«:مهـم میـزان آبـی اسـت کـه میخواهند

مزارع کشاورزی از این آب استفاده می کرده و

ـده و مربـوط به االن و انتقـال آب از

پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

کرمان به«کاغذوطن»گفت«:سد جیرفت یک

بخار کردن آب نه مصرف شرب دارد و نه

موضـوع هـم پیگیـری و بررسـی میشـود ».وی در پاسـخ

10003432117834

پروژه انتقال آب تبعات خودش را دارد

سد بیخود است و وجودش هیچ تاثیری به
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تاثیـرات منفـی دارد فعلا دلیلی نـدارد ما به این مسـاله ورود
کنیـم».وی افزود«:مـا به مقامات کشـوری توضیـح دادیم که
انتقـال آب کار درسـتی نیسـت و جایـی کـه تنشـی بـا انتقال
آب در بیـن مردم درسـت شـود غلط اسـت امـا وظیفه تامین
اب شـرب برعهده حاکمیت اسـت حتی اگـر انتقال آب هلیل
باشـد ولی اگر برای مقاصد دیگر باشـد کار درسـتی نیست ».

راهاندازی سامانه ملی
امالک تا آخر سال

نماینـده

خودروهـا در جادههـا را مطـرح کردهانـد ،بایـد

سـعید

مدیـرکل

کشـور وجـود دارد.توتونچـی گفـت :دولتهـا

توتونچـی

ن دلیل دانشـجویان و

مـردم تهـران در مجلس شـورای

مـواردی را یـادآور شـد؛ گویـا مطالبـات و الزام

پژوهـش و برنامهریزی سـازمان

از ایـن ابزارهـا بـرای تخصیـص منابع اسـتفاده

ی مجـازی در سـال

اسلامی بـا بیـان اینکـه «بایـد

خودروسـازان از سـوی مراجـع ذیربط ،کارسـاز

امـور مالیاتی دیگر مهمـان برنامه

میکننـد ولـی در اقتصاد ایران سیاسـتمداران

ـط پلیـس را جویـا

سـاخت خـودروی ایمـن را از

واقـع نشـده اسـت و مسـووالن ذیربـط از

دربـاره اجـرای قانـون مالیـات بر

بـه این نتیجه رسـیدهاند کـه از خانههای خالی

ر شـرح سـوال خـود

خودروسـازان و ایمـن سـازی جادههـا را از

توقـف تولیـد خودروهـای ناایمن ناامید شـده

خانههـای خالـی گفـت :دسـتگاههای نظارتی،

مالیـات دریافـت کنـد .در نظام مالیاتـی انگیزه

آگهی حصروراثت – منوجان  

اقـای حسـین اخگریـان

فرزنـد عبـاس دارای شناسـنامه
9709983891200201مـورخ

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند

جلـس تقدیـم شـده

وزارت راه مطالبـه کـرد» ،گفـت کـه وزارت راه،

و دیـواری کوتاهتـر از برخـی مصرفکننـدگان

مجلـس سـازمان بازرسـی بـه سـازمان امـور

درامـدی هـم مطـرح اسـت و دولـت بایـد در

بشناسـنامه4690273987در تاریـخ1397/04/23در شـهرمنوجان فـوت شـده و

ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی -برابـر رای شـماره  ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۲۲۴هیات اول

چـرا در آسـتانه سـال

پلیـس راهنمایـی و رانندگـی و خودروسـازان

خـودرو یافـت نکـرده و فشـار بـر قشـری از

مالیاتـی نامـه زده اند و پیگیر مشـکل مسـکن

جایـی ورود کنـد کـه بتوانـد از عایـدی مالیـات

فرزنـد عبـاس ت ت  -1330/05/10:ش ش-699:ش م (6089563951پـدر

لـس شـورای اسلا

و قطعـه سـازان ،بایـد بنـا بـر وظیفـه قانونـی

مـردم را ،راه آسـانتری دانسـتهاند.با توجـه به

بـرای اقشـاری از جامعـه هسـتند کـه یکـی از

بـر درامـد اسـتفاده کنـد.وی افـزود :خانههـای

ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلباف تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم صغـری احمدی گوکـی فرزند

رد تعـداد قابلتوجهی

خـود ،شـرایط را برای سـفر ایمـن و ارزان همه

شـرایط اقتصـادی موجود و تـوان مالی قاطبه

راههـا اجـرای قانـون مالیـات بـر خانههـای

خالـی به دالیل مختلف مثل مسـائل حقوقی،

-9:ش م (6089869090:مـادر متوفی)-3فرخنـده محمـد فیـروزی فرزنـد عبـاس
ت ت  -1381/07/13:ش م (3410900608همسـر متوفـی ) -4صـدرا اخگریـان

فرعـی از  - 551اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک ۵۵۱اصلی واقـع در در گلباف خیابان ولیعصر روبروی

رسـانهای بهویـژه در

آحـاد جامعـه اعـم از پراید سـوار و آردی سـوار

مـردم و اینکه حتی همیـن خودروهای ناایمن

خالی اسـت.وی افزود :مسـوولیت این سامانه

نبـود امـکان اسـکان و غیره خالی مانده اسـت

فرزنـد سـعید ت ت -97/11/26:ش م (6080399865:فرزنـد متوفـی )لـذا مراتـب

یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی می شـود چنانچه کسـی

اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه

دالیـل و مسـتندات

فراهـم کنند.سـیده فاطمـه ذوالقـدر گفـت:

و بیکیفیـت هـم با قیمتهـای دور از انتظار و

بـا وزارت راه و شهرسـازی اسـت و بـر اسـاس

کـه بایـد ابتـدا دلیل خالی بودن بررسـی شـود

از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختلاف تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد و

