
رییس اتاق بازرگانی استان:  اتاق آمادگی دارد از عملکرد خود بعنوان معین اقتصادی 
جیرفت و عنبر آباد درجمع های کارشناسی با افتخار دفاع کند

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

همت راهداری برای تکمیل آسفالت 
ورودی و خروجی قلعه گنج

وزیر بهداشت به مناطق جنوبی 
استان سفر می کند

اتاق بازرگانی مدعی شد؛ 
جیرفت در مسیر توسعه است

ارزآوری کمترین لطف استان کرمان به کشور
میلیون ها دالر ارز ناشی از صادرات محصوالت کشاورزی، معادن و صنایع دستی 

عاید اقتصاد کشور می شود

سرپرست فرمانداری جیرفت:

احداث ساختمان 
برای بیماران تاالسمی
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مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

 کشاورزان بذر سبزی و صیفی
را از نمایندگی خریداری کنند
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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ترامپ، فاسدترین 
رییس جمهور آمریکا

محسن پاک آیین
یادداشت مهمان

وقتـی کـه تـام اسـتیر، حامـی مالـی بـزرگ حـزب 
دموکـرات اعـام کـرد کـه ترامـپ، فاسـدترین رئیـس 
جمهـور تاریـخ آمریکاسـت، خیلی هـا ایـن اظهارنظر را 
ناشـی از رقابـت های احـزاب دموکـرات و جمهوریخواه 
دانسـتند، امـا امـروز کمتر کسـی هسـت که ترامـپ را 

فاسـدترین رئیـس جمهـور آمریـکا ندانـد.
اکنـون بیـش از سـه سـال از آغـاز ریاسـت جمهـوری 
»دونالـد ترامـپ« مـی گـذرد و بـه جـرات مـی تـوان 
گفـت کـه در این مـدت، روزی نبـوده که از فسـاد مالی 
و جنسـی رئیـس جمهـور و افـراد منتخب او در پسـت 
هـای حسـاس، مطلبـی در رسـانه هـا منتشـر نشـده 
باشـد.بر اسـاس قانون اساسـی آمریکا، رئیس جمهور 
حـق دریافـت هیچ گونه پولـی را از دولـت های خارجی 
نـدارد. امـا اسـناد و مـدارک ارائـه شـده در دادگاه هـای 
آمریـکا، دریافـت هـای مالـی ترامـپ  از دولـت هـای 
خارجـی را تائیـد مـی کند. طبق گـزارش دفتر مبـارزه با 
فسـاد اوکرایـن، پل مانافورت، مسـئول سـتاد تبلیغاتی 
دونالـد ترامـپ بـرای هزینـه هـای مبـارزات انتخاباتی، 
وجـوه غیرقانونی از ویکتـور یانوکوویچ، رئیس جمهوری 
برکنـار شـده اوکرایـن دریافـت کرده اسـت. بـه گزارش 
نیویـورک تایمـز نـام آقای مانافـورت در دفترچه دسـت 
نویسـی کـه توسـط دفتر مبـارزه با فسـاد اوکرایـن پیدا 
شـده، 22 بـار ذکـر گردیـده و مانافـورت مبلغـی بیـش 
از 12 میلیـون دالر وجـه نقـد غیرقانونـی بـرای کمک به 
مبارزات انتخاباتی ترامپ دریافت کرده اسـت. مسـئول 
دفتـر مبـارزه با فسـاد اوکرایـن در رابطه با ایـن موضوع 
بـه رسـانه هـا گفـت: "نـام و فامیل آقـای مانافـورت در 
کتابچـه ای کـه دفتـر سـیاه، نامگـذاری شـده بـه ثبت 
رسـیده و بـر اسـاس این فهرسـت بیـش از 12 میلیون 
دالر بـرای پوشـش هزینـه های مربوط به این شـخص 
از تاریـخ 20 نوامبـر سـال 200۷ پرداخت شـده اسـت."

افشـای نقش روسـیه و فعالیت مانافورت در انتخابات 
نیـز فسـادهای مالـی ترامـپ را روشـن  سـال 201۶ 
اظهـارات   و  دادگاه  مـدارک  مطابـق  اسـت.  کـرده  تـر 
دادسـتان های آمریـکا، پل مانافـورت در دیدار بـا رابرت 
مولـر، بـازرس ویژه پرونده مداخله روسـیه در انتخابات 
آمریـکا، اتهـام خـود را پذیرفتـه وبـا امیـد بـه تخفیـف 
مجـازات، بـه جـرم خـود اعتـراف کرده اسـت. پـس از 
ایـن اتفـاق، هیئـت منصفـه دادگاه، پـل مانافـورت را 
گناهـکار دانسـت و وکیـل سـابق ترامـپ نیـز گفـت که 
از تمـاس غیرمسـتقیم ترامـپ بـا روس ها خبر داشـته 
اسـت. مانافـورت هم اعتـراف کرد که با توجه به سـابقه 
موفـق خـود و البی گری بـرای موفقیت سیاسـتمداران 
اوکراینـی در انتخابـات، مـورد توجـه دونالـد ترامپ قرار 
گرفتـه و روسـها را بـرای کمـک بـه ترامـپ در مبـارزات 
انتخاباتـی متقاعـد کـرده اسـت. پذیـرش مجرمیت در 
ایـن پرونـده، مانافـورت را از تحمـل هزینه های حقوقی 
بیشـتر معـاف کرد و یک پیروزی سـریع را بـرای رابرت 

مولـر بـازرس ویـژه آمریکا بـه ارمغـان آورد.
فـرد دیگـری کـه بـه سـتاد انتخاباتـی دونالـد ترامـپ 
رئیـس جمهـور آمریـکا کمکهـای مالـی قابـل توجهـی 
داد، الیـوت برویـدی اسـت. او هـم از حامیـان سـتاد 
انتخاباتـی ترامـپ بـود و بـا سوءاسـتفاده از ارتبـاط بـا 
ترامـپ، قراردادهایـی بـه ارزش تقریبـی یـک میلیـارد 
دالر منعقـد کـرد. در واقـع پـس از پیـروزی ترامـپ در 
انتخابـات، ایـن بـازرگان آمریکایی درآمدهـای کانی با 
انعقـاد قراردادهای چندصد میلیون دالری با کشـورهای 
حـوزه خاورمیانـه و پنتاگـون کسـب نمـود. خبرگـزاری 
آسوشـیتدپرس و نشـریه دیلـی بی سـت، ضمن تائید 
ایـن موضوع نوشـتند که برویـدی از ارتباط بـا ترامپ به 
عنـوان یـک رانت فـوق العـاده برای عقـد قـرارداد برای 
مشـتریان خود اسـتفاده کرده است. براسـاس گزارش 
منتشـر شده از آسوشـیتدپرس؛ پیام های الکترونیکی 
نشـان می دهـد برویدی به صـورت محرمانه بـا دونالد 
ترامـپ برای انعقـاد ایـن قراردادها، رایزنی کرده اسـت.

از مـوارد فسـاد مالـی رئیـس جمهـور  یکـی دیگـر 
اینترنشـنال  "ترامـپ  در  وی  سـهام  حفـظ  آمریـکا، 
هتـل" در واشـنگتن اسـت. رابـرت مسـیت، قاضـی 
فـدرال مسـتقر در ایالـت مریلنـد، برای نخسـتین بار 
بـر اسـاس اصول ضد فسـاد قانـون اساسـی آمریکا، 
پرونـده یـک رئیس جمهورِ کـه در راس قدرت اسـت 
را بررسـی کـرد و بـا تنظیـم شـکایت علیـه دونالـد 
ترامـپ، او را بـه نقـض قانـون اساسـی آمریـکا متهم 
سـاخت. در ایـن شـکایت بـه درآمدهـای میلیـاردی 
رئیـس جمهـور کـه از "ترامـپ اینترنشـنال هتـل" به 
دسـت آورده اشـاره و اعـام شـده کـه ایـن اقـدام از 
مصادیـق نقض قانون اساسـی آمریکا است.روسـای 
عمومـی،  اعـان  بـا  معمـوال  آمریـکا  جمهـور سـابق 
میـزان و منابـع درآمدهـای خـود را اعـام مـی کننـد، 
امـا ترامـپ تاکنـون از ایـن اقـدام امتناع کرده اسـت.
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مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمان خبر داد:
فعالیت ۷۰۰ مرکز آموزشی آزاد در کرمان

مدیــرکل فنــی و حرفــه ای کرمــان گفــت: در 
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــز آم ــش از 2۴ مرک بی
ثابــت دولتــی و بیــش از ۷00 مرکــز آموزشــی آزاد 
بحــث مهــارت آمــوزی بــه افــراد عاقمنــد انجــام 

مــی شــود.
بــه گــزارش مهــر، محمدرضــا جهانگیــری بــا 
ــه و شــغل در  ــزار حرف ــج ه ــود پن ــه وج اشــاره ب
کشــور اظهــار کــرد: افــراد عاقمنــد مــی تواننــد در 
یکــی از ایــن حرفــه شــغل هــا مشــغول شــوند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در فنــی و حرفــه ای بحث 
پــی گیــری مهــارت آمــوزی و ارتقــاء مهــارت افــراد 
دنبــال مــی شــود، افــزود: در بیــش از 2۴ مرکــز 
آمــوزش فنــی حرفــه ای ثابــت دولتــی و بیــش از 
۷00 مرکــز آموزشــی آزاد بحــث مهــارت آمــوزی بــه 

افــراد عاقمنــد انجــام مــی شــود.
و  آمــوزان  دانــش  بــه  گفــت:  جهانگیــری 
در  کــه  شــود  مــی  توصیــه  دانشــجویان 
ــق و  ــاس عای ــت براس ــات فراغ ــتان و اوق تابس
ــازار  ــاز ب ــارت هــای مــورد نی استعدادهایشــان مه

ــانس  ــده ش ــا در آین ــد ت ــه را فراگیرن کار و جامع
اشــتغال خــود را افزایــش پیــدا کنــد.

ــا  ــان ب ــتان کرم ــه ای اس ــی و حرف ــرکل فن مدی
ــا توجــه  ــه در حــوزه کشــاورزی ب ــه اینک اشــاره ب
بــه محدودیــت منابــع آب و خــاک ظرفیــت 
ــی  ــت خوب ــزود: ظرفی ــن اســت، اف اشــتغال پایی
ــات و  ــان در بحــث خدم در اشــتغال اســتان کرم

ــود دارد. ــت وج صنع
ــه و  ــوزش 500 حرف ــه آم ــا اشــاره ب ــری ب جهانگی
شــغل در اســتان کرمــان گفــت: در حــوزه صنعــت، 
ــازار کار  ــاز ب ــورد نی ــه م ــاورزی ک ــات و کش خدم
اســت آمــوزش هــا ارائــه مــی شــود. وی تصریــح 
کارآفرینــی  هــای  آمــوزش  همچنیــن  کــرد: 
ــراد  ــود و اف ــی ش ــه م ــه ای ارائ ــی و حرف در فن
دارای اســتعداد کارآفرینــی بتواننــد بــرای خــود و 

ــد. ــاد شــغل کنن ــران ایج دیگ
وی گفــت: ۷5 درصــد ســاعت هــای آمــوزش 
ــا پنجــه هــای  ــی اســت ت ــی و حرفــه ای عمل فن

ــود. ــد ش ــازار کار کارآم ــرای ب ــرد ب ف

آگهی تجدید مناقصه 
شهرداری عنبرآباد 

شــهرداری عنبرآبــاد در نظــر دارد بــه اســتناد موافقــت مجوز شــماره 24 مــورخ 98/03/8 شــورای 
محتــرم اســامی شــهر عنبرآبــاد انجــام  خدمــات عمومــی ،تنظیــف  وجمــع آوری زبالــه ،فضــای ســبز و 
باغبانــی و ... را بــه صــورت  حجمــی بــه پاییــن تریــن  قیمــت پیشــنهادی و بــه مــدت یــک ســال  کامل 
شمســی  از طریــق مناقصــه بــه یکــی از شــرکت هــای خدماتــی واجــد الشــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از 
شــرکت هــای ذیصــاح ظــرف مــدت ده روز پــس از درج آگهــی  نوبــت دوم ، پیشــنهادات خــود رادر 

پاکــت هــای الک ومهــر شــده بــه دبیرخانــه حراســت شــهرداری تحویــل نماینــد :

1 - موضـوع مناقصـه : واگـذاری انجـام خدمـات عمومـی ،تنظیف وجمـع آوری زبالـه ، فضای سـبز و باغبانی به شـرکت های 
واجد الشـرایط 

2 - مجوز اداره کار و طرح طبقه بندی مشاغل 
3 – شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

4 -  هزینه درج  آگهی در دو نوبت وهزینه تجدید آگهی مناقصه طبق روال مقرر قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد .
5-  مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 98/04/3 لغایت 98/04/6 پایان وقت اداری است  .

6- مهلت تحویل اسناد)پیشنهادات ( :از تاریخ 98/04/6 لغایت پایان وقت اداری 98/04/16 ) ساعت 14 ( می باشد .
7 - تحویل اسـناد به دبیرخانه  حراسـت شـهرداری صورت می گیرد و تاریخ بازگشـایی پاکات ، پیشـنهادات بعد از مهلت  تحویل اسـناد 

در تاریخ 98/04/17 سـاعت 13 در محل دفتر شـهردار می باشـد .
 بدیهی است پاکات پیشنهادات مشتمل بر سه پاکت جداگانه : 

الف ( تضمین شرکت در مناقصه 
ب ( رزومه ، سوابق ، رتبه و مدارک مربوط به شرکت واجدالشرایط

ج( پیشنهاد قیمت از طرف شرکت واجد الشرایط طی برگ پیشنهاد قیمت اسناد مناقصه بایستی  صورت گیرد .
8- محل دریافت اسناد و ارایه پیشنهادات دبیرخانه شهرداری می باشد .

9- تضمیـن  شـرکت در مناقصـه  بـه مبلـغ 5% قیمـت پایه به صـورت ضمانت نامه بانکـی و یا واریز وجه به شـماره حسـاب بانک ملی 
3100003605008  بـه نـام شـهرداری عنبرآبـاد معـادل 418.232.220 ریـال مـی باشـد. قیمـت پابه بـرآورد ضمن اسـناد مناقصه به 

مناقصه گـر تحویل مـی گردد.
10- چنانچـه برنـدگان اول ، دوم و سـوم مناقصـه حاضـر بـه انعقـاد قرارداد نشـوند سـپرده آنها بـه ترتیب به نفع شـهرداری ضبط 

خواهد شـد.
11-سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است. 

ضمنا در صورت نیاز به اطاعات بیشتر شماره تلفن  03443292113 آماده پاسخگوئی می باشد.
12-مدت اعتبار پیشنهاد ها یک ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد. 

13-شـرکت در مناقصـه و دادن پیشـنهاد بـه منزلـه قبول شـروط و تکالیف شـهرداری موضوع مـاده 10 آیین نامه معامات شـهرداری 
می باشـد.

14- در صورتیکـه نفـر اول برنـده مناقصـه ، ظـرف مدت یک هفته نسـبت به عقد قـرارداد اقدام ننماید بانفردوم و سـوم قـرارداد منعقد 
مـی شـود . و ضمانـت نامـه آنها به نفع شـهرداری ضبط مـی گردد.

15- به پیشنهادات مخدوش وفاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد شد .

نوبت دوم

مراد دینا – شهردار عنبرآباد 

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

آگهی استخدام

09133952075
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معاون عمرانی دانشـگاه آزاد واحد کهنوج گفت : ساخت 
مقبـره  شـهدای گمنـام یکی از دغدغه هـای اصلی ما در 
بخـش عمرانی دانشـگاه اسـت اما با وجود یک سـری 
تغییراتـی در دانشـگاه ایـن طـرح بـا مشـکات بودجه 
ای مواجـه شـد واجـرای ایـن طـرح بـه تاخیـر افتـاد.

به گزارش  راه ارمان؛ با توجه به اینکه 3سال است که از 
دفن شهدای گمنام در دانشگاه آزاد واحدکهنوج می گذرد 
اما هنوز یادمانی برای این شـهدا سـاخته نشـده است .

سـال  چنـد  اسـتان کرمـان  در  دانشـگاه ها  از  برخـی 
اسـت کـه از دفـن پیکـر مطهـر شـهدا گمنـام مـی گذرد 
امـا اقـدام مناسـبی بـرای سـاخت یادمـان در شـان 
شـهدا  صـورت نگرفتـه اسـت، یکـی از این دانشـگاه ها 
دانشـگاه آزاد واحـد کهنـوج می باشـد که هنـوز یادمانی 
بـرای شـهدای ایـن دانشـگاه سـاخته نشـده اسـت.

مگر شهدا برای ما کم گذاشته اند که االن بهانه ی برخی 
از مسووالن دانشگاه ها از نساختن یادمان برای شهدای 
گمنام نداشـتن بودجه باشـدو کسـی پاسـخ گو نباشد.

بـه همیـن منظـور اول موضـوع را از بنیـاد حفـظ آثـار و 
نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس کرمان پیگیـری کردیم 
کـه ببینیـم ایـن بودجـه از کجـا بایـد تامیـن شـود. 
مدیـرکل بنیـاد حفـظ آثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع 
مقـدس کرمـان زمانـی کـه دانشـگاه ها شـهدا را از بنیاد 
تحویـل مـی گیرنـد متعهد می شـوند که برای شـهدای 
گمنـام یادمـان بسـازنند و بودجـه سـاخت آن بـر عهده 
خـود دانشـگاه هـا اسـت بنیـاد بعـد از زمـان تحویـل 
دیگـر هیـچ مسـوولیتی در قبال سـاخت یادمـان ندارد.

مسـلم مروجی، گفـت: با توجه به حجم باالی سـفر 
بـه مناطـق سردسـیری و گردشـگری از جمله بخش 
سـاردوئیه، در تابسـتان بازرسـی هـای پایـان هفتـه 
ای متنـاوب از واحدهـای صنفـی ایـن بخش صورت 
می گیـرد. مسـلم مروجـی فـرد" رئیـس سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان، در گفت و 
گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان گفت: بـا توجه 
بـه شـروع تابسـتان و حجـم باالی سـفر بـه مناطق 
سردسـیری و گردشـگری از جمله بخش سـاردوئیه، 
بـه منظـور کنتـرل بـازار، این هفته نیـز بازرسـان این 
حکومتـی،  تعزیـرات  نماینـده  همـراه  بـه  سـازمان 
نماینده بخشـداری، بازرسـان بهداشـت محیط و اتاق 
اصنـاف در روزهای پنج شـنبه و جمعـه ) ۶ و ۷ تیر( 
از ایـن بخش بازرسـی کردنـد. در بازرسـی هایی که از 
115 واحـد صنفـی در دهسـتان دلفـارد و شـهر درب 
بهشـت بـه عمل آمـد، ۴0 واحـد متخلف شناسـایی، 
پرونـده تخلـف آنها تشـکیل و جهت ادامـه مراحل به 
تعزیرات حکومتی معرفی شـدند.وی، ابراز داشـت: از 
واحـد هایـی همچون رسـتوران ها، نانوایـی ها، اغذیه 
فروشـی هـا و لبنیـات فروشـی هـا بازرسـی صورت 
گرفـت کـه در نتیجـه آن تعـدادی از رسـتوران هـا بـه 
علت عدم رعایت دسـتورالعمل های بهداشتی، اخطار 
پلمـپ دریافـت کردند.مروجـی، ضمن درخواسـت از 
همشـهریان عزیـز، بیـان داشـت: همشـهریان عزیز 
در صـورت مشـاهده هرگونه تخلف صنفی به شـماره 
12۴ و یـا واحـد بازرسـی سـازمان صنعـت، معـدن و 

تجـارت جنوب کرمـان تمـاس بگیرند.

رییـس هیـأت ورزش هـای همگانـی هـم در ایـن 
نشسـت از برگـزاری همایـش پیـاده روی همـراه با 
اهـدای خـودرو در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: 
ایـن همایش بـه مناسـبت سـالروز والدت حضرت 
پنجشـنبه 13  روز  دختـر،  روز  و  معصومـه )س( 
تیرمـاه جـاری از میدان سـپاه تا چهـارراه فرمانداری 
جیرفـت برگـزار شـد.علی برزگر افـزود: جایـزه ویژه 
ایـن همایـش یـک دسـتگاه خـودرو پرایـد، ویـژه 
بانـوان در نظـر گرفتـه شـد تـا در روز دختـر، بانـوی 
خـوش شـانس جیرفتـی معرفـی شـود.وی ادامه 
داد: همچنیـن در ایـن برنامـه، 20 کارت هدیـه 10 
میلیـون ریالـی توسـط طای اردیبهشـت بـه عنوان 
حامـی برگـزاری همایـش بـه 20 نفـر از ورزشـکاران 
حاضـر در مراسـم پیـاده روی اهـدا می شـود.برزگر 
بـا بیـان اینکـه هیـچ هزینـه ای بـرای برگـزاری این 
مراسـم از دسـتگاه های دولتی دریافت نشده، گفت: 
تعرفه هـای شـرکت در قرعـه کشـی جایـزه بـزرگ 
همایـش پیـاده روی، در سـه نقطه از شـهر جیرفت 
بـه فروش می رسـند و درواقـع، متقاضیان با خرید 
هـر تعرفـه برنـده حتمی هسـتند چـرا که در پشـت 
این تعرفه ها مشـخص شـده کـه با ارائـه این تعرفه 
از تخفیـف 2 میلیون ریالی خرید طا می شـوند لذا 
فـروش تعرفه هـا هیـچ منع عرفی و شـرعی نـدارد.

رئیـس هیـأت ورزش هـای همگانـی اظهار داشـت: 
رسـانه ها ظرفیت بسـیار خوبـی برای اطاع رسـانی 
دارنـد از ایـن رو نیازمنـد حمایـت اصحاب رسـانه و 

خبرگزاری هـا در ایـن زمینه هسـتیم.

ـــت:  ـــت گف ـــكي جيرف ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش ریي
بـــا حمايـــت هـــاي دولـــت در راســـتاي اجـــرای 
طـــرح تحـــول ســـامت 102 ميليـــارد تومـــان 
در بخـــش هـــاي بهداشـــت و درمـــان هفـــت 
ـــد.  ـــه ش ـــان هزين ـــتان كرم ـــي اس ـــتان جنوب شهرس
ـــا  ـــگار ايرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــكارم در گف ـــر م اصغ
ـــت  ـــي از دول ـــامت ارمغان ـــول س ـــرح تح ـــزود: ط اف
ـــي در  ـــه انقاب ـــود ك ـــردم ب ـــرای م ـــد ب ـــر و امي تدبي

ـــرد.  ـــاد ك ـــان ايج ـــت و درم ـــش بهداش بخ
فعاليـــت 12۷ مركـــز جامـــع خدمـــات  از  وي 
ـــتي  ـــگاه بهداش ـــتايي و پاي ـــهري و روس ـــامت ش س
ـــز و  ـــت: ۴5 مرك ـــر داد و گف ـــان خب ـــوب كرم در جن
ـــا اجـــراي طـــرح  ـــان بســـتر ب ـــز درم ـــگاه و 2 مرك پاي
ـــده و  ـــداث ش ـــه اح ـــن منطق ـــامت در اي ـــول س تح
ـــال  ـــز در ح ـــي ني ـــهيات زايمان ـــاختمان تس ـــج س پن

ـــت.  ـــداث اس اح
ریيـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــكي جيرفـــت 
بـــه عملكـــرد ســـال گذشـــته ايـــن دانشـــگاه 
اشـــاره و تصريـــح كـــرد: راه انـــدازي اتـــاق عمـــل 
بيمارســـتان هاي رودبارجنـــوب و قلعـــه گنـــج، 
افتتـــاح اتـــاق ال دي آر در بيمارســـتان هـــاي 
توســـعه  كهنـــوج،  فرورديـــن   12 و  كاشـــاني 
خمينـــي  امـــام  بيمارســـتان هاي  اورژانـــس 
جيرفـــت و 12 فرورديـــن كهنـــوج، تجهيـــز و راه 
انـــدازي كلينيـــك ويـــژه جيرفـــت و پيشـــرفت 90 
درصـــدي كلينيـــك ويـــژه كهنـــوج از جملـــه ايـــن 

اقدامـــات اســـت. 
وي از راه انـــدازي مركـــز معاينـــه چشـــم نـــوزادان 
ـــز  ـــد ديالي ـــش جدي ـــاح بخ ـــز و افتت ـــارس، تجهي ن
بـــا 18 تخـــت در جيرفـــت و ســـاخت مركـــز 
ــال  ــر داد و گفـــت: در حـ غربالگـــري كهنـــوج خبـ
حاضـــر زايمان هـــاي بـــدون درد در بيمارســـتان 
منوجـــان انجـــام شـــده و در آينـــده نزديـــك 
ــار و  ــتان هاي رودبـ ــمي در بيمارسـ ــش تاالسـ بخـ

می شـــوند.  دايـــر  قلعه گنـــج 
وي بيـــان كـــرد: تعميـــر و بازســـازی بخش هـــاي 
كرمـــان،  جنـــوب  منطقـــه  بيمارســـتان   ۶
ــت و در  ــام جيرفـ ــتان امـ ــازی بيمارسـ محوطه سـ
ـــتان  ـــازي بيمارس ـــه س ـــودن محوط ـــدام ب ـــال اق ح
ــاخت  ــدن سـ ــوب شـ ــوج، مصـ ــن كهنـ 12 فرورديـ
بيمارســـتان 220 تختخوابـــي كهنـــوج از ديگـــر 
ـــه  ـــامت ب ـــات س ـــه خدم ـــتاي ارائ ـــات در راس خدم

مـــردم ايـــن منطقـــه اســـت. 
ــت  ــز بهداشـ ــداث مراكـ ــن از احـ ــكارم همچنيـ مـ
ــاد،  ــاب، عنبرآبـ ــار، فاريـ ــاي رودبـ ــتان هـ شهرسـ

ــر داد.  ــج خبـ ــه گنـ ــت و قلعـ جيرفـ
در حـــال حاضـــر 392 خانـــه بهداشـــت در حـــوزه 
ـــت  ـــال اس ـــت فع ـــكي جيرف ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
كـــه از ايـــن تعـــداد 208 خانـــه بهداشـــت در 
جهـــت اجـــراي طـــرح تحـــول ســـامت احـــداث 

ند.  شـــده ا
ــتقل از  ــت مسـ ــكي جيرفـ ــوم پزشـ ــگاه علـ دانشـ
ـــتان  ـــي اس ـــتان جنوب ـــت شهرس ـــتان، هف ـــز اس مرك

كرمـــان را تحـــت پوشـــش دارد. 