ـدام بـه احضـار افراد

در خصـوص اظهـار نظـر اخیـر رییـس پلیس

خـارج از قد و قواره وضعیت و وسـع اقتصادی

آمـار سرشـماری سـال  ،۹۵حـدود  ۳میلیون و

بنابرایـن نیـاز بـه سـامانه ملـی قابـل اتـکا در

دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور

ل الکترونیکی شـامل

راهـور کـه  -ضمـن اعتـراض بهحـق ایشـان

آحـاد جامعه عرضه میشـود ،چگونـه میتوان

 ۸۹۰واحـد مسـکونی در تهـران داشـتیم که ۱۳

بخـش مسـکن داریـم و در ایـن زمینـه باید از

سـاقط اسـت .م الـف19:

و رایانـه آنهـا کـرده و

بـه سـاخت بیکیفیـت برخـی خودروهـای

چنیـن اظهاراتـی را عنـوان کـرد و مـردم را از

درصـد آن خالی بوده اسـت که این نسـبت باال

تجربیات دیگر کشـورها اسـتفاده کنیم.به دلیل

ن افـراد در محل کار و

داخلـی و تعبیـر تأمل برانگیز و هشـدار دهنده

مسـافرت جـادهای که جزو تفریحات سـالم و

نشـان دهنـده این اسـت که بـه دالیل مختلف

اسـتفاده نادرسـت از ابزارهـای مناسـب در این

ارابههـای مـرگ بـرای آن  -منـع تـردد برخی

حـق مسـلم ایشـان اسـت ،منـع کرد؟

اقتصـادی ،مالـی و فرهنگـی ایـن انگیـزه در

زمینـه نقـص داشـتهایم.

؟

اجرای طرح ویژه برای کاهش
تلفات درون شهری استان
درون ش ــهری و ب ــرون ش ــهری رص ــد مس ــتمری دارد
کـــه مصوبـــات آن مـــاک اجـــرا بـــرای دســـتگا ههای
مربوطـــه خواهـــد بـــود.
وی بـــا تبییـــن اســـناد باالدســـتی مرتبـــط بـــا کاهـــش
تصادفـــات و تلفـــات اظهـــار کـــرد :طبـــق برنامـــه
ششـــم توســـعه ،بایـــد حـــوادث رانندگـــی بـــه ازای
هـــر  10هـــزار دســـتگاه  31درصـــد کاهـــش یابـــد و
از طرفـــی ســـاالنه  10درصـــد میـــزان تلفـــات ناشـــی
از تصادفـــات نیـــز بایـــد کاهـــش یابـــد ،همچنیـــن

مـــور عمرانـــی اســـتاندار کرمـــان

ب ک ــه شهرس ــتان ه ــای کرم ــان،

رفـــت ،زرنـــد ،کهنـــوج ،بافـــت و

ن تصادفـــات در اســـتان کرمـــان

ــاص داده انـــد ،عنـــوان کـــرد:

ـــوادث رانندگـــی درون شـــهری

ســـتان کرمـــان در ســـال گذشـــته

فـــر براســـاس اعـــام پزشـــکی
نیمـــی از ایـــن تلفـــات مربـــوط

ن و نیمـــی مربـــوط بـــه جنـــوب

رون شـــهری اســـت.

 ،مصطفـــی آیتاللهـــی موســـوی

یرم ــاه در س ــتاد راهب ــری برنام ــه

ادفـــات اســـتان گفـــت :طبـــق

ــاال دســـتی و مصوبـــه شـــورای

شـــور ســـتاد راهبـــری تدویـــن

صادفـــات اســـتان در دو بخـــش

طبـــق مصوبـــه هیئـــت وزیـــران در مراکـــز شـــهرها و
ش ــهرهای ب ــاالی  200ه ــزار نف ــر نی ــز بای ــد س ــاالنه 10
درصـــد کاهـــش تصادفـــات را داشـــته باشـــیم.
معـــاون هماهنگـــی امـــور عمرانـــی اســـتاندار کرمـــان
بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه براســـاس ایـــن اســـناد،
شهرســـتان هـــای کرمـــان ،ســـیرجان ،بـــم ،جیرفـــت،
زرنـــد ،کهنـــوج ،بافـــت و رفســـنجان بیشـــترین
تصادفـــات در اســـتان کرمـــان را دارنـــد ،عنـــوان کـــرد:
مجمـــوع تلفـــات حـــوادث رانندگـــی درون شـــهری
و بـــرون شـــهری اســـتان کرمـــان در ســـال گذشـــته
یـــک هـــزار و  74نفـــر براســـاس اعـــام پزشـــکی
قانونـــی اســـت کـــه نیمـــی از ایـــن تلفـــات مربـــوط
بـــه شـــمال اســـتان و نیمـــی مربـــوط بـــه جنـــوب
اســـتان و تلفـــات درون شـــهری اســـت.
وی تعـــداد تلفـــات حـــوادث رانندگـــی بـــرون شـــهری
اس ــتان کرم ــان در س ــال گذش ــته را  853نف ــر اع ــام
کـــرد و افـــزود :طبـــق اســـناد باالدســـتی ،اســـتان
کرمـــان بایـــد  149نفـــر کاهـــش تلفـــات را در ســـال

جـــاری داشـــته باشـــد کـــه  46نفـــر در حـــوزه درون
شـــهری و  103نفـــر در حـــوزه بـــرون شـــهری اســـت.
موســـوی بـــه موضـــوع آمـــار بـــاالی تلفـــات ناشـــی
از افغانـــی کـــش هـــا و ســـوخت هـــای قاچـــاق در
محورهـــای مواصالتـــی اســـتان اشـــاره و اظهـــار
کـــرد :بارهـــا از مســـئوالن کشـــوری خواســـتهایم
کـــه تصادفـــات و تلفـــات خودروهـــای حامـــل اتبـــاع
غیرمجـــاز و قاچـــاق ســـوخت را بـــه عنـــوان دو آمـــار
مجـــزا در اســـتان در نظـــر بگیرنـــد زیـــرا تصادفـــات
خودروهـــای حامـــل اتبـــاع غیرمجـــاز در میـــزان
آمـــار اســـتان کرمـــان تاثیـــر منفـــی دارد و اگـــر ایـــن
خودروهـــا را کنـــار بگذاریـــم ،اســـتان کرمـــان جـــزو
رتبههـــای برتـــر در کاهـــش تلفـــات را بـــه خـــود
اختصـــاص مـــی دهـــد.
وی بـــه نیـــاز اســـتان کرمـــان بـــه ایجـــاد
پاســـگا ههای راهنمایـــی و رانندگـــی در برخـــی
محورهـــای مواصالتـــی اشـــاره و تاکیـــد کـــرد :توســـعه
پاســـگا هها در حـــوزه ملـــی اســـت و اعتبـــاری در
ایـــن زمینـــه بـــه اســـتان هـــا داده نشـــده اســـت،
ضمـــن اینکـــه بـــرای افزایـــش دوربینهـــای پایـــش
ســـرعت نیـــز پیگیر یهـــای زیـــادی در اســـتان
انجـــام دادیـــم.
موســـوی بـــا بیـــان اینکـــه اکنـــون کرمـــان جـــزو
اســـتا نهای برتـــر در زمینـــه شـــاخصههای مـــاک
عمـــل در کاهـــش تلفـــات اســـت و در ادامـــه از
افزایـــش  13درصـــدی تـــردد خودروهـــا در اســـتان
کرمـــان خبـــر داد.

خبر

اصالح قانون تعزیرات
دردستورکاراست
نایـب رییـس کمیسـیون قضایـی و نماینـده مـردم

699بشـرح

دادخواسـت

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

شـماره

 98/04/23توضیـح داده شـادروان سـعید اخگریـان فرزند حسـین

رسـمی -آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و ماده  ۱۳آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت

وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد /عبارتسـت از -1 :حسـین اخگریـان

موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد

متوفـی) -2سـکینه راسـتی ناصـر آبـاد فرزنـد قنبـر ت ت -1344/03/09:ش ش

محمـد بشـماره شناسـنامه  ۲۵۰صادره از گلباف در یـک باب خانه به مسـاحت 558/75مترمربع پالک ۱۴

اعتـراض دارد یـا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه

تقاطـع فلسـطین خریـداری از مالـک رسـمی منیـره بهـادری پور گوکـی محرز گردیده اسـت .لـذا به منظور

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید .ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض،

وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از درجـه اعتبار

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد .تاریخ انتشـار نوبت اول -98/4/24 :

دفترشورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان منوجان  

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد وامالک گلباف م.الف 551

تاریخ انتشـار نوبت دوم 98/5/8 :

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

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای

وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره-139860319091000505

فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه

شـماره97/12/20-139760319091000945هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر

عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای رضا رئیسـی تم گاوان فرزنـد خدا رحم
بشـماره شناسـنامه 233صـادره از ---در یـک باب خانه مسـکونی به مسـاحت 300مترمربع

پلاک  -فرعـی از -50اصلـی بخـش 45کرمان قطعه یک واقـع در اراضی عنبر آبـاد خریداری

سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف

98/02/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی

زیـور درینـی فرزند حاجی بشـماره شناسـنامه 302صـادره ازعنبرآبـاد در یک باب خانه به مسـاحت

278/78مترمربـع پلاک  -فرعـی از -48اصلـی مفـروز ومجزی شـده از پلاک 15فرعـی از -48
اصلـی قطعـه یـک بخش  45کرمـان واقع در عباس آباد عنبـر آباد خریداری از مالک رسـمی آقای

از مالـک رسـمی آقـای مجیـد ابراهیمی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب

/عزیزخرمـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی

مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت

مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس

دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند
دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یک مـاه از تاریخ

تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در صورت
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد

/.م الـف -2220:تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/04/24:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/05/08:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسلامی با

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

فاقـد سـند رسـمی -آگهی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئین نـام قانون

می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند
از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی

تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف -2224:تاریخ انتشـار نوبـت اول – 98/04/24:تاریخ
انتشارنوبت دوم 98/05/08:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

بیـان اینکـه بـا برخوردهـای قهری با خرده فروشـان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد

و کولبـران مخالفیـم از اصلاح قانـون تعزیـرات

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره

در آینـده ای نزدیـک خبـر داد .یحیـی کمالـی پـور

 139860319012000556هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

در دیـدار بـا خبرنـگاران ایرنـا در جنـوب کرمـان از

مالکانـه بالمعـارض آقـای محمـود محبوبی فر فرزند علی به شـماره شناسـنامه  109صـادره از

برخـی برخوردهـای قهـری بـا خـرده فروشـان ابراز

واقـع دربخـش  37کرمـان به آدرس سـیرجان اراضی تاج آباد خریداری از مالک رسـمی آقای

نارضایتـی کـرد و گفـت :بعـد از پایـان تعطیلات

فاصله  15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی

سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات

سـند رسـمی(تجدید آگهی)-آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نـام

 139860319012000005هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان
های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعارض

خانـم صدیقـه ایـران نژاد پاریزی فرزند علی به شـماره شناسـنامه  31صادره از سـیرجان در ششـدانگ

سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه خانه و باغ به مسـاحت 10278/86متر مربع پالک 5823

یـک بـاب مغـازه به مسـاحت 19/76متـر مربع پلاک  726اصلی واقـع دربخش  36کرمان بـه آدرس

ابراهیـم محمودآبـادی محـرز گردیده اسـت .لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به

فخرالسـادات موسـوی( که در آگهی قبل اشـتباها فخرالملوک حسـینی قید گردیده بود ).محرز گردیده

مجلـس ،اصلاح قانـون تعزیـرات را مطـرح و آن را

اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار

در کوتاهتریـن زمـان ممکـن محقـق و بـه سـمت و

دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت

سـویی مـی رویـم کـه وقـت و امکانـات کشـور برای

تاریخ انتشار نوبت اول – 98/04/09:تاریخ انتشارنوبت دوم 98/04/24:

انجـام کارهـای کوچـک بـه هـدر نرود.کمالـی پـور
عنـوان کـرد :اعتقـاد داریـم کـه بایـد بـا وارد کننـده
هـای بـزرگ کاالی قاچـاق برخـورد شـود نـه اینکـه
ً
صرفـا بـرای عرضـه چنـد قلـم
یـک مغـازه دار را

را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .م الف258/

  محمد آرمان پور -رئیس ثبت اسناد امالک

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

 139860319091000516مـورخ  1398/02/30هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف

برخوردهـای تعزیرات متاسـفانه مسـائل سـلیقه ای

واقـع در اراضـی محمـد ابـاد بـی بی شـهری عنبرابـاد خریـداری از مالک رسـمی آقای محمد

ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقـای مهدی نوزایـی فرزند علی

مسـاحت 390/44متـر مربـع پلاک – فرعـی از - 49اصلـی بخـش  45کرمـان قطعه یک
شـیرانی محـرز گردیـده اسـت .لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15

روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این

اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت

برخوردهـا مخالفـم.

خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد و گواهی تقدیـم دادخواسـت را به ایـن اداره تحویل

وی تصریـح کـرد :بایـد بـا مـردم مهربـان باشـیم

نماینـد. .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات

و مشـکالت آنهـا را درک کنیـم و نیـاز را از غیرنیـاز

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد .م.الـف -2172تاریـخ انتشـار نوبـت اول  98/04/06 :تاریخ
انتشـار نوبـت دوم 98/04/24:

سـرمایه اش بـه چنـد میلیـون تومان هم نمی رسـد
نـه تنهـا عدالت نیسـت بلکه مصـداق بـارز ظلم بوده
و قابل بخشـش نیسـت.

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

م الف-247/تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/04/09:تاریخ انتشـارنوبت دوم 98/04/24:

  محمد آرمان پور -رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابررای شـماره

فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده  3قانـون و مـاده  13آیین نامـه قانون

پرونـده سـازی کنیم.کمالـی پـور اظهـار داشـت :در

قلـم کاال را از یـک خـرده فـروش بگیریـم کـه تمـام

یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت

در واحـد ثبتـی گلبـاف که ادامه عملیات ثبتی آنهـا مطابق قانون منکورتجویز گردیده اسـت به ترتیب

بشـماره شناسـنامه  2594صـادره ازجبالبـارز در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مسـکونی بـه

قضایـی مجلـس شـورای اسلامی گفـت :اینکه چند

اولیـن آگهـی بـه مـدت یک ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای

کاالی خارجـی بـه تعزیـرات بکشـانیم و برایـش

تشـخیص دهیم.نایـب رییس چهار دوره کمیسـیون

اسـت .لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه  15روز آگهـی می شـود در صورتی که

در اجـرای مـواد منكوربينوسـيله امالکـی کـه برابـر آراء هیاتهای حل اختلاف موضوع

وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت

دیـده مـی شـود و به عنـوان نایب رئیس کمیسـیون
ً
شـدیدا بـا اینگونه
قضایی مجلس شـورای اسلامی

سـیرجان خیابان ولیعصر چهارراه ابوذر خریداری از مالک رسـمی آقای سـید کاظم موسوی زیدآبادی و

مصیب حیدریان  ،رئیس ثبت اسناد و امالک

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر

شـماره پلاک فرعـی از اصلـی وبخـش و محـل وقـوع ملـک و مشـخصات ملـک واقـع در بخـش
 ۲۷کرمـان بشـرح ذیل:

-1پلاک 2فرعـی از  - ۲۳۳۸اصلـی مفـروز ومجـزی از -۲۳۳۸اصلی بخـش 27كرمان مالکان

اقای حمید سـعادت فرزند ماشـاهللا به شـماره شناسـنامه  ۲۰۷صادره از گلباف و خانم معصومه

کاظمـی گوکـی فرزند علی بشـماره شناسـنامه ۱۶۶صـادره از گلباف بالمناصفه در ششـدانگ یک

بـاب خانـه بـه مسـاحت  ۳۱۰متـر مربـع واقع درگلبـاف خیابـان انقالب پشـت بانک ملـی کوچه
شـهیدان پورمهدیـزاده محلـه محمودآبـاد قدیـم خریـداری از مالـکان رسـمی معصومـه کاظمـی

وحمید سـکنجی

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه  ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از تاریخ انتشار
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد ،ظرف مدت

يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت

در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد

شـد .تاریخ انتشـار نوبت اول  -98/4/24 :تاريخ انتشـار نوبت دوم 98/5/8 :

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گلباف م.الف562

بحران کمآبی را جدی بگیریم

بحث شهرداری و آب منطقهای
برسرپسابشهرکرمان
ســال ســوم

دوشــنبه  24تیــر 1398

شــماره پیاپــی 532

پیش چاپ و چاپ :مهدوی()03432134838

راضیه زنگی آبادی

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی

خبرنگار/کاغذ وطن

زیر نظر شورای نویسندگان

بــه گفتــه میرحســینی 150هکتــار از فضــای ســبز

شــهر کرمــان توســط تانکــر آبیــاری میشــود

و شــهرداری بــه اجــرای شــبکه فاضــاب شــهر
کرمــان توســط میدکــو معتــرض اســت زیــرا

در جلســه شــورای شــهر هفتــه گذشــته بــود کــه
نشانی کرمان :خیابان شهید بهشتی ،کوچه شماره  ،10نبش شرقی 2
نشانی جیرفت :خیابان مسجد جامع کوچه بنبست نرسیده بیمه مرکزی ایران
اولین ساختمان ،سمت چپ طبقه اول