نبود بودجه دلیل 
تاخیر ساخت یادمان 
شهدای گمنام کهنوج

بازرسی متناوب 
از  واحدهای صنفی 

در ساردوییه

همایش پیاده روی 
همراه جایزه خودرو 

در جیرفت

102ميليارد تومان 
در طرح تحول سامت 

جنوب هزينه شد

خبر

خبرخبر

وزیر بهداشت به مناطق جنوبی 
استان سفر می کند

همت راهداری برای تکمیل آسفالت 
ورودی و خروجی قلعه گنج 

آمادگی 29 پایگاه امدادی در طرح 
تابستانه امداد و نجات کرمان 

شهرسـتان  هفـت  نماینـدگان   
سـفر  از  اسـتان کرمـان  جنـوب 
بهداشـت  وزیـر  دوشـنبه  روز 
بـه  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان 
ایـن شهرسـتان هـا خبـر دادنـد. احمـد حمـزه 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: سـعید 
نمکـی بـه شهرسـتان هـای فاریـاب، قلعه گنج، 
رودبـار، کهنـوج و منوجـان سـفر خواهـد کـرد و 
ضمـن افتتاح چندیـن طرح از زیرسـاخت های 

بهداشـتی ایـن مناطـق بازدیـد مـی کنـد.
وی ادامـه داد: در ایـن سـفر مرکـز مرکـز درمان 
خانـه  چندیـن  و  فاریـاب  شهرسـتان  بسـتر 
بهداشـت در شهرسـتان هـای جنوبـی توسـط 
وزیر بهداشـت افتتاح می شـود.عضو کمیسـیون 
بهداشـت و درمان مجلس شورای اسامی بیان 
کـرد: وزیر بهداشـت در سـفر به شهرسـتان های 

شـهرهای  و  منوجـان  بیمارسـتان  از  جنوبـی 
جنوبـی اسـتان نیز بازدیـد می کند.حمـزه گفت: 
کلنـگ زنی بیمارسـتان جدید کهنوج و زایشـگاه 
برنامـه هـای  از دیگـر  نیـز  رودبـار  شهرسـتان 
ایـن سـفر وزیـر بهداشـت خواهـد بود.نماینـده 
شهرسـتانهای جیرفـت و عنبـر آبـاد نیز از سـفر 
وزیـر بهداشـت از زیرسـاخت هـای بهداشـتی 
ایـن دو شهرسـتان خبـر داد.یحیـی کمالـی پور 
در گفـت و گـو با ایرنـا بازدید وزیر از بیمارسـتان 
عنبـر آبـاد و افتتـاح چندیـن طرح بهداشـتی در 
جیرفـت و همچنیـن برگـزاری نشسـت جمـع 
بنـدی سـفر وزیـر در جیرفـت را از جملـه ایـن 
برنامه هـا برشمرد.براسـاس ایـن گـزارش وزیـر 
بهداشـت را در ایـن سـفر رییـس کمیسـیون 
بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای اسـامی 

ومعاونیـن وزیـر همراهـی مـی کننـد.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
حمـل  و  راهـداری  کل  اداره 
ونقـل جـاده ای جنـوب کرمـان، 
راهـداری  معاونـت  سرپرسـت 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
بـه  توجـه  بـا  اسـتان کرمـان گفـت:  جنـوب 
ایجـاد بسـتر مناسـب حمل و نقلـی در مبادی 
ورودی و خروجـی شـهر قلعـه گنـج بـا حجم 
15۴000مترمربـع بـر سـانت متر به طـول ۴.5 
کیلومتـر به عرض ۷متر از محـل اعتبارات این 
اداره کل در حـال آسـفالت و مناسـب سـازی 
اسـت . احسـان شـاهرخی افزود: با آسـفالت 
قلعه گنـج  خروجـی  و  ورودی  مبـادی  دو 
زمینـه مناسـب تـردد خودروهـای عبـوری از 
ایـن مکانهـا به خوبـی انجـام و ترافیـک روان 
را شـاهد خواهیـم بـود. وی از هزینـه بیش از 

1۶ میلیـارد ریـال بـرای آسـفالت در این طرح 
خبـر داد و گفت: محـور قلعه گنج - کهنوج ۷5 
کیلومتـر اسـت کـه در حـال حاضـر فـاز سـوم 
محـور بـه طـول 23 کیلومتـر در حـال تعریض 
و بهسـازی و 20 کیلومتـر دیگـر از ایـن محـور 

آمـاده آسـفالت اسـت.
تصادفـات  بـروز  دالیـل  مهم تریـن  از  برخـی 
از:  در مبـادی ورودی شـهرها عبـارت اسـت 
افزایـش تعـداد دسترسـی ها به مسـیر اصلی، 
افزایـش تعـداد عابرین پیاده در مسـیر اصلی، 
سـرعت های  بـا  نقلیـه  وسـایل  زیـاد  تـردد 
مختلـف در نزدیکی هم، عـدم تفکیک جریان 
ترافیـک برون شـهری و درون شـهری، عجله و 
شـتاب رانندگان در رسـیدن بـه مقصد، کاهش 
نامناسـب سـرعت خودرو و در نهایت خستگی 

و خواب آلودگـی راننـدگان.

هـال  جمعیـت  مدیرعامـل 
آغـاز  از  اسـتان کرمـان،  احمـر 
طـرح امـداد و نجـات تابسـتانه 
ثابـت  پایـگاه   29 آمادگـی  بـا 
سـطح  در  جمعیـت  ایـن  توسـط  موقـت  و 
اسـتان خبـرداد. بـه گـزارش خبرنـگار گـروه 
از  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  اسـتان های 
جمعیـت  مدیرعامـل  فـاح  رضـا  کرمـان، 
هـال احمـر اسـتان کرمـان، گفـت: نیرو های 
امـدادی جمعیـت هـال احمر اسـتان کرمان 
در 25 پایـگاه ثابـت و موقـت امـداد و نجات 
نجـات  و  امـداد  پایـگاه   2 شـهری،  بیـن 
کوهسـتان، یـک پایـگاه امـداد هوایـی و تیم 
آنسـت از اولیـن روز تابسـتان تـا 5 مهرمـاه 
جـاری در جاده هـای پرتـردد و مبادی ورودی 
شـهر ها آمـاده خدمـت رسـانی بـه هموطنان 

تابسـتانه  در طـرح  بیـان کـرد:  هسـتند.وی 
احمـر  هـال  جمعیـت  نجـات  و  امـداد 
اسـتان کرمـان 500 نجاتگـر بـا ۴0 خـودروی 
نقـاط حادثـه خیـز  در  نجـات  و  آمبوالنـس 
اسـتان کرمـان بـرای رفـاه حـال هموطنـان 
هسـتند.مدیرعامل  بـاش  آمـاده  حـال  در 
جمعیـت هـال احمـر اسـتان کرمـان افزود: 
هموطنـان در صـورت گرفتار شـدن در سـوانح 
و حـوادث بـه منظـور دریافت خدمـات امداد 
و نجات در هر سـاعت از شـبانه روز می توانند 
بـا شـماره تلفـن 112 تمـاس برقـرار کنند.بـه 
منظـور اجرای سـریع عملیات امـداد و نجات 
در حـوادث جاده ای و سـایر حوادث احتمالی 
طرح تابسـتانه امداد و نجـات جمعیت هال 
احمـر اسـتان کرمـان تـا 5 مهـر مـاه آمـاده 

خدمـت رسـانی هسـتند.

 

سرپرسـت فرمانـداری جیرفت بـا بیان اینکه دسـتاوردهای دولت 
در جنوب کرمان مشـهود اسـت گفت: نمی توان برکات سـفرهای 
وزیـران و مسـئوالن کشـوری بـه ایـن منطقـه را نادیـده گرفت. به 
گـزارش ایرنـا ابوذر عطاپـر وزیری در بازدیـد از خبرگزاری جمهوری 
اسـامی اسـتان کرمان افـزود: هر وزیر یا مسـئول کشـوری که به 
جنـوب کرمـان سـفر کـرده، آثـار مثبت و بـرکات زیادی بـرای این 
منطقـه بـه همـراه داشـته اسـت. وی به سـفر محمدباقـر نوبخت 
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـه جنـوب کرمان اشـاره 
و عنـوان کـرد: برخـی از مـردم ایـن منطقـه بـه دالیـل مختلفـی 
همچـون دور افتاده بودن محل زندگی و نبود دسترسـی مناسـب، 
از دریافـت یارانـه محـروم مانـده بودند و ما در این سـفر، مشـکل 
ایـن مـردم را بـه اطـاع ایشـان رساندیم.سرپرسـت فرمانـداری 
جیرفـت گفـت: طبـق پایشـی کـه از قبـل انجـام داده بودیـم یک 
لیسـت ۷00 خانـواری از کسـانی که یارانه نمی گرفتنـد را به معاون 
رئیـس جمهـوری و رئیس سـازمان برنامه و بودجه کشـور تقدیم 
کردیـم.وی تصریـح کـرد: یکـی از بـرکات مهـم سـفر نوبخـت بـه 
جنـوب کرمـان این بـود که چهار هـزار نفـر از اهالی این دیـار برای 
نخسـتین بـار، از اسـفندماه 9۷ توانسـتند از دولت یارانـه دریافت 
کننـد و این اقدام ارزشـمندی بود.سرپرسـت فرمانـداری جیرفت 
همچنیـن بـه بحـث خانه هـای نیمـه تمـام مـردم جنـوب کرمان 
اشـاره کـرد و گفـت: بـه معـاون رئیـس جمهـوری اعـام کردیم با 
توجـه بـه وجـود تـورم و گرانـی مصالـح سـاختمانی، بسـیاری از 
مـردم ایـن منطقـه نتوانسـته اند خانه های خـود را تکمیـل کنند و 
تکمیل و نوسـازی سـه هزار و ۴00 خانه روسـتایی و ساخت هفت 

هـزار خانـه جدید در دسـتور کار قرار گرفت.وی ادامـه داد: در بحث 
تسـهیات اعطایی هم، برای سـاخت سـرویس بهداشتی تدبیری 
اندیشـیده نشـده بـود و بخـش زیـادی از خانه هـا از داشـتن یک 
سـرویس بهداشـتی مناسـب محروم بودند.عطاپور وزیری عنوان 
کـرد: در همـان سـفر، معـاون رئیـس جمهـوری دسـتور دادند به 
میزانـی که نیاز اسـت، سـه میلیـون تومان باعوض برای سـاخت 
سـرویس بهداشـتی بـه وام گیرنده هـا پرداخـت شـود همچنیـن 
وام هـای  تمـام،  نیمـه  خانه هـای  تکمیـل  بـرای  شـد  مصـوب 
باعـوض پنـج میلیـون تومانی بـه 10 میلیون تومـان افزایش پیدا 
کننـد کـه امـروز ایـن باعوض بـه 11 میلیـون تومـان افزایش پیدا 
کـرده اسـت.عطاپور وزیـری تصریـح کـرد: کسـانی که قبـل از این 
مصوبـه، پنج میلیـون تومان باعـوض دریافت کرده انـد هم امروز 
می تواننـد بـرای تکمیـل خانه هـای خـود، ۶ میلیـون تومـان دیگر 
دریافـت کننـد.وی همچنیـن بـه سـفر وزیـر بهداشـت بـه جنوب 
کرمـان اشـاره و عنـوان کـرد: یکـی از وزرایی که بیشـترین سـفر را 
اسـت. بهداشـت  وزیـر  داشـته،  منطقـه  ایـن  بـه 

سرپرسـت فرمانـداری جیرفـت افزود: بیمارسـتان رودبـار جنوب، 
بیمارسـان قلعـه گنـج، بیمارسـتان 220 تخـت خوابـی کهنـوج و 
تکمیـل بخش هـای مختلف بیمارسـتان امام خمینـی جیرفت از 
بـرکات سـفر وزیـر بهداشـت به منطقـه جنـوب کرمان اسـت.وی 
ادامـه داد: در کنـار بیمارسـتان فعلـی امـام خمینـی جیرفت، یک 
سـاختمان جدید سـاخته شـده که هشـت اتاق عمل مستقل دارد 
و امـروز آمـاده بهـره بـرداری اسـت.وی بـا بیـان اینکه در گذشـته 
بیماران تاالسـمی شهرسـتانهای رودبار، منوجان و قلعه گنج ناچار 

بودنـد بـرای خونگیـری بـه کهنـوج مراجعـه کننـد گفت: در سـفر 
رئیس کمیسـیون بهداشـت مجلس شورای اسـامی مصوب شد 
برای بچه های تاالسـمی این مناطق تا سـقف 200 متر سـاختمان 
همـراه بـا تجهیـزات مربـوط بـه خونگیـری احـداث شـود.عطاپور 
وزیـری بـه سـفر معـاون وزیـر راه و شهرسـازی هـم اشـاره کرد و 
افـزود: در آن سـفر، فقـط بـرای سـاخت و تکمیـل ُپـل مظفرآباد 
رودبـار جنـوب مبلـغ 1۶ میلیارد تومـان تخصیص داده شـد.وی با 
بیان اینکه بیشـتر مصوبات سـفرهای مسـئوالن در جنـوب کرمان 
یـا تکمیـل شـده و یـا در حـال اجرا هسـتند اظهـار داشـت: هفته 
گذشـته در نشسـت کمیتـه برنامه ریزی شهرسـتان جیرفـت، 100 
میلیـارد تومـان اعتبار بین دسـتگاه های اجرایی توزیـع کردیم.وی 
بـا بیـان اینکـه جـاده و راه بـه عنـوان نخسـتین اولویت هـای هـر 
منطقـه بـه شـمار می رونـد عنـوان کـرد: در شـرایطی کـه دولت با 
مشـکات عدیـده ای مواجه اسـت، مبلـغ 18 میلیـارد تومان فقط 

بـرای حـوزه راه و شهرسـازی جیرفـت اختصـاص دادیم.
عطاپـور وزیـری تصریح کرد: امـروز در حوزه هـای عمرانی همچون 
راه سـازی و آبرسـانی، هیـچ پـروژه ای در اغلـب شهرسـتانهای 

جنـوب متوقـف نشـده و همچنـان کار ادامـه دارد.
وی ادامـه داد: بـرای پـروژه تأمیـن آب آشـامیدنی شـهر کهنـوج 
سـال 9۶ بیـش از 12 کیلومتـر لولـه بـه ارزش 12 میلیـارد تومـان 
خریـداری شـده و امـروز تنها 2 کیلومتـر دیگر مانده تـا مردم این 
شـهر بتواننـد پـس از گذشـت ۴0 سـال از نعمـت آب آشـامیدنی 
سـالم بهـره مند شـوند.عطاپور وزیری بیـان کرد: با بهره بـرداری از 
ایـن پروژه، سـه حلقـه چاه آب بـا EC )میزان شـوری آب( باالی 
چهـار هـزار از مدار خارج می شـود و میزان شـوری آب آشـامیدنی 

مـردم کهنـوج به زیـر ۶00 خواهد رسـید.
رئیـس خبرگـزاری جمهوری اسـامی هم در این دیـدار به رویکرد 
اعتدالـی ایرنـا و تـاش بـرای ایجـاد نشـاط و امیـد در جامعـه 
اشـاره کـرد و گفـت: به دنبـال زرد نویسـی و هیاهو نیسـتیم، بلکه 
تقویـت روحیـه امید بـا اسـتفاده از انعکاس صحیـح ظرفیت ها و 

دسـتاوردهای دولـت را مـد نظـر داریم.
بهنـام احمـدی بـا بیـان اینکـه اگـر امیـد اجتماعـی نباشـد بحث 
توسـعه هـم بـه کنـدی پیش مـی رود اظهـار داشـت: اگـر بتوانیم 
دهیـم  انعـکاس  بـه خوبـی  را  اجرایـی  اقدامـات دسـتگاه های 

توانسـته ایم بـه بحـث امیـد و نشـاط در جامعـه کمـک کنیـم.
وی همچنیـن بیـان کـرد: طـی دو سـال گذشـته ظرفیت هـای 

جدیـدی در ایرنـا بوجـود آمـده اسـت.
احمـدی تصریح کرد: معیشـت مردم و رونق تولیـد، اولویت امروز 
کشـور اسـت و اگر نارسـایی هم در جایی وجود داشـته باشـد به 
عنـوان خبرگزاری رسـمی دولـت و ملت بـه آن خواهیم پرداخت.