ســهم 30درصــدی از پســاب بــه شــهرداری

شــهردار کرمــان اعــام کــرد :شــرکت آب منطقــهای

واگــذار نشــده اســت .چاههــاش شــهرداری

اســتان از پســاب شــهری هیــچ ســهمی بــه شــهرداری

در آینــده بــه دلیــل عمقــی کــه دارنــد دچــار

نمیدهــد و شــهرداری هــم مجــوز اجــرای پــروژهی
آب زیرســطحی را بــه آب منطقــهای نمــی دهــد.
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مشــکل میشــوند و بـرای آبیــاری فضــای ســبز

آبرســانی 150هکتار فضای سبز با تانکر

سامانه ی پیامکی 10003432117834 :نمابر021-89776547 :

ایمیل تحریریه:

ایمیل سازمان آگهی ها:

kaghazevatan@gmail.com

kaghazevatan.adv@gmail.com

مدیر اجرایی :حمید باقری

روابط عمومی :شیوا کرمی

مدیر داخلی :سمیه خدیشی

عکس :یاسر خدیشی

تحریریه :الهام پی پَر

جامعه :راضیه زنگیآبادی

گرافیک :فاطمه خواجویی

توزیع :اصغر صانعی

صفحه آرایی :ندا صفاریان
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست .

رییس مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان :

ورود تعزیرات حکومتی به موضوع
اقتصاد مقاومتی ضروری است

عکس :ایرنا

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان کرمـان با اشـاره به سیاسـت های ۲۴
گانـه اقتصـاد مقاومتـی ابالغـی گفـت :اداره کل تعزیـرات حکومتـی بمنظـور جلوگیری از
قاچـاق کاال بخصـوص در بخـش نیازمندی هـای عمومی جامعه و اسـتان از جمله خروج
دام نقـش موثـری دارد و در شـرایط جنـگ اقتصـادی موجـود ورود قوی این سـازمان در
بـه گـزارش دریافتـی روز یکشـنبه ایرنـا رودری ضمـن بازدیـد از بخش های سـاختمان و
هیاتهـای بـدوی مسـتقر در اداره کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان کرمان افـزود :با توجه
بـه ارائـه آمـار حجـم پروندههـای ورودی توسـط مدیـرکل تعزیرات اسـتان بر حساسـیت

در حــال کار هســتند و حفرچــاه عمــودی ،زهکشــی
آب بــه خــارج از شــهر از جملــه فعالیتهــای
پروژههــای در حــال انجــام اســت.
علیــزاده در خصــوص صحبــت شــهردار توضیــح داد:

بــا مشــکل برمیخــورد.

پســاب فاضــاب شــهر کــه بــه خــارج از کرمــان هدایــت
میشــود ،هیــچ ســهمی بــه شــهرداری ندادهانــد.
شــهرداری کرمــان دو نــوع چــاه عمیــق دارد کــه یکــی
دارای آب شــیرین و دیگــری آب پســاب اســت و بــرای

میرحســینی در خصــوص صحبــت شــهردار در شــورای
شــهر میگویــد :شــهرداری میخواهــد از پســابی کــه
بــه خــارج از شــهر انتقــال داده مــی شــود ســهمی
داشــته باشــد تــا آن را تصفیــه و بــرای آبیــاری فضــای
ســبز اســتفاده کنــد.
بــه گفتــه میرحســینی 150هکتــار از فضــای ســبز شــهر
کرمــان توســط تانکــر آبیــاری میشــود و شــهرداری
بــه اجــرای شــبکه فاضــاب شــهر کرمــان توســط
میدکــو معتــرض اســت زیــرا ســهم 30درصــدی از
پســاب بــه شــهرداری واگــذار نشــده اســت .چاههــای

مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری کرمــان در خصــوص

اســتفاده شــهرداری از پســاب بــه مــا گفــت :از آب

بــه وســیله تانکــر اســتفاده مــی کنــد .ســید رضــا

اســتفاده از پســاب احتیــاج بــه تصفیــه آب اســت.
تــا چنــد وقــت پیــش بــرای آبیــاری فضــای ســبز از
آب چــاه اســتفاده میشــد کــه بــه دلیــل کــم آبــی
همــه بســته شــده انــد و در حــال حاضــر شــهرداری
از چــاه هــای عمیــق خــود بــرای آبیــاری فضــای ســبز

برگزاری شورای هماهنگی
راه و شهرسازی استان کرمان
شــورای هماهنگــی امــور راه و شهرســازی

شــمال ایــن اســتان  1713کیلومتــر و در جنــوب

اســتان کرمــان بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت

هــم  225کیلومتــر بزرگــراه وجــود دارد.

آزمایشــگاه فنــی و مکانیــک خــاک کشــور

محمدمهــدی بلــوردی افــزود :بیــش از 600

برگــزار شــد.

کیلومتــر بزرگــراه هــم در اســتان کرمــان در

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی

دســت احــداث اســت.

اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان در

وی تحویــل  24هــزار و  550واحــد مســکن

ایــن جلســه کــه مدیــران زیرمجموعــه وزارت

مهــر بــه متقاضیــان ،احــداث دو بیمارســتان

راه و شهرســازی در ایــن اســتان حضــور

 200و  96تخــت خوابــی و احــداث بیــش از 52

داشــتند ،ســیدرضا حســینی افزایــش بهــرهوری

هــزار متــر مربــع ســاختمان دولتــی و عمومــی،

را حســاس تریــن نیــاز مجموعــه وزارت راه و

را از دیگــر فعالیــت هــای انجــام شــده توســط

شهرســازی در شــرایط حاضــر برشــمرد.

اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان

مدیرعامــل شــرکت آزمایشــگاه فنــی و مکانیــک

برشــمرد.

خــاک کشــور بــا اشــاره بــه گســتردگی و بــاال

رئیــس شــورای هماهنگــی راه و شهرســازی

بــودن حجــم فعالیــت هــای مجموعــه وزارت

اســتان کرمــان واگــذاری بیــش از  960هکتــار

راه و شهرســازی گفــت :در شــرایط اقتصــادی

زمیــن بــرای احــداث مســکن ،پــروژه هــای

فعلــی ،هنــر مدیــران هزینــه کــردن اعتبــارات

صنعتــی ،کشــاورزی ،ورزشــی و آموزشــی از

موجــود بــه بهتریــن شــکل و در مناســب تریــن

ابتــدای ســال  97تــا کنــون را از فعالیــت هــای

محــل اســت.

شــاخص در حــوزه امــاک ایــن اســتان ذکــر

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان هــم

کــرد.

از پیشــتازی ایــن اســتان در زمینــه دارا بــودن

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان

بزرگــراه هــا در کشــور خبــر داد و گفــت :در

اصــاح خــط آهــن تهــران – کرمــان را هــم از

شــهرداری در آینــده بــه دلیــل عمقــی کــه دارنــد دچــار
مشــکل میشــوند و بــرای آبیــاری فضــای ســبز بــا
مشــکل برمیخــورد.

پیمانکار آب منطقهای در حال کار اســت

مدیرعامــل

شــرکت

آب

منطقــهای

اســتان

اداری سـازمان تعزیـرات حکومتـی تفاهـم نامه ای با سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی
کشـور جهت رسـیدن به اهداف پیش بینی شـده امضا نموده که برش اسـتانی شـاخص
های آن توسـط معاونت توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی سـازمان احصا شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه شـرایط فعلی اقتصـادی و نقـش اداره کل تعزیـرات حکومتـی در انجام
وظایـف و ماموریـت هـای خطیر در مبـارزه با قاچاق کاال و نابسـامانی های بازار ،با اشـاره
بـه فرمایشـات مقـام معظم رهبـری گفت :در حال حاضر دشـمنان به صورت هوشـمندانه
وارد جنـگ اقتصـادی بـا ایـران اسلامی شـده انـد که الزم اسـت اقدامـات مقابـل ما نیز

بـه صـورت کامل ً
ا هوشـمندانه در جهـت خنثـی کردن توطئـه هـا و اقدامـات ایذایی طرف
مقابل باشـد.
رودری از رویکـرد اسـتان در برنامـه ریـزی هـا و سیاسـت گـذاری هـا بـه سـمت بخـش
غیـر دولتـی خبـر داد و گفـت :در سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان  ۲۶معیـن
اقتصـادی بـرای راهبـری مناطـق مختلف اسـتان تعریـف و نقش بخش خصوصـی را در
رشـد و توسـعه اقتصـادی اسـتان پررنگ دیـده ام.
وی همچنیـن از طراحـی و پیشبینـی  ۱۱برنامـه فرابخشـی در سـتاد فرماندهـی اقتصاد
مقاومتـی اسـتان خبـر داد و افـزود :برنامـه های تعریف شـده ماهیت پروژه ای نداشـته
اما نقشـی مهم و اساسـی در پیشـبرد اهداف سـتاد فرماندهی و توسـعه اسـتان ایفا می
کنـد و حضـور اداره کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان در ایـن زمینـه جهـت سـاماندهی بـه
وضعیـت موجـود و جلوگیـری از نابسـامانی های جامعه الزم اسـت.

تامین آب 40شبانه روز
با کاهش فشار
آبفا

در نشســت خبــری مدیرعامــل
شــرکتآبفا
19تیرمــاه،

در

روزچهارشــنبه
محمدطاهــری

اعالمکــرد 40 :روز اســت کــه آب
شربشــهر کرمــان بــا روش کاهــش فشــار مدیریــت
میشــود.طاهری یکــی از مشــکالت تامیــن آب اســتان
را چاههــای غیــر مجــاز دانســت و اعــام کــرد :اســتان
مــا ده هــزار چــاه غیرمجــاز و ۳۶۵حلقــه چــاه مجــاز دارد
کــه فقــط ۹۰مــورد آن در شــهر کرمــان وجــود دارد .وی

اصــاح ،ســرعت قطــار در ایــن مســیر تــا 160
کیلومتــر بــر ســاعت امــکان افزایــش دارد.

هــزار و  298كيلومتــر مربــع بــزرگ تریــن

ســیدعلیخانی مدیــرکل راهــداری و حمــل و

اســتان کشــور محســوب مــی شــود.

 22نقطــه زودبــازده آشکارســازی شــده و  22نقطــه بایــد
رفــع نقــص شــود.

تــا ســال گذشــته تعــدادی از جادههــای اصلــی و بزرگـراه

اســتان در مقایســه ســالهای 62و  62خبــر اشــاره کــرد و

ســيد علــی حــاج ســيد عليخانــی مدیــر کل راهــداری و

مــا جــزو مســيرهای شــریانی محســوب نمیشــدند و

گفــت :عــدم توجــه بــه جلــو بــا  15درصــد ،تخطــی از

حمــل ونقــل جــاده ای اســتان کرمــان در جلســه ســتاد

تنهــا  2هــزارو  155کيلومتــر راه شــریانی بــرای اســتان

ســرعت مطمئنــه بــا  22درصــد بــه عنــوان بيشــترین

راهبــری برنامــه جامــع کاهــش تصادفــات اســتان کــه با

کرمــان ثبــت شــده بــود ،امــا بــا پيگيــری صــورت گرفتــه

عللوقــوع تصادفات محســوب میشــوند.وی از شناســایی

حضــور اســتاندارکرمان ،معــاون عمرانــی ،روســای پليس

اکنــون  2هــزار و  655کيلومتــر راهشــریانی داریــم کــه

 521نقطــه پرتصــادف در اســتان کرمــان خبــر داد و گفت:

راه و راهنمایــی و رانندگــی ،فرمانــداران  8شهرســتان

بــه معنــی افزایــش ســهم اعتبارات اســت ســيدعليخانی

 22نقطــه پرتصــادف در ســال  62رفــع نقــص شــده،

و...برگـزار گردیــد بــا بيــان مطلــب فــوق گفــت :تــا ســال

بــه بهرهبــرداری از هفــت مجتمــع خدماتــی رفاهــی

هشــت نقطــه دیربــازده در دســت اقــدام اســت و 22

 62در مجمــوع  22دوربيــن کنتــرل ســرعت در ســطح

بيــن راهــی در اســتان کرمــان طــی ســال گذشــته اشــاره

نقطــه زودبــازده آشکارســازی شــده و  22نقطــه بــا اعتبار

جادههــای شــمال اســتان نصــب شــده بــود و از ایــن

داشــت و گفت:عوامــل جادهــای تنهــا  51درصــد از علــت

 82ميليــارد تومــان بایــد رفــع نقــص شــود.