احداث ساختمان برای  بیماران تاالسمی

رنا
 ای

س:
عک

یحیـی کمالی پور نماینـده مردم جیرفـت و عنبرآباد در مجلس 
معیـن  عملکـرد  به»کاغذوطن«گفـت:»از  اسـامی  شـورای 
اقتصـادی ناراضـی هسـتیم و این را قبا به آقای رزم حسـینی 
نیـز گفتـه بـودم و بارهـا بـه آقـای فدایـی اسـتاندار جدید هم 
ایـن مسـاله را تاکید کردم .«محبان مدیراجرایـی اتاق بازرگانی  
جنـوب کرمـان به»کاغذوطن«گفت:»موتـور محـرک بخـش 
خصوصـی اتـاق بازرگانـی اسـت.«وی افزود:»بخش خصوص 
عامـل تحـول بخش اقتصادی در منطقه می شـود و اگر بخش 
خصوصـی توانمندی داشـته باشـیم به مراتـب اقتصادمان هم 
شـکوفاتر خواهد شـد از زمانی که ما به عنوان معین اقتصادی  
معرفـی شـدیم در کنـار رسـالت اصلی مـان کـه بهبـود فضـای 
کسـب و کار و تقویت بخش خصوصی اسـت تاش کردیم در 
مسـیر علمـی کـه داریم پـروژه اقتصـاد مقاومتـی  را هم پیش 
ببریـم و ابتداحـوزه اقتصادی منطقه را تقسـیم بندی و بررسـی 
کردیـم سـپس با توجه بـه ظرفیـت اقتصادی منطقه سـه فاز 
اصلـی را برنامه  ریـزی کردیـم. علم به مشـکات و موانـع، ارائه 
راهـکار بـرای بـرون رفـت از ایـن موانـع و اجـرا و توسـعه ایـن 
سـه فـاز محوریت اصلـی برنامه هایمـان بود امـا ظرفیت هایی 
کـه در منطقـه رصـد کردیـم هـم در حـوزه بازرگانـی بـود، هـم 
گردشـگری و تولیـد. از روز اول تـاش کردیـم ساختارسـازی 
کنیم زیرا توسـعه و ایجاد زیرسـاخت های موردنیاز بنای اصلی 
برنامه هـای ماسـت. فـاز بازرگانـی را بـا یـک زنجیـره تعریـف 
کردیـم و تولیـد باکیفیـت، بسـته بندی، حمـل و نقـل اصولی، 
ارتبـاط بـا تجار، بـازار هدف و برگشـت سـرمایه  از بندهای این 
زنجیـره بودنـد و بـرای هـر کـدام از این هـا بـه صـورت جـدی 

تیم سـازی کردیم. در بخـش تولیدباکیفیت نظارت و اسـتاندار  
بـر تولیـد را مـاک اصلـی دانسـتیم و بـا ورود اسـتاندارد بـه 
منطقـه و استانداردسـازی تولیـد گام بسـیار موفقـی را در ایـن 
مسـیر برداشـتیم و بـا تولیدکننـدگان و متولیـان توانسـتیم 
 مسـیری را بـر اسـاس آموزش هایـی کـه دادیـم بـاز کنیـم. «

بسـته بندی حرفه ای نیز گزینه بعدی ما بودبرای آن کار نیاز بود 
یک سـری از زیرسـاخت های موردنیـاز را در منطقه ایجاد کنیم 
و یـا آنهایـی که وجود دارند را توسـعه دهیم برای نخسـتین بار 
در سـال گذشـته بسـته بندی هایی را انجام دادیم که توانسـتیم 
بـا بازارهـای رقیـب رقابـت کنیم مثا در بازار روسـیه توانسـتیم 

بـا محصـوالت بازارهای ترکیه و اسـپانیا رقابت کنیم و در سـال 
جـاری بناداریـم ایـن مسـیر را خیلی قوی تـر پیـش برویم.در 
بحـث حمـل و نقـل اصولـی هـم بارهابـه دنبـال ایـن بودیم تا 
ایـن مسـاله جـدی گرفته شـود چون آیتـم اصلی کـه تولید ما 
را مـی توانـد بـه بازار هدف وصـل کند و یکـی از گام های اصلی 

مـا در حوزه بازرگانی باشـد حمل و نقل اسـت بـا مطالعاتی که 
داشـتیم زیرسـاخت هایی را مانند صدور مجـوز کارنه تیر»مجوز 
حمـل بین المللـی« فراهـم کنیـم بـه ایـن شـکل کـه پلمـپ 
محصـول مـا بـدون بازشـدن در مسـیر بـه مقصد می رسـد.در 
سیسـتم حمل ونقل نمایندگی های شـرکت های بین المللی در 
منطقـه را داشـتیم و بـا ارتباطـی کـه بـا سـرمایه گذاران بخش 
خصوصـی داشـتیم توانسـتیم اپلیکیشـن حمـل هوشـمند را 
برنامه ریـزی کنیـم که در مسـیر دریافت مجوزهایی اسـت تا به 
سیسـتم ورود کند.ارتباط با تجار و بازارهدف و بازگشت سرمایه 
مدنظرمـان بودنـد کـه باتوجـه بـه گسـتردگی روسـیه و ارتبـاط 
خوبـی کـه بـا ایـن کشـور داشـتیم اسـتارت کارمـان را در آنجـا 
زدیـم و بـا کمـک تعـدادی از فعاالن بخـش خصوصی چندین 
دفتر را در شـهر مسـکو بـرای فروش محصوالت خرمـا و تره بار 
راه  انداختیم.بـرای اینکه برگشـت سـرمایه ها بـه نفع منطقه ما 
تمـام شـود و بازخـورد حـوزه بازرگانی اثـرات خـود را در منطقه 
بگـذارد یـک تیم بازرگانـی را آموزش دادیم وامـروز چندین نفر 
از بچه هـای همیـن منطقـه بـه عنـوان بـازرگان در کشـورهای 
دیگـر در حـال فعالیـت هسـتند.«محبان ادامـه داد:»ایجـاد 
سـایت بازرگانـی منطقه، برندسـازی ، سـاختار حرفـه ای دادن 
بـه حـوزه بسـته بندی نیـز جـزو برنامه هـای جـدی ما بـوده و 
تـا امـروز بازخوردهـای خوبـی از ایـن مسـیر گرفتیـم و ادامـه 
خواهیـم   داد.«وی افزود:»مهارت افزایـی خواسـتگاه ایجـاد 
اشـتغال اسـت و بهبـود فضـای کسـب و کار بـا کسـب مهارت 
مرتبـط اسـت مراکز توسـعه روسـتایی ماننـد علی آبادسـازمان 
گواه این کارهسـتند که در روسـتاهای زیـارت مهتابی، ده پیش 
سـفلی و...در حـال آمـوزش هسـتیم کـه بـرای ایـن هـم نیـز 
زنجیـره تعریـف کردیـم خود معیـن اقتصـادی پـس از اینکار 
بـرای بازارسـازی نیز در کنـار این افراد اسـت.«مدیراجرایی اتاق 
بازرگانی جنوب کرمان اضافه کرد:»درحوزه آموزشـی در فازهای 
دیگـری ماننـد ایجـاد مـدارس فصلی خاقیـت و ایده پـردازی 
کـه در جیرفـت و عنبرآبـاد فـاز اول ایـن مـدارس راه افتـاده 
قـدم برداشـتیم هـدف مـا پـرروش افـراد خـاق و اثرگـذار در 
جامعه اسـت زیرسـاخت اصلـی در حوزه خاقیـت را در منطقه 
بنیان گذاری همچنین دوره های  کاشـف را در منطقه پشتیبانی 
می کنـد.« دنبـال  را  محصـان  رشـدفکری  کـه  می کنیـم 

بورس در منطقه و ثبت ملی مراسم حنابندان 
محبـان گفت:»بحـث صنایـع  و کنتـرل درآمدهـای منطقـه را 
بررسـی و پیشـنهاد دادیـم کارگـزاری بـورس در منطقـه ورود 

 پیـدا کنـد قصـد داریـم صنایع مـان را بـه بـورس ورود دهیم.
درآمـد  کـه  منطقـه  سـردخانه های  از  تقویـت  و  حمایـت 
مطلوبـی ندارنـد نیـز در دسـتور کار اتـاق بازرگانـی اسـت. در 
بحـث گردشـگری هـم کارهـای زیـادی را انجـام دادیـم کـه 
آمـوزش دادن حرفـه ای تورلیـدر در منطقـه کـه اصـا کسـی 

را نداشـتیم از جملـه ایـن فعالیت هاسـت.حمایت از ثبـت 
ملـی مراسـم حنابنـدان جنـوب کرمـان و پشـتیبانی گـروه 
بازرگانـی  اتـاق  فعالیت هـای  از  یکـی  نیـز  »انـارام«  تیاتـر 
بود.«افشـارمنش مسـوول گردشـگری اتـاق بازرگانی جنوب 
کرمـان نیـز به»کاغذوطن«گفت:»اتـاق بازرگانـی بـه دنبـال 

رییس اتاق بازرگانی استان:  اتاق آمادگی دارد از عملکرد خود بعنوان معین اقتصادی جیرفت و عنبر آباد درجمع های کارشناسی با افتخار دفاع کند

اتاق بازرگانی مدعی شد؛ جیرفت در مسیر توسعه است

رزم حسـینی اسـتاندار سـابق کرمـان طرحـی را با نـام معین های اقتصـادی در اسـتان مطـرح و به مرحله 
اجـرا درآورد اتـاق بازرگانـی معین اقتصادی جیرفت و عنبرآباد شـد و کمالی پور نماینده این دو شهرسـتان 
در مجلـس شـورای اسـامی روز گذشـته نارضایتـی خـود را از این معین عنـوان کرد از سـویی مدیراجرایی 
اتـاق می گویـد دیدگاه بلندمـدت و پایداری را برای این دوشهرسـتان طراحـی کرده اند و در حـال انجام کار 
هسـتند طبیـب زاده رییـس اتاق کرمـان هم می گوید جیرفت در مسـیر توسـعه پایدار قرار گرفتـه و دیدگاه 

اتاق باید در حضور کارشناسـان و رسـانه ها بررسـی شـود.

اسـتان  بازرگانـی  اتـاق  رییـس  طبیـب زاده 
به»کاغذوطن«گفت:»بـه نظر من  مشـکل جیرفت  
در انجام کارهـای  پیـش پا افتاده نیسـت  جیرفت 
پتانسـیل بسیار قوی اقتصادی، کشـاورزی، معدنی 
دارد همچنیـن  و میـراث فرهنگـی  ، گردشـگری 

پتانسـیل بسـیار قـوی نیـروی انسـانی.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک
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کشاورزان بذر سبزی و صیفی 
را از نمایندگی خریداری کنند

فرامـرز رسـتگاری، گفـت: طبـق هشـدار سـازمان جهـاد 
کشـاورزی جنـوب کرمـان، کشـاورزان جنوبـی کرمانـی 
بایسـتی در خریـد بـذور سـبزی و صیفـی دقـت کننـد و 
بـذور مـورد نیـاز را از نمایندگی ها و عوامـل توزیع مرتبط با 
سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان، خریـداری کنند.

فرامـرز رسـتگاری" مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان از کرمـان جنوب، گفت: بخش عمـده ای از بذور 
هیبریـد سـبزی و صیفـی قابل کشـت و مورد نیاز کشـور، 
وارداتی اسـت و همه سـاله توسط شـرکت ها و نمایندگی 
هـای مجـاز وارد کشـور شـده و از طریـق نمایندگی هـا یـا 
فروشـگاه های اسـتانی به نقاط مختلف کشور حمل و در 

بیـن کشـاورزان توزیـع می شـود.
دلیـل  بـه  قبـل  سـال  از  افـزود:  رسـتگاری،  فرامـرز 
تحریم هـای ظالمانـه و تحمیلـی ، تغییـرات نـرخ ارز ، 
مشـکات مبادلـه ارز، خریـد ، ترخیص و توزیـع برخی از 
نهـاده هـا با تأخیـر انجام شـده و با بروز خـاء کاالی مورد 
نیـاز و تقاضـا، زمینه سـوء اسـتفاده شـبکه هـای داللی و 
افـراد سـودجو فراهـم شـده اسـت کـه در نهایت بـا ایجاد 
تبلیغـات کاذب، موجـب تغییر و نوسـانات قیمـت، ایجاد 
بـازار سـیاه، جعـل و تقلـب و تحمیـل خسـارت جبـران 
ناپذیری می شـوند.مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنوب کرمان، با اشـاره به پیگیری های مسـتمر سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان ، اضافه کـرد: برابـر نیاز و 
تقویـم زراعـی بذر مـورد نیـاز محصوالت سـبزی و صیفی 
و جالیـزی از جملـه پیـاز ، گوجـه فرنگی و خیـار، هندوانه 
از طریـق شـرکت هـای وارد کننـده بـه اندازه کافـی تامین 
و بـا حمـل به منطقـه در اختیـار کشـاورزان قـرار می گیرد 
و کشـاورزان تحـت تأثیـر تبلیغات قرار نگیرنـد.وی، ضمن 
درخواسـت از کشـاورزان، ابراز داشـت: کشـاورزان بذر مورد 
نیاز خود را از فروشـگاه ها و عوامل مرتبط با شـرکت های 
وارد کننـده کـه لیسـت آنهـا از طریـق ایـن سـازمان اطاع 
رسـانی مـی شـود با  فاکتـور فـروش و خرید تهیـه کنند.

رسـتگاری، افزود: کشـاورزان بـرای تامین بذر مـورد نیاز با 
حصـول اطمینـان از اصالـت و لیبـل  بذر و بسـته بندی از 

ارقامـی کـه توصیه و اطاع رسـانی می شـود خریـداری و 
از خریـد و کاشـت ارقـام ناشـناخته جـدا خـودداری کنند.

مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان، بیان 
داشـت: بـا توجـه بـه کمبـود بـذر پیـاز مینروا )مشـکات 
ناشـی از ترخیص، عدم امکان مبادله قیمت شـرکت های 
وارد کننـده و تولیـد کننـده ( تعـدادی از افـراد سـودجو از 
طریـق کشـور عـراق، امـارات و پاکسـتان بـا جعـل لیبـل 
بسـته بنـدی اقـدام بـه فـروش بـذر تقلبـی کـرده انـد که 
کشـاورزان بایسـتی از خریـد خـودداری و چنانچـه فردی 
خریـداری کـرده اسـت مـی توانـد از طریق قـوه قضاییه و 

تعزیـرات حکومتـی پیگیـری کند .
وی، عنـوان کـرد: بسـته بنـدی بـذر مینروا اصلی شـامل 
قوطـی با لیبـل پررنگ ENZA ZADEN ، سـطح مقطع 
انتهـای قوطـی دارای دایره های مـوج دار و انتهای قوطی 
خمیدگـی دارد و در نـوع قوطـی تقلبی که کوتاه تر اسـت، 
لیبـل کمرنـگ، و انتهای قوطـی صاف و بـدون خمیدگی 
است.رسـتگاری، ادامـه داد: از نمایندگـی و عوامـل توزیع 
فعـال عمـده، شـرکت هـای فـات، شـیمی یـزد، بهتـا، 
مـواد زراعـی،  بـذر ایرانیـان و گل سـم  در جنـوب کرمـان 
بهنـام بحرینـی، علـی بحرینـی، عزیـز بحرینـی، مهـدی 
بیـگ، جمیله مرادی ، حسـن شـریفی، هدایت صباحی، 
اسـحق اکبری مهنی، حسـن یـاوری، علی امیـری یزدی 
و علـی حسـینخانی هسـتند کـه عمـده بـذر هندوانـه، 
گوجـه فرنگـی و پیـاز را تامین و با قیمـت مصوب توزیع 
مـی کنند. مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان، با اشـاره بـه قیمت عمده فروشـی اقـام عمده 
بـذور قابـل توصیه برخـی از محصوالت، افزود: بایسـتی 
عوامـل بـا قیمت درج شـده بـه  فروش برسـانند. مدیر 
زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان، در پایان 
بـه کشـاورزان جنـوب کرمـان توصیـه کـرد: با مشـاهده  
هـر گونـه مـوارد تخلـف و یـا انحـراف از قیمـت هـای 
اعامـی موضـوع را از طریـق مراکـز جهـاد کشـاورزی، 
شـماره  بـا   تمـاس  همچنیـن  و  حکومتـی  تعزیـرات 
تلفـن هـای 03۴۴32۶131۷ - 03۴۴32۶1318 و یـا 

03۴۴32۶0013 اعـام و پیگیـری کننـد.

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

ملک سیرجان 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 139۷۶0319012002۶۷5 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای حسـین شـهبا فرزند احمد بشماره شناسنامه 
30۶020۴۷۶۴ صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 52۷/11 متـر مربـع پـاک 50۶2 اصلـی 
واقـع در بخـش 3۶ کرمـان بـه آدرس سـیرجان روسـتای 
اکبرآبـاد دیوان بیگی خیابان شـهدای مدافع حـرم خریداری 
از مالک رسـمی ورثه خانم ملکه شـهبا ممحرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطاع 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 می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد. م الـف 21۶
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/10

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و اماک

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

شهر عنبر آباد
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139۷۶0319091000۶3۷-

9۷/11/۷هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی آقـای علـی علـی توکلـی فرزنـد رضـا 
بشـماره شناسـنامه ۶0۶01008۷2صادره ازعنبر اباد درششدانگ 
یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی  بـه مسـاحت 
193متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴۶-اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک ۴۶- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5کرمـان 
واقـع دراراضـی عنبـر ابـاد شـهرک نارنـج  خریـداری از مالک 
رسـمی شـرکت کشـت وصنعـت محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 
نوبـت  انتشـار  تاریـخ  الـف:2130-    ./م  صـادر خواهدشـد 

98/0۴/10: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ  اول:98/3/21– 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

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

ملک سیرجان 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
برابـر رای شـماره 139۷۶03190120039۷۶ هیات دوم موضوع 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای غام 
حسین اسـام کیش فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 
102۶ صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه 
مسـاحت 1۶895/98 متـر مربـع پاک 1315 اصلـی واقع در 
بخش 38 کرمان به آدرس سـیرجان هماشـهر دهقاضی بعد 
از قنـات بـه سـمت جـاده کرمـان خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای محمدحسـین اسـام کیش محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م الف 215
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/10

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و اماک

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

ملک سیرجان 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نـام قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1398۶0319012000001 هیـات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعارض آقای 
وحیـد هنرخـواه فرزند علی اصغر به شـماره شناسـنامه 9202 
صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب مغازه به مسـاحت 
8923/12 متـر مربـع پـاک ۴۶22 اصلی واقـع دربخش 3۶ 
کرمـان بـه آدرس سـیرجان بعـد از نجف شـهر فرعی سـمت 
چپ به سـمت امامـزاده علی )ع( خریداری از مالک رسـمی 
آقـای ماشـالله هنرخـواه محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. م الف/2۴5
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۴/10 – تاریخ انتشـارنوبت دوم 

98/0۴/25:
  محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

ملک سیرجان 
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
تجدیـد  رسـمی)  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
آگهـی(- آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نام قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139۷۶0319012001۷88 و رای 
اصاحـی 1398۶031901200053۴ هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد نصـرت 
آبـادی فرزنـد غامحسـین بشـماره شناسـنامه 1351 صـادره از 
سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 150 متر 
مربـع) کـه در آگهـی قبـل اشـتباها 19۷/3۴ متـر مربـع قیـد 
گردیـده اسـت( پـاک ۴30 اصلـی واقـع دربخـش 3۶ کرمـان 
بـه آدرس سـیرجان حجـت آباد ابتـدای بلوارخریـداری از مالک 
رسـمی جـال رفعتی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت یک مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م الـف/25۷

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۴/10 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم 
98/0۴/2۶:

  محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع 
سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139۷۶0319091000۶۴۶-

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  9۷/11/۷هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
آبـاد  مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای محمد قاعدی 
ازمردهـک  2صـادره  شناسـنامه  بشـماره  رمضـان   فرزنـد 
مسـاحت  بـه  باغچـه  و  خانـه  بـاب  یـک  درششـدانگ 
1229/50متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴12-اصلـی مفـروز 
و مجـزی شـده از پـاک 5۴فرعـی از ۴12- اصلـی واقـع 
در مردهـک اراضـی پشـت تـل خریـداری از مالـک رسـمی 
دادشـاه قاعـدی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
تاریـخ  از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:213۴-  تاریخ انتشـار 
98/0۴/10: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ  اول:98/3/21–  نوبـت 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

ملک سیرجان 
 هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی-برابر رای شماره 139۷۶0319012002۶۷۴  هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
شناسـنامه  بشـماره  احمـد  فرزنـد  شـهبا  حسـین   آقـای 
30۶020۴۷۶۴  صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب 
مغـازه بـه مسـاحت 9۴/9۴ متـر مربـع پـاک 50۶2 اصلـی 
واقـع در بخـش 3۶ کرمـان بـه آدرس سـیرجان روسـتای 
اکبرآبـاد دیوان بیگی خیابان شـهدای مدافع حـرم خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای / خانـم احمـد و ملکـه شـهبا محـرز 
گردیـده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م الـف 21۷
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/10

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و اماک

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139۷۶03190910009۴2-9۷/12/20هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی آقـای خانم مـژده جهان بینـی فرزند محمدبشـماره 
شناسـنامه ۶202صـادره ازجیرفـت با کد ملـی 3031۷9۴338 
درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۴05/30متـر مربع 
پـاک - فرعـی از۴9-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 
۴9- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5کرمـان واقـع در عنبـر اباد 
اراضـی محمـد اباد بی بی شـهری خریـداری از مالک رسـمی 
محمـود کنـت  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی  کـه اشـخاص نسـبت 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 
تاریـخ  اول:98/3/21–  نوبـت  انتشـار  تاریـخ  الـف:21۴0-  

98/0۴/10: دوم  انتشـارنوبت 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

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

ملک سیرجان 
 هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی 
موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 ائين نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- برابـر رای شـماره 1398۶03190120003۴1 هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضی خانم فاطمه شـهبا فرزند رضا بشـماره شناسـنامه 
5 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 155/۶۶ متـر مربـع پـاک 3015 اصلـی واقع در 
بخـش 3۶ کرمـان بـه آدرس سـیرجان مکـی آبـاد اراضـی 
فیروزآبـاد خیابـان تجـارت خریداری از مالک رسـمی آقای 
علـی مظفـری مکـی آبـادی  محـرز گردیـده اسـت. لـذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف 
مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م الـف 213
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/10

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و اماک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نـام قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139۷۶0319012003208 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای رضـا خضراییـان فرزنـد عباس 
به شـماره شناسـنامه ۴919 صادره از سـیرجان در ششدانگ 
مرغـداری مخروبـه بـه مسـاحت ۷5۴ متـر مربـع پـاک 
۴35۶ اصلـی واقـع دربخش 3۶ کرمان به آدرس سـیرجان 
اکبرآبـاد دیـوان بیگی ابتدای جاده کوچه اول سـمت راسـت 
خریداری از مالک رسـمی بی بی ملکه شـهبا محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
م الف/2۴۷-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۴/10 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :98/0۴/25
  محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

شهر عنبر آباد 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1398۶0319091000۶3۷-

98/03/21هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضی خانـم فرخنده احمدی ملـک آباد فرزند 
نورمحمـد بشـماره شناسـنامه 18صـادره ازدرششـدانگ یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 255/23متـر مربع پـاک - فرعی 
از۴9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک –فرعـی از 
۴9- اصلـی قطعـه یـک بخش ۴5کرمـان  واقـع در عنبرآباد 
خریداری از مالک رسـمی آقای محمد شـیرانی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت 

سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:21۷۶-  
تاریخ انتشار نوبت اول:98/0۴/10 

 تاریخ انتشارنوبت دوم :98/0۴/25
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

شهر عنبر آباد 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1398۶0319091000359-

98/02/10هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی خانـم ایـران محمـودی فـرد  فرزنـد 
حسـین بشـماره شناسـنامه 5صـادره از رودبـار درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه مسـکونی بـه مسـاحت 399/۴0متـر مربع 
پـاک - فرعـی از۴۶- اصلـی بخـش ۴5کرمـان قطعه یک  
واقـع دراراضـی کشـت وصنعـت )شـهرک نارنـج (خریـداری 
از مالـک رسـمی خانـم ایـران محمـودی )خـود متقاضـی( 
مراتـب  عمـوم  اطـاع  منظـور  بـه  اسـت.لذا  محرزگردیـده 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 
الـف:21۷۴-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۴/10 – تاریـخ 

98/0۴/25: دوم  انتشـارنوبت 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

حصر وراثت 
تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
خواهـان پرویـن پـورآزاد فرزنـد ---بـه خواسـته 
خاتـون  نـاز  شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت 
پـورآزاد فرزندابراهیـم بـه شـماره  ملـی 53۶955213۴درتاریـخ 
139۷/05/18دراثـر حـوادث ترافیکـی فـوت نمـوده ووارث حیـن 

فـوق عبارتنـد از : 
1-واحد پور آزاد فرزند سیف هللا به ش م 53۶9839131   
2- وحید پورآزاد فرزند سیف هللا به ش م 53۶98391۴1
3-پروین پورآزاد فرزند سیف هللا به ش م53۶9530289
۴-فرانگیزپورآزاد فرزند سیف هللا به ش م 53۶9839158

5-رقیه پورآزاد فرزند سیف هللا به ش م53۶0023821
ش  بـه  شهسـوار  فرزنـد  پـورآزاد  هللا  ۶-سـیف 

مرحـوم( م53۶95519۷9)همسـر 
۷-سـکینه  پـورآزاد فرزند حسـن بـه ش م53۶9۷9۷05۶)مادر 

مرحوم(
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی 
میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامـه ازمتوفی نزد 
اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهد شـد .
رئیس شوراحل اختاف –حسین کوهستانی –م الف :627

حصر وراثت 
اقـای محمـد عمرانـی ده کهـان دارای شناسـنامه 
شـماره  دادخواسـت  202۴بشـرح  شـماره 
توضیـح    ---- 98099838911001۶0مـورخ 
داده شـادروان کوثـر عمرانـی ده کهـان فرزنـد --- بشناسـنامه 
۶0802۶30۴1در تاریـخ139۷/09/08در اقامتـگاه دایمـی خـود  در 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/  وی  الفـوت  حیـن  وراثـه  و  گذشـته 
م  ش  بـه  ابراهیـم  فرزنـد  کهـان  ده  عمرانـی  صفیـه   -1

13۴9/0۶/10 ت  ۶089۶۶3۶۷0ت 
2- محمـد عمرانـی ده کهـان فرزنـد --- ش م ۶089۶۶3۶۶2 

ت ت 1351/0۶/0۷
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی 
آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ای 
از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی 
بـه شـورای حل اختـاف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد 
و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز 

شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. م الف:1۶
قاضی شورای حل اختاف شماره مرکزی شعبه اول 
شهرستان منوجان  

حصر وراثت 
با سـام - مقتضی ورثه مرحوم جعفر سـابقی نژاد 
فرزنـد عبـاس بـه شـماره ملـی 53۶9۶9۷۷01ورثه 

عبارتند از :
1-علی سابقی نژاد به شماره ملی 53۶0119012     
2- احمدسابقی نژاد به شماره ملی53۶9۶2۷۷52

3-هاجرسابقی نژاد به شماره ملی53۶9۶9۷۷11
۴-مریم سابقی نژاد به شماره ملی53۶9۶9۷۷3۶

5-امیر سابقی نژاد به شماره ملی53۶9۷1۶005
۶-افضـل سـابقی نـژاد بـه شـماره ملی53۶9۷1۶013)فرزنـدان 

مرحـوم (
۷-خاتـون ملـک سـابقی نـژاد فرزنـد دوسـت محمد به شـماره 

ملـی53۶9۷15998
از نامبرده  یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود 