ادامــه داد۹۵ :درصــد آب در بخــش کشــاورزی،یک درصــد
صنعــت .چهــار درصــد شــرب اســتفاده مــی شــود کــه اگــر
یــک یــا نیــم درصــد از آب بــه بخــش شــرب ســوق داده
شــود ،مشــکل آب شــرب شــهرهای مــا حــل مــی شــود
کــه کار مشــکلی اســت.به گفتــه طاهــری ،شــهر کرمــان
کمتریــن میــزان برداشــت آب از آبهــای جــاری را دارد
و هیــچ شــهری ماننــد کرمــان وجــود نــدارد کــه صــد در
صــد تامیــن آبــش از چــاه باشــد .در حــال حاضــر دو ســد

فشــار آب کرمــان بــه خبرنــگاران گفت:حــدود ۴۰روز اســت
کــه کاهــش فشــار آب را در دســتور کار شــهر قــرار دادیــم.
در حــال حاضــر از ســاعت ۱۱شــب تــا  ۳۰/۵صبــح فشــار
شــبکه کاهــش داده مــی شــود تــا آب ذخیــره شــود.
این ذخیره تا ســاعت  ۳۰/۸به شــهر پمپاژ می شود.
از  ۳۰/۸صبــح تــا  ۱۱آب ذخیــره و از ۱۱تــا  ۳بعــد از ظهــر
پمپــاژ صــورت مــی گیــرد .از ســاعت ۳تــا ۶بعــد از ظهــر
ذخیــره و از ۶تــا ۱۱شــب پمپــاژ صــورت میگیــرد.

مــی کنــد .

اســتان كرمــان بــا مســاحتي بالــغ بــر 183

مجمــوع  522دوربيــن خواهيــم رســيد.وی ادامــه داد:

شکســتگی مــی شــوند.

حــدود  6ســال اســت کــه شــهرداری از آ بهــای
زیرســطحی بــرای آبیــاری فضــای ســبز اســتفاده

کــه هزینــه آن  3500میلیــارد ریــال اســت.

اســتان کرمــان بــه رشــد  52درصــدی تــردد در جادههای

مدیــر عامــل شــرکت آبفــا در خصــوص برنامــه کاهــش

و آبی که از تصفیه خانه میآید پســاب نام دارد.

محمدرضــا فیروزکوهــی گفــت :در صــورت

نقــص شــده ،هشــت نقطــه دیربــازده در دســت اقــدام،

کیلومتــر اســت ،هنــگام خالــی و پــر شدن،شــبکههادچار

مــی شــود.

نظــرات خــود پرداختنــد.

جادههــای اســتان نصــب شــد و تــا پایــان ســال بــه

میشــود و از آنجایــی کــه طــول شــبکه آبــی کرمــان ۱۹۸۰

نمیکننــد وآب بــاران و فاضــاب هــم قاطــی آن

زیرمجموعــه وزارت راه و شهرســازی بــه بیــان

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جادهــای شــمال

جیــره بنــدی باعــث افزایــش ۲۰درصــدی مصــرف آب

کــه در الیــه  10تــا  12متــری زمیــن کرمــان نفــوذ

آهــن بــه بهســازی و اصــاح جــدی نیــاز دارد

کرمــان خبــر داد و گفــت22 :نقطــه پرتصــادف رفــع

مصــرف و مــورد دیگــر مشــکل فنــی اســت.

آ بهــای زیرســطحی همــان آ بهایــی هســتند

داد و گفــت 160 :کیلومتــر دیگــر از ایــن خــط

کرمــان از شناســایی  521نقطــه پرتصــادف در اســتان

کــرد :جیــره بنــدی دو عیــب بــزرگ دارد .یکــی افزایــش

تعریــف آب پســاب و زیرســطحی توضیــح داد:

شهرســازی بــه ایــن موضــوع شــد.

و ایمنــی راههــا ،ســال گذشــته  69دســتگاه دوربيــن در

موضــوع منتفــی شــدهای بــرای شــهر کرمــان اســت و اعالم

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــهای اســتان در

در ایــن جلســه همچنیــن ســایر مدیــران

امــا بــا پيگيریهــای صــورت گرفتــه در کميســيون ترافيک
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شاعر   :ایمان احمدی

یَ وُ ردی پیغوم و پسغوم  کنیزو
َادادی ُدشمُ ُنم هر َشوْ عزیزو

شوی که ای غمت َتوْ کفت َُرم مو
َ
"مشی حاجی اگر ُدنتی گِریزو"

شاعر   :منصور رئیسی

َس َحر در کُوتِه ای غار ِچشونت

خدا هَ م مونِده تو کار چشونت

فرمانداررفسنجان:

وضعیت معلولیتهای ژنتیکی در رفسنجان بهبود یافته است
بهزیستی

فاضــاب شــهری امضــا شــده اســت».

 70کیلومتــر از خــط آهــن کرمــان – تهــران خبــر

و آمــوزش اف ـراد کار کــرد.

تامیــن کمبــود داریــم .طاهــری اعــام کــرد کــه جیرهبنــدی

هــم در پــروژه بیا وتــی بــرای اســتفاده فــوالد از

و خواســتار رســیدگی مقــام عالــی وزارت راه و

علــل انســانی ،استانداردســازی خودروها ،اصــاح قوانين

حــال حاضــر ۱۱۰۰لیتــر آب یعنــی یــک ســوم آب بــرای

پســاب بــرای اســتفاده فــوالد بــوده و مرحلــه دوم

مدیــرکل راه آهــن اســتان کرمــان هــم از اصــاح

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جادهــای اســتان

فرمانــدار

وی ادامــه داد 180« :لیتــر از مرحلــه اول ایــن

مهــم تریــن دغدغــه ایــن مجموعــه عنــوان کــرد

حيــث آخریــن اســتان در ســطح کشــور ق ـرار داشــتيم،

در شــهر کرمــان ۳هــزار لیتــر در ثانیــه اعــام کــرد کــه در

فعــا بــرای فضــای ســبز از آن اســتفاده کننــد».

دانســت.

تصادفــات برونشــهری را شــامل میشــوند و بایــد روی

مدیــر عامــل شــرکت آبفــا اســتان مصــرف روزانــه آب

آب بــه صــورت موقــت اضافــه اســت و مــی تواننــد

اعتبــارات ملــی و اســتانی در ســال جــاری را

رفع  39نقطه پرتصادف جاده اي در استان كرمان

هرکــدام آب شــهرهای خــود را تامیــن میکننــد.

چنیــن اختیــاری ندارم،بــه شــهرداری اعــام کردیــم

جــدی تریــن مطالبــات مــردم ایــن اســتان

مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اعالم كرد

در اســتان وجــود دارد ،ســد ســیرجان و ســد بافــت کــه

ببنــدم کــه آب را دراختیارشــان بگــذارم ،امــا مــن

نقــل جــاده ای اســتان کرمــان هــم کاهــش

و ماموریـت خطیـر در شـرایط فعلـی اقتصـادی تاکید کرد و افزود :بر اسـاس فرمایشـات
مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر لـزوم رونق کسـب و کار و بـا توجه بـه برنامـه دوم تحول

«شــهرداری میخواهــد مــن بــا آ نهــا قــرار داد

عکس :راه و شهرسازی

میاحـث مربـوط بـه اقتصـاد مقاومتی الزامی اسـت .

پیمانــکاران در زمینــه پــروژه آ بهــای زیــر ســطحی

درحالی که شهرداری خواهان سهم خود ازآب پساب است ،آب منطقه ای مجوزاستفاده این آب را امضا نمیکند

روزنامه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی استان کرمان

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

درخصــوص صــادر نشــدن مجــوز اجــرا پــروژه آب
زیرســطحی توســط شــهرداری بــه مــا میگویــد:

رفســنجان

مــادی و معنــوی صرفهجویــی اســت توفیقــی کــه نصیــب

شهرســتان

گفــت :در حــال حاضــر در زمینــه

شــما شــده ارزشــمند بــوده و در زندگیتــا ن اثرگــذار اســت

معلولیتهــای ژنتیکــی وضعیــت در

چــون بــرای رفــاه معلــوالن خدمــت میکنیــد.

رفســنجان بهتــر شــده اســت.

فصیحــی هرنــدی ابــراز داشــت :حضــور بخــش خصوصــی در

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،مجیــد فصیحیهرنــدی پیــش

کنــار دولــت کارســاز اســت و از جهتــی بایــد تســهیالتی بــرای

از ظهــر یکشــنبه در بازدیــد از اداره بهزیســتی شهرســتان

بخــش خصوصــی فراهــم کنیــم از طرفــی تعــدد مراکــز هــم

بــه مناســبت هفتــه بهزیســتی بــا تبریــک میــاد حضــرت

ممکــن اســت مشــکالت بــه وجــود آورد ،دولــت در بخــش

امــام رضــا (ع) اظهــار داشــت :آنچــه دولتهــا در راســتای

نظارتــی همــکاری کنــد.

مســئولیتهای اجتماعــی بایــد انجــام دهنــد در حــوزه

وی عنــوان کــرد :بیــش از  ۳۱۱هــزار نفــر جمعیــت ایــن

معلولیتهــا هــم شــامل میشــود.

شهرســتان اســت کــه چهــار هــزار و  ۶۰۰نفــر زیرپوشــش

وی افــزود :هــر چــه خدمــات پیشــگیری و مشــاوره انجــام

بهزیستیهســتند کــه عــدد کمــی نیســت.

شــود از معلولیتهــا و مشــکالت متعــدد در جامعــه جلوگیــری

فرمانــدار رفســنجان بــا بیــان اینکــه خدمــت بــه ایــن قشــر

میشــود چــرا کــه بعضــی عوامــل قابــل کنتــرل اســت.

بســیار متنــوع اســت ،افــزود :ای کاش مددجویــان بهزیســتی

وی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر در زمینــه معلولیتهــای

و کمیتــه امــداد در کشــور تجمیــع شــده و توانمندتــر میشــدند

ژنتیکــی نســبت بــه ســالهای قبــل وضعیــت خیلــی بهتــر

و در یــک ســازمان کلــی قــرار میگرفتنــد وظایــف زیربخشــی

شــده اســت.

برایشــان تعریــف میشــد شــاید بهتــر بــود ،اگــر همافزایــی

فرمانــدار رفســنجان تصریــح کــرد :پیشــگیری در هزینههــای

میکردیــم خدمــات بهتــری میتوانســتیم ارائــه میدادیــم.
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ی  صب ِرن که شاید
َ
بَهوم مِ
همون  افطار چشونت
ِ

شاعر   :مهدی جاللی

نگاهوم  بوده سربار چشوُ نت

خِ ِروُ م گفتی طلبکار چشوُ نت
سیاه و خیسه مث ماه محرم
جلو هیئت علمدار چشوُ نت

شاعر   :ایرج انصاریفرد

به قربون ِ دو ابروی کلفتت
دلم تنگه برای گفت و ُلفتت

تو مثل دولت و مو ملت ِ تو
سرم را بُرده ای با حرف مفتت!
ُ

شاعر   :راشدانصاری(خالوراشد)