ونتیجـه را به این مرجع اعام وارسـال نمائید 
رییس شورا حل اختاف بخش جازموریان –شعبه اول
  م الف :۶25

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظربـه اینکـه آقـای علـی بـی نیازفرزند حسـن  به 
شـماره ملی ۶0۶95۷۷299صـادره ازعنبرآباد مالک 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه وباغچـه  دارای  پـاک 
۴8فرعـی از 298اصلـی واقـع در اراضـی دهنـه بید شـهر عنبرآباد 
بخـش 3۴کرمـان که سـند مالکیـت آن ذیل ثبـت 25۶3صفحه 
۴0دفتر1۶محلـی بـه شـماره چاپـی 18۷۶۶0بـه نـام علـی بـی 
نیازصـادر وتسـلیم گردیـده ،ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه 
محلـی تصدیـق شـده اعـام نمـوده کـه سـند مالکیـت پـاک 
فـوق مفقـود شـده ودر خواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ،لذا 
بـا اسـتناد تبصـره یـک اصاحی مـاده 120آییـن نامه قانـون ثبت 
مراتـب یـک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فوق الذکـر یا وجود سـند مالکیـت نزد 
خـود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی بـه اداره 
ثبـت شهرسـتان عنبـر آبـاد مراجعه واعتـراض خود را ضمـن ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد واال پس از 
مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد 

گردیـد /م الـف :21۷9
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد واماک شهرستان عنبرآباد

حصر وراثت 
بـا سـام - مقتضـی ورثـه مرحـوم خـان محمـد 
بامـری شـاد  بـه شـماره ملـی 35909299۴1ورثـه 

عبارتنـد از :
ملـی  شـماره  بـه  شـاد  بامـری  بـی  بـی  خـان   -1

                  ) مرحـوم  53۶9۷188۴9)همسـر 
2-محمد بامری شاد  به شماره ملی53۶9۷188۶5 

3-زهرا بامری شاد  به شماره ملی53۶9018881                    
۴-مهدیه بامری شاد  به شماره ملی  53۶002۶۷82                  
5-احمد بامری شاد  به شماره ملی 53۶002۶۷90                    
۶- قاسم بامری شاد به شماره ملی  53۶9۷188۷3                  
۷-محسن بامری شاد به شماره ملی53۶0093889                  

8-هاشم بامری شاد به شماره ملی 53۶99119۴0
9-ملوک بامری شاد به شماره ملی 53۶993۷۶99

10-مـراد بامـری شـاد به شـماره ملـی 53۶9۷1885۷ )فرزندان 
                  ) مرحوم 

از نامبرده  یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود 
ونتیجـه را به این مرجع اعام وارسـال نمائید 

رییس شورا حل اختاف بخش جازموریان –شعبه اول
 م الف :626

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظربـه اینکـه آقـای علـی بـی نیازفرزنـد حسـن  
بـه شـماره ملـی ۶0۶95۷۷299صـادره ازعنبرآباد 
مالـک ششـدانگ یـک باب بـاغ مرکباتـی  دارای  
پـاک ۴5فرعـی از 298اصلـی واقـع در اراضی دهنه بید شـهر 
عنبرآبـاد بخـش 3۴کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 
1۶50صفحـه 2۶5دفتر11محلـی بـه شـماره چاپـی ۷02939به 
نـام علـی بـی نیـاز  صـادر وتسـلیم گردیـده ،ضمـن تسـلیم 
دو بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیـق شـده اعـام نمـوده کـه 
سـند مالکیـت پـاک فـوق مفقـود شـده ودر خواسـت سـند 
المثنـی نمـوده اسـت ،لذا با اسـتناد تبصره یـک اصاحی ماده 
120آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهی میشـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک 
فـوق الذکـر یـا وجـود سـند مالکیت نـزد خـود میباشـد ظرف 
مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان 
عنبـر آبـاد مراجعـه واعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد واال پـس از مـدت 
مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد 

گردیـد /م الـف :21۷8
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد واماک شهرستان عنبرآباد

آگهی فقدان سند مالکیت 
ملـی  شـماره  بـه  حسـن   نیازفرزنـد  بـی  علـی  آقـای  اینکـه  نظربـه 
۶0۶95۷۷299صـادره ازعنبرآبـاد مالـک ششـدانگ یـک باب خانـه وباغچه  
دارای  پـاک ۴۶فرعـی از 298اصلـی واقع در اراضی دهنه بید شـهر عنبرآباد 
بخـش 3۴کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 1۶51صفحـه 2۶8دفتر11محلـی بـه 
شـماره چاپـی ۷029۷0بـه نـام علـی بـی نیـاز  صـادر وتسـلیم گردیـده ،ضمن تسـلیم دو 
بـرگ استشـهادیه محلی تصدیق شـده اعـام نموده که سـند مالکیت پاک فـوق مفقود 
شـده ودر خواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ،لذا با اسـتناد تبصـره یک اصاحـی ماده 
120آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فوق الذکر یا وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظرف 
مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان عنبر آبـاد مراجعه واعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید واال پـس از مدت 

مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنـی اقـدام خواهد گردیـد /م الـف :21۷۷
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد واماک شهرستان عنبرآباد 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعی به مسـاحت ۷۴۴39/۴0مترمربع 
دارای پـاک19- فرعـی از ۴0- اصلـی واقـع درقلعـه کهنه شـهر کهنـوج قطعه 
یـک بخـش ۴۶ کرمـان مورد تقاضای آقـای امیر امیر سـعیدی مالکی  فرزند 
دران  بـه شناسـنامه شـماره 30۷نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد .لذا حسـب درخواسـت کتبی 
مالـک  مـورخ 98/0۴/0۴آگهـی تحدیدحدوداختصاصـی پـاک فـوق  منتشـر وعملیـات 
تحدیـد آن از سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه مورخـه 1398/05/08در محل شـروع وبه عمل 
خواهـد آمـد، لـذا بـه مالـک ومالکیـن مجاور رقبـه مذبـور اخطار میشـود که در موعـد مقرر 
در ایـن آگهـی درمحـل وقـوع ملـک حاضـر و چنانچه کسـی بر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن 
واخواهـی داشـته باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیم صـورت مجلـس تحدیدی لغایـت 30روز 
واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامـاک کهنوج تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه ارسـال 
شـود ،در غیـر ایـن صـورت پس از انقضـای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت / 

.م الـف :2015 –تاریخ انتشـار :98/0۴/10
اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر 
طبقـه فوقانـی پـاک 28۴8 فرعـی از 29۴2 
اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان به مسـاحت 
300 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان شـهاب خیابـان 
صالحیـن دو جنب آرایشـگاه شـاهکار مـورد تقاضـای آقای 
جـواد عبدالـه پـور مـی باشـد تاکنـون تحدیـد حدود نشـده 
و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصره ذیل مـاده 15 
قانـون ثبـت هـم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت 
مالک به شـماره ۷99۷- 98/۴/9 بدینوسـیله آگهی تحدید 
حـدود اختصاصی منتشـر و عملیـات تحدیدی از سـاعت8 
صبـح روز 98/۴/31 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد 
لـذا بـه مالـک یـا مالکین امـاک مجـاور رقبه مزبـور اخطار 
مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـان در محـل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجام و چنانچه کسـی نسـبت 
بـه حـدود و حقـوق ارتقاعی آن اعتراضی داشـته باشـد طبق 
مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از 
تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا به 
ایـن اداره اعـام نمایـد و ظـرف مدت یکمـاه از تاریـخ اعام 
اعتـراض مهلـت دارنـد تا بـه دادگاه صالحه مراجعـه و اقدام 
بـه تقدیـم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را 
از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت و 
پـس از مضـی مهلـت یـاد شـده و ارائـه گواهی عـدم تقدیم 
دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبـت عملیات ثبتی بنـام وی 
ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونـه  اداعایی مسـموع نخواهد 

الـف/۴۷۴ بود.م 
تاریخ انتشار: 98/4/10

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139۷۶0319091000۶3۴-9۷/11/۷هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی آقـای مهـدی علـی توکلـی فرزنـد رضـا بشـماره 
شناسـنامه 3۶3صـادره ازعنبـر ابـاد درششـدانگ یـک بـاب 
خانـه مشـتمل برطبقـه فوقانـی  بـه مسـاحت 188/25متـر 
مربـع پـاک - فرعـی از۴۶-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـاک ۴۶ - اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5کرمـان واقـع 
دراراضـی عنبرابـاد شـهرک نارنـج  خریـداری از مالک رسـمی 
کشـت وصنعـت  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 
./م الـف:2132- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/3/21– تاریـخ 

98/0۴/10: دوم  انتشـارنوبت 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 
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رییـس هیـأت ورزش هـای همگانـی هـم در ایـن 
نشسـت از برگـزاری همایـش پیـاده روی همـراه با 
اهـدای خـودرو در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: 
ایـن همایش بـه مناسـبت سـالروز والدت حضرت 
پنجشـنبه 13  روز  دختـر،  روز  و  معصومـه )س( 
تیرمـاه جـاری از میدان سـپاه تا چهـارراه فرمانداری 
جیرفـت برگـزار شـد.علی برزگر افـزود: جایـزه ویژه 
ایـن همایـش یـک دسـتگاه خـودرو پرایـد، ویـژه 
بانـوان در نظـر گرفتـه شـد تـا در روز دختـر، بانـوی 
خـوش شـانس جیرفتـی معرفـی شـود.وی ادامه 
داد: همچنیـن در ایـن برنامـه، 20 کارت هدیـه 10 
میلیـون ریالـی توسـط طای اردیبهشـت بـه عنوان 
حامـی برگـزاری همایـش بـه 20 نفـر از ورزشـکاران 
حاضـر در مراسـم پیـاده روی اهـدا می شـود.برزگر 
بـا بیـان اینکـه هیـچ هزینـه ای بـرای برگـزاری این 
مراسـم از دسـتگاه های دولتی دریافت نشده، گفت: 
تعرفه هـای شـرکت در قرعـه کشـی جایـزه بـزرگ 
همایـش پیـاده روی، در سـه نقطه از شـهر جیرفت 
بـه فروش می رسـند و درواقـع، متقاضیان با خرید 
هـر تعرفـه برنـده حتمی هسـتند چـرا که در پشـت 
این تعرفه ها مشـخص شـده کـه با ارائـه این تعرفه 
از تخفیـف 2 میلیون ریالی خرید طا می شـوند لذا 
فـروش تعرفه هـا هیـچ منع عرفی و شـرعی نـدارد.

رئیـس هیـأت ورزش هـای همگانـی اظهار داشـت: 
رسـانه ها ظرفیت بسـیار خوبـی برای اطاع رسـانی 
دارنـد از ایـن رو نیازمنـد حمایـت اصحاب رسـانه و 

خبرگزاری هـا در ایـن زمینه هسـتیم.

همایش پیاده روی 
همراه جایزه خودرو 

در جیرفت

آمادگی 29 پایگاه امدادی در طرح 
تابستانه امداد و نجات کرمان 

 75درصد آموزش های 
فنی و حرفه ای کرمان عملی است 

احداث موزه منطقه ای جیرفت مطابق 
با استاندارد های بین المللی

تابسـتانه  در طـرح  بیـان کـرد:  هسـتند.وی 
احمـر  هـال  جمعیـت  نجـات  و  امـداد 
اسـتان کرمـان 500 نجاتگـر بـا ۴0 خـودروی 
نقـاط حادثـه خیـز  در  نجـات  و  آمبوالنـس 
اسـتان کرمـان بـرای رفـاه حـال هموطنـان 
هسـتند.مدیرعامل  بـاش  آمـاده  حـال  در 
جمعیـت هـال احمـر اسـتان کرمـان افزود: 
هموطنـان در صـورت گرفتار شـدن در سـوانح 
و حـوادث بـه منظـور دریافت خدمـات امداد 
و نجات در هر سـاعت از شـبانه روز می توانند 
بـا شـماره تلفـن 112 تمـاس برقـرار کنند.بـه 
منظـور اجرای سـریع عملیات امـداد و نجات 
در حـوادث جاده ای و سـایر حوادث احتمالی 
طرح تابسـتانه امداد و نجـات جمعیت هال 
احمـر اسـتان کرمـان تـا 5 مهـر مـاه آمـاده 

خدمـت رسـانی هسـتند.

و  فنـی  آمـوزش  مدیـرکل 
بـه  اشـاره  بـا  حرفـه ای کرمـان 
اینکـه در حوزه خدمـات ظرفیت 
خوبـی برای اشـتغال در اسـتان 
وجـود دارد گفت: ۷5 درصد سـاعات آموزش 
فنـی و حرفـه ای عملـی اسـت کـه در ایـن 
دوره هـا فـرد کامـا تخصصـی آمـوزش دیـده 
آمـاده می شـود.  کار  بـازار  بـه  بـرای ورود  و 
بـا  گفت وگـو  در  جهانگیـری  محمدرضـا 
خبرنـگار تسـنیم در کرمان با اشـاره بـه اینکه 
بـه  اسـت کـه  وابسـته ای  متغییـر  اشـتغال 
بسـیاری از متغییرهـای دیگر وابسـته اسـت 
اظهـار داشـت: داشـتن مهارت الزمه اشـتغال 
اسـت و فـردی کـه دارای مهـارت و تخصـص 
باشـد شـانس اشـتغال باالتـری نسـبت بـه 

سـایر افـراد جامعـه دارد.  

فنـی  آموزش هـای  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ارتقـای  و  آمـوزش  دنبـال  بـه  حرفـه ای  و 
مهـارت افـراد جامعـه هسـتیم افـزود: ایـن 
آموزش هـا در مراکـز و پایگاههـای مختلـف 
مـا از جملـه در 2۴ مرکـز دولتـی و بیـش  
از ۷00 آموزشـگاه آزاد بـه افـراد عاقمه منـد 
و  فنـی  آمـوزش  مدیـرکل  می شـود.  ارئـه 
حرفـه ای اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه 
یادگیـری  بـرای  خوبـی  فرصـت  تابسـتان 
اشـتغال و مهارت هـای مـورد نیـاز بـازار کار 
و جامعـه بـرای دانش آموزان و دانشـجویان 
و  صنعـت، کشـاورزی  عنـوان کـرد:  اسـت 
خدمـات سـه حـوزه مهـم اشـتغال اسـتان 
ایـن میـان در حـوزه  کرمـان اسـت کـه در 
ظرفیت هـای  کرمـان  اسـتان  در  خدمـات 

دارد. خوبـی وجـود 

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
عملیـات  اسـتان کرمـان گفـت: 
اجرایـی احـداث مـوزه منطقـه ای 
 جیرفـت در سـال 1۴03 بـه اتمـام می رسـد.

بـه گـزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان،  غامرضـا فرخی؛  
با اشـاره به اینکه عملیات اجرایـی احداث موزه 
منطقـه ای جیرفـت پـس از یک دهـه تعطیلی 
آغـاز شـده اسـت، گفت: طی یکسـال گذشـته 
مبلـغ 50 میلیـارد ریـال از محل اعتبـارات ملی 
در آن هزینـه شـده اسـت.وی بـا بیـان اینکـه 
ایـن پـروژه از مهمتریـن پروژه هـای سـازمان 
میـراث فرهنگـی در سـطح کشـور اسـت کـه 
پـس از اتمـام عملیـات اجرایـی آن بـه یکـی 
از بزرگتریـن موزه هـای کشـور تبدیـل خواهـد 

شـد، افـزود: بـدون شـک مـوزه جیرفـت در 
نقـش  جیرفـت  تاریخـی  محوطه هـای  کنـار 
بسـزایی در جهـت جـذب گردشـگران داخلـی 
و خارجـی خواهـد داشـت.فرخی بـا اشـاره بـه 
اینکـه مـوزه مذکـور در 10 طبقـه و بـا زیربنایـی 
حـدود 1۴ هـزار متـر مربـع و براسـاس آخرین 
اسـتاندارد های روز با اسـکلت بتن آرمه در حال 
سـاخت اسـت، تصریح کـرد: در مـوزه جیرفت 
عـاوه بـر سـالن های نمایـش اشـیاء، تمامـی 
فضا هـای جانبـی مـوزه شـامل سـالن آمفـی 
تئاتـر؛ مخـازن امـن نگهـداری اشـیاء تاریخی، 
آزمایشـگاه، فضا هـای اداری، کتابخانـه و ... در 
حد اسـتاندارد های بین المللی احـداث خواهد 
شـد.در صـورت تامیـن اعتبـار مـورد نیـاز ایـن 
پـروژه ظـرف مـدت کمتـر از پنـج سـال آمـاده 

بهـره بـرداری خواهـد بود.

را نداشـتیم از جملـه ایـن فعالیت هاسـت.حمایت از ثبـت 
ملـی مراسـم حنابنـدان جنـوب کرمـان و پشـتیبانی گـروه 
بازرگانـی  اتـاق  فعالیت هـای  از  یکـی  نیـز  »انـارام«  تیاتـر 
بود.«افشـارمنش مسـوول گردشـگری اتـاق بازرگانی جنوب 
کرمـان نیـز به»کاغذوطن«گفت:»اتـاق بازرگانـی بـه دنبـال 

ایجـاد مشـارکت در منطقـه بوده و هسـت،در حـوزه بازرگانی 
دادیـم  پیشـنهاد  جنـوب کرمـان  محصـوالت کشـاورزی  و 
برنامه هـا در قالـب طرحـی بـه نـام توسـعه پایـدار صـادرات 
محصـوالت کشـاورزی منطقه شـکل بگیرد کـه ۷زیرمجموعه 
الزامـی را دربرداشـت.در حـال حاضـر ورودی عامه مندان به 

تجـارت بـه اتـاق بازرگانـی بـاال رفتـه ولـی همـه ایـن افـراد 
اسـتعداد بازرگانـی ندارنـد و تـاش داریـم تـا پایـان سـال 
50بـازرگان متعهـد و متخصـص را تحویل منطقـه دهیم . در 
حـوزه گردشـگری که ظرفیتی برای ایجاد اشـتغال و توسـعه 
منطقـه اسـت یک طـرح مطالعاتی را انجام و 15 روسـتا را با 

شناسـایی ظرفیت های تاریخی و ...شناسـایی کردیم چیزی 
نداشـت.« اختیـار  در  میراث فرهنگـی  سـازمان  حتـی  کـه 

جیرفت رو به توسعه پایدار است
طبیـب زاده رییـس اتـاق بازرگانـی اسـتان به»کاغذوطـن« 
انجام کارهـای  در  نظـر مـن مشـکل جیرفـت  گفـت: »بـه 
پیـش پـا افتـاده نیسـت جیرفـت پتانسـیل بسـیار قـوی 
میـراث  و  گردشـگری   ، معدنـی  کشـاورزی،  اقتصـادی، 
نیـروی  قـوی  بسـیار  پتانسـیل  همچنیـن  دارد  فرهنگـی 
انسـانی.« وی افـزود:» هنـر این اسـت که این پتانسـیل ها 
فعـال و محصوالتـی بـا قیمت تمام شـده مناسـب و کیفیت 
بـاال بـرای عرضـه در بازارهـای جهانـی تولیـد شـود بنابراین 
بایـد در سـه حلقه تولیـد محصول خوب و بـا کیفیت و قابل 
رقابـت دوم فـرآوری و تکمیـل و سـوم بازارسـازی یـا بـازار 
یابـی درسـطح داخلـی و بین المللی اسـت که هرسـه حلقه 
کار مطالعاتـی و عمیـق و کارشناسـی نیـاز دارد کـه زمـان بر 
اسـت در بخـش معـدن توسـعه اکتشـافات و بهـره وری در 
اسـتخراج و ایجـاد فرآوری دردسـتور کار بـوده و پیگیری ها 
از طریـق وزارت صمـت، ایمیـدرو و سـازمان زمین شناسـی 
بخـش  .در  اسـت  زمینـه  ایـن  در  اصولـی  حرکـت  مبیـن 
کشـاورزی هـم فعالیت هـای گسـترده و اساسـی صـورت 
گرفتـه و در بخـش گردشـگری نیـز در بحـث زیرسـاخت 
پیگیری هـای  محتـرم  نماینـده  و  به کمک مسـووالن  هـا 
خوبـی صـورت گرفتـه، در بخـش آمـوزش و توانمندسـازی 
و مهارت آمـوزی اقدامـات زیـادی نیـز انجـام گرفتـه اتـاق 
بازرگانـی یـک نهـاد بخـش خصوصی اسـت واعتبـار دولتی 
نـدارد افتخـارا ایـن مسـوولیت را پذیرفتـه و کارهایـی کـه 
می توانـد انجـام بدهـد ازجنـس مطالبـی کـه عـرض کـردم 
اسـت و لـذا جیرفـت دقیقـا بـه همیـن کارهـا احتیـاج دارد 
همچنیـن واحدهـای صنعتـی موجـود بایـد تقویت شـوند و 
کشـاورزی بهره ور و صادراتی شـود اگر شـما سوال کنی االن 
وضعیـت حمـل و نقل مثل قبل اسـت من قبـول دارم، روند 
اخـذ مجوزهـا کند اسـت. اتـاق بازرگانی دید بلند توسـعه ای 
بـه جیرفـت دارد و خـودرا محـدود بـه کارهـای جزیـی و 
کوچـک و پیـش پـا افتـاده و کوتاه مـدت نکرده اسـت الزم 
اسـت دیـدگاه اتـاق در جمـع کارشناسـان، صاحب نظـران و 
اصحـاب رسـانه مطـرح و مـورد نقد قـرار گیرد اتـاق آمادگی 
دارد از عملکـرد خـود بعنـوان معیـن اقتصـادی جیرفـت و 
عنبـر آبـاد درجمـع هـای کارشناسـی بـا افتخـار دفـاع کنـد.

طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی استان 
به»کاغذوطن«گفت:» آقای کمالی پور با توجه 
به پیگیرهایی متعددی برای جیرفت و عنبر آباد 
انجام می دهند به خوبی می دانند که چقدر این 
کارها سخت و زمان بر است مهم این است که 
جیرفت در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته است 
ما باید با همدلی و همکاری مسووالن محترم 

و نماینده پرتاش و بخش خصوصی  این 
مسیررا سریع طی کنیم  توسعه پایدار جیرفت 
اینرسی زیاد دارد سخت به حرکت در می آید 

انرژی زیادی نیازدارد  اما وقتی به حرکت 
درآمد فراگیر و همه گیر است  اصا جیرفت با 

کارهای کوچک و زود بازده توسعه نمی یابد 
باید  مطبوعات، رسانه ها فضاهای مجازی و 
فعاالن این حوزه مطالبات جدی جیرفت در 

این حوزه ها را مطرح کنند بیایند با هم کار 
کارشناسی کنیم نظرات ما را به نقد بگذارند. 

استراتژی توسعه جیرفت  کنار گذاشتن 
روش های سنتی در تولید و فرآوری و بازار 

سازی  و تخصیص بهینه و عالمانه منابع است، 
این زمان براست و راهی جز این نیست.«

رییس اتاق بازرگانی استان:  اتاق آمادگی دارد از عملکرد خود بعنوان معین اقتصادی جیرفت و عنبر آباد درجمع های کارشناسی با افتخار دفاع کند

اتاق بازرگانی مدعی شد؛ جیرفت در مسیر توسعه است
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مدیركل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعام كرد:

غرفه های تجاری پایانه بار كرمان به متقاضیان واگذار می شود
اطاع 
رسانی راهداری

آوای محلی           

 خدا ای بنده َور گَشته چه ساُزم 
 ِخِف دسُتم  مِث َدشته چه ساُزم  
 ِگرونی    الچ    کرده َبلغ و  باروم  
لِِوش  َیک َتنجه َور گشته چه ساُزم

شاعر : رضامیرشکاری ُهلُهلک بداهه

 ِپچیِلن ُبنُجِم َغم َور ِمنالوم 
 کُجا ُتهکی که ای َتک َسر ِبنالوم
 کُلوَبنِد دلوم.  خالیِکن امشو

َهلوهالو خوُنم ای َسر گُنالوم 

شاعر :  مهدی جالی

 دو کُهِتت جاُجِم حلواِی َبشکَرد
 کََرهِکت ُبنُجِم   حلوای بشکرد 
 سوروِنت لِید اریزِه گَهره گَهره 

دلوم سوه ای ُتِم حلواِی َبشکرد 

شاعر :  مهدی جالی

 هُتنی زیِلن ُو داِکن کَد ُو باال لیا
 ُسر اِپرچونه ُو ابرو َسَر باال   لیا 

 َزِشِنه ِگر به میوِن دل مو َسه ماری
که ُبنی ماِرن ُو ای گَرِدن َا باال لیا

شاعر :  مهدی جالی

 ِگرانکی ای ُبِش چاروک َدر کو
 دلوم ای سینه ِی گاچوک َدر کو

 خیالی َجم که پاسوزِ   ِنگاِرن
ولی َبخت َبدی خاروگ َدر کو

شاعر : مهدی جالی

ارزآوری کمترین لطف استان کرمان به کشور
میلیون ها دالر ارز ناشی از صادرات محصوالت کشاورزی، معادن و صنایع دستی عاید اقتصاد کشور می شود

بزرگتریـن اسـتان کشـور هـر چنـد نفـت نـدارد امـا وجود 
محصـوالت  ماننـد  فـردی  بـه  منحصـر  پتانسـیل های 
کشـاورزی و معـادن، میلیون ها دالر ارز ناشـی از صادرات 

را عایـد اقتصـاد کشـور می کنـد.
اسـتان کرمـان 30 درصـد از وسـعت ایـران را در برگرفتـه 
اسـت امـا ایـن اسـتان بهـره ای از منابـع نفتـی کشـور 
نبـرده اسـت بـا ایـن وجود مـردم این اسـتان بـا تاش و 
کوشـش عرصه های مختلـف دیگری را بـرای خلق ثروت 

ایجـاد کرده انـد.
سـاالنه میلیون ها دالر ارز از مسـیر تولیـد انواع محصوالت 
کشـاورزی و مـواد معدنـی و صنایـع وابسـته و همچنیـن 
صنایـع دسـتی عایـد اسـتان کرمـان می شـود کـه نقـش 
تعیین کننده ای در پیشـرفت و توسـعه استان کرمان دارد.

در ایـن میـان، تولیـد پسـته، خرمـا، معـادن مختلـف از 
جملـه صنایع فـوالد و مس و صادرات فـرش از مهمترین 

قابلیت هـای ارزآوری اسـتانی محسـوب می شـود.

کرمان بازار تولید پسته جهان 
را در اختیار دارد

کرمـان از جملـه اسـتان هایی اسـت کـه بیشـترین عرصه 
باغی کشـور را در اختیار دارد و باغ های گسـترده پسـته در 
دشـت های کرمان، رفسـنجان، انار، زرند، راور، سـیرجان و 
شـهربابک موجب شـده اسـت بخش عمده پسـته کشور 

در اسـتان کرمـان تولید می شـود.
ایـن محصـول طـی ۴0 سـال گذشـته بـه صـورت مکـرر 
بخـش عمـده ای از بـازار جهانی را در اختیار داشـته اسـت 
و هـر سـال 90 درصـد از محصـول تولیـدی اسـتان کرمان 
بـه کشـورهای عربـی، آسـیای میانـه، قـاره آمریـکا، اروپا، 
آسـیای دور بـه ویـژه چیـن صـادر می شـود و بـا وجـود 
هیـچ گاه  بـازار  بـودن  انحصـاری  دلیـل  بـه  تحریم هـا 

صـادرات پسـته متوقـف نشـده اسـت.
ارزی کـه هـر سـال از طریـق تولیـد پسـته عایـد کشـور 
از  یکـی  اسـت کـه  دالر  میلیـارد   1.۷ تـا   1.5 می شـود 
محصـوالت  زمینـه  در  مالـی  چرخه هـای  بزرگ تریـن 

می شـود. شـامل  را  جهـان  در  کشـاورزی 
در اسـتان کرمـان سـاالنه 150 هـزار تـن پسـته برداشـت 
زمینـه  ایـن  در  نفـر  میلیـون  یـک  از  بیـش  و  می شـود 

مشـغول بـه کار هسـتند.
300 هـزار هکتـار باغ کشـاورزی و هزاران کارخانـه و کارگاه 
در این اسـتان وجود دارد و به صورت مشـخص پسـته به 
چیـن و هنگ کنـگ، کشـورهای اروپای مرکزی، روسـیه، 
ترکیـه، عـراق و کشـورهای حـوزه خلیج فارس بـه صورت 

گسـترده صادر می شـود.
مهد تولید پسـته در کرمان، شـهر رفسـنجان اسـت که ۴0 
هـزار هکتـار بـاغ بـارور پسـته را در خـود جای داده اسـت 
امـا ادامـه رونـد ارزآوری پسـته و تولیـد ایـن محصـول 

صادراتـی ارزآور بـه حمایت دولت، تأمیـن آب و نهاده های 
تولیـد و حمایت هـای بیمـه ای در زمـان تغییـرات اقلیمی 

نیاز مبـرم دارد.

خرما دومین محصول کشاورزی 
صادراتی کرمان

اسـتان کرمان نخسـتین سطح زیر کشـت پسته در کشور 
را بـه خـود اختصاص داده اسـت و از نظر تولیـد خرما نیز 

این اسـتان رتبـه دوم تولید را دارد.
هـر چنـد کـه بـا کیفیـت تریـن خرمـای کشـور بـا نـام 
اسـتان  و شـرق  بـم  در شهرسـتان  مضافتـی صادراتـی 
کرمـان تولیـد می شـود امـا گسـترده ترین نخلسـتان های 
اسـتان کرمـان در جنـوب اسـتان و در هفـت شهرسـتان 
جیرفـت، قلعـه گنـج، رودبـار، منوجـان، کهنـوج، فاریـاب، 

عنبرآبـاد وجـود دارد.
طـی سـال های اخیـر بـرای بهبـود تولیـد خرمـا در ایـن 
و  بهـره  پـر  رقم هـای  کشـت  طرح هـای  شهرسـتان ها 
جایگزینـی بـا درختان کهنسـال در دسـتور کار قـرار گرفته 
اسـت و صنایـع وابسـته بـه خرما بـه ویژه در بحث بسـته 

بنـدی نیـز شـکل گرفته اسـت.
مهمتریـن بـازار مصـرف خرما در کشـورهای اسـامی و در 
ایام ماه رمضان شـکل می گیرد و متأسـفانه سیاسـت های 
اشـتباه در زمینـه محـدود کـردن صـادرات خرمـا در سـال 
جـاری مشـکات فراوانی را برای صادر کننـدگان ایجاد کرد 

و بخشـی از بـازار جهانـی از دسـت رفت.
بـا ایـن وجـود مشـتری های بالقـوه خرمـا هر سـال برای 
پیـش خریـد محصـول خرمـای صادراتـی اسـتان کرمان 
اقـدام بـه پیـش خرید محصـول بـا قیمت های مناسـب 

می کننـد.
سـاالنه 1۶0 هـزار تن خرما در شـمال اسـتان کرمـان و 200 
هـزار تـن خرمـا در جنـوب اسـتان کرمـان تولید می شـود 
کـه بخـش قابل توجهـی از ایـن محصول صادر می شـود.

90 درصـد ارقـام خرمـا مضافتی اسـت و ارقـام دیگر خرما 
نظیـر پیارم، زاهدی، شمسـایی، پرکو، قصـب، هفتاد گزی 

و … نیـز در اسـتان وجود دارد.
3۴ هـزار هکتـار نخلسـتان در اسـتان کرمان وجـود دارد و 
محصـول خرمـای ایـران بـه صورت سـنتی به کشـورهای 
اسـامی همچنیـن روسـیه، مالـزی، چیـن و کشـورهای 

اروپایـی صـادر می شـود.
یـک سـوم نخلسـتان های کشـور در اسـتان کرمـان وجود 
دارد و سـاالنه بیـش از 50 میلیـون دالر از صـادرات ایـن 

محصـول عایـد کشـور می شـود.

دومین ذخایر مس جهان در کرمان قرار دارد
ریشـه دارترین فاکتور ارزآوری اسـتان کرمـان تولید مس 
اسـت کـه موجب اشـتغال هـزاران نفر در بخـش معدن و 

صنایع وابسـته به آن شـده اسـت.
غنی تریـن و گسـترده ترین ذخایـر مس آسـیا در کرمان و 
بـه ویـژه منطقه سرچشـمه قـرار دارد ذخایر مـس در این 
منطقـه موجـب شـده اسـت ایـران جـزو 10 تولیـد کننـده 
برتـر مـس در جهـان باشـد، هـر چنـد بـه صـورت سـنتی 
سرچشـمه کـه شـهری کوچـک در ارتفاعـات شهرسـتان 
رفسـنجان اسـت بـه عنـوان تولیـد کننـده عمـده مـس 
در ایـران شـناخته می شـود امـا معـادن مـس در اکثـر 
شهرسـتان های اسـتان کرمـان وجـود دارد و هـر سـال 

بخـش جدیـدی از ایـن معـادن افتتـاح می شـود.

فرش 80 میلیون دالری در کرمان
کرمـان جـزو اصیل تریـن اسـتان های کشـور در زمینه تولید 
فـرش اسـت و دسـت بافتهـای اسـتان بـه قالـی کرمانـی 
شـهرت دارنـد و گلیـم شـریکی پیـچ کـه ثبـت جهانـی 

می باشـد نیـز در شهرسـتان سـیرجان تولیـد می شـود.
هـم اکنـون ۷0 هـزار دالر بافنـده فـرش در اسـتان کرمـان 
مشـغول به کار هسـتند که کـه در اکثرًا در شهرسـتان های 
شـمالی اسـتان کرمان به خصوص راور، کرمان، سـیرجان، 
ارزآوری 80  افـراد زمینـه  ایـن  بافـت پراکنـده هسـتند. 

میلیـون دالری بـرای اسـتان کرمـان ایجـاد کرده اسـت.
اسـتفاده از طرح هـای اصیـل کرمـان، رنگهـای طبیعـی و 
تـار و پـودی کـه از کرک دام های اسـتان کرمان به دسـت 
می آیـد زمینـه را بـرای تولیـد یـک دسـت بافت بـی نظیر 

فراهـم کرده اسـت.
یـک میلیـارد و 350 میلیـون دالر ارزش مبـادالت فـرض 
دسـت بافـت در جهـان اسـت کـه سـهم ایـران 32 درصـد 
اسـت، مشخصًا پتانسیل فرض کرمان بسـیار باالتر از رقمی 
80 میلیـون دالر اسـت زیـرا بافـت فرش در فرهنـگ کرمان 
همـه مـردم کرمان وجـود دارد اما متأسـفانه سیاسـت های 
حمایتـی در زمینه تولیـد و صادرات این محصول نتوانسـته 

شـرایط مطلـوب را فراهـم کند.
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طالق های صوری 
جرم محسوب می شود

رئیــس دادگســتری شهرســتان بــم بــا اشــاره بــه افزایــش طــاق هــای توافقــی 
و صــوری در منطقــه گفــت: بــا کســانی کــه اقــدام بــه طــاق هــای صــوری مــی 

کننــد بــه عنــوان مجــرم برخــورد خواهــد شــد.
ــاد آوری  ــن ی ــا ضم ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــا  در گف ــارف کی ــی ع مصطف
هفتــم تیرمــاه ســالروز بزرگداشــت مقــام شــامخ شــهید بهشــتی اولیــن معمــار 
ــاوت و  ــاس قض ــش حس ــادآور نق ــه ی ــش ک ــاران باوفای ــی و ی ــتگاه قضائ دس
ــال  ــه س ــبت ب ــال نس ــه امس ــه ماه ــی س ــزود: ط ــت اف ــت اس ــراری عدال برق

ــتیم. ــده داش ــش پرون ــد کاه ــته 15 درص گذش
ــی  ــه دســتگاه قضائ ــت: ســال گذشــته در مجموع ــم گف ــس دادگســتری ب رئی
بــه ۴0 هــزار پرونــده رســیدگی شــده کــه همگــی مربــوط بــه جــرم و جنایــت یــا 
اختــاف نبودنــد و برخــی از آنهــا در جهــت ایجــاد صلــح و ســازش در شــوراهای 

اختــاف بودنــد.
وی اظهارداشــت: گرچــه در ســالجاری کاهــش پرونــده داشــته ایــم امــا 
متأســفانه در دعــاوی خانــواده افزایــش پرونــده داشــتیم کــه مهمتریــن 
دعــاوی حقوقــی در خانواده هــا درخصــوص مطالبــه وجــه و در جرایــم مربــوط 
بــه مــواد مخــدر بــوده کــه بیشــترین دلیــل آن قــرار گرفتــه در جــاده ترانزیتــی 

اســت.
ــوان  ــدار عن ــت پای ــق امنی ــتری در تحق ــش دادگس ــوص نق ــا در خص ــارف کی ع
ــوه  ــت ق ــرده اس ــخص ک ــی را مش ــتگاه قضائ ــف دس ــل 15۶ وظای ــرد: اص ک
ــؤول  ــی و مس ــردی، اجتماع ــوق ف ــتیبان حق ــتقل و پش ــوه ای مس ــه ق قضائی
تحقــق بخشــیدن عدالــت و عهــده دار وظایفــی از جملــه: رســیدگی و صدورحکــم 

ــاوی اســت. ــات، شــکایات، حــل و فصــل دع ــات، تعدی ــورد تظلم در م
ــتفاده  ــا را اس ــم طاق ه ــای مه ــی از علت ه ــز یک ــم نی ــتری ب ــس دادگس رئی
ــل تبلیغــات وســیع  ــه دلی نادرســت از فضــای مجــازی اســت کــه متأســفانه ب
دشــمنان جمهــوری اســامی خانواده هــا بایــد در ایــن موضــوع دقــت بیشــتری 

داشــته باشــند.
شهرســتان بم در فاصله 195 کیلومتری اســتان کرمان واقع شده است.

هر
 م
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صنعت پوالدین کرمان یکه تازی می کند
در کنـار تولیـد فلـز مـس در اسـتان کرمـان ایـن 
اسـتان در زمینـه تولیـد فـوالد نیـز جایـگاه قابـل 
قبولی در کشـور دارد و جز سـه استان برتر در زمینه 
می شـود.36  محسـوب  کشـور  در  فـوالد  تولیـد 
درصـد از ذخایـر معدنـی اسـتان کرمـان در زمینـه 
سـنگ آهـن اسـت کـه بـه صـورت خـاص معادن 
گسـترده جـال آبـاد در شهرسـتان زرنـد و معادن 
و مجتمـع صنعتـی گل گهـر در سـیرجان دو قطب 

اصلـی تولیـد فـوالد در اسـتان کرمان اسـت.

معدنـی  شـرکت  سـاالنه  عـادی  عمومـی  مجمـع 
و صنعتـی گل گهـر بـه عنـوان بزرگ تریـن مجمـع 
شـرکت های بورسـی،صبح امروز برگزار شـد. جمشید 
گـزارش  ارائـه  بـا  مدیرعامـل گل گهـر،  مارحمـان، 
هیـات مدیـره، سـهام ایـن شـرکت را در بازار سـرمایه 
بـا جذابیـت بـاال معرفـی کـرد.  وی از ۴2 پـروژه در 
دسـت اجرای گل گهر بـه ارزش 12 هزار میلیارد تومان 
خبـر داد.بـه گفتـه مارحمـان،  اجـرای 31 پـروژه در 
 950 ارزش  بـه  زیرمجموعـه گل گهـر  شـرکت های 
میلیون یورو نیز نویدبخش توسـعه و مدیریت علمی 
و مهندسـی سیستماتیک این هلدینگ بزرگ معدنی 
و صنعتی اسـت.مدیرعامل گل گهر به سهامداران وعده 
داد کـه بـا اجـرای این پروژه هـای بزرگ با بـازده باال، 
سـودآوری و ارزش سـهام هلدینـگ گل گهـر افزایش 
مناسـب خواهد داشـت. وی همچنین از حل مشکل 
تامیـن آب شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در 

نزدیک تریـن زمـان خبـر داد.

در مجمـع عمومی گل گهر، برخی سـهامداران نسـبت 
بـه فروش گندلـه زیر قیمـت )فوب بندرعبـاس 1200 
تومـان(، بـه فوالد مبارکـه و فوالد خوزسـتان اعتراض 
کردنـد و خواسـتار پاسـخگویی مدیرعامل شـدند. به 
گفتـه سـهامداران حقیقی، سـه تن از اعضـای هیات 
مدیـره گل گهـر از فوالد مبارکه هسـتند به همین دلیل 
گندلـه را زیـر قیمـت بـورس و بـه نـرخ 800 تومان به 
فوالدی ها می فروشـند.مارحمان، مدیرعامل گل گهر 
در پاسـخ به سـهامداران، گفت: دولت مـواد اولیه را به 
نـرخ دولتـی بـه مـا می دهـد و بـر همین اسـاس به 
معدنـی ها تکلیف مـی کند که گندلـه را 800 تومان به 
فـوالدی ها بفروشـیم و نـرخ را در کل چرخه مدیریت 
مـی کنـد.وی افـزود: از زمانی که به عنـوان مدیرعامل 
گل گهر انتخاب شـدم، مدیران فـوالد مبارکه را تکلیف 
کـردم کـه بدهـی های این شـرکت به گل گهـر را صفر 
کننـد و حتـی 20 درصـد از میـزان خریـد یـک سـاله 

گندله را جلوتـر بپردازند.

گل گهر، بزرگ ترین مجمع عمومی شرکت های بورسی را برگزار کرد 

بــه منظــور ارائــه خدمــات مناســب 
بــه راننــدگان بــرون شــهری كــه از 
ــان اســتفاده  ــار كرم ــه ب ــات پایان خدم
ــات  ــه خدم ــان ب ــی آن ــهولت دسترس ــت س ــد، جه می نماین
مــورد نیــاز، غــرف تجــاری بــه متقاضیــان واگــذار مــی شــود.

ــر كل راهــداری و حمــل  ســیدعلی حــاج ســیدعلیخانی مدی
و نقــل جــاده ای اســتان كرمــان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 
ــی  ــتیك فروش ــی، الس ــر نانوای ــگاههایی نظی ــرف و فروش غ
و  لــوازم  فــروش  الكترونیــك،  پیشــخوان دولــت  دفتــر 
قطعــات یدكــی خــودرو و تعــدادی از فروشــگاههای دیگــر بــه 

ــی شــود. ــذار م ــدان واگ عاقمن
مهنــدس حــاج ســیدعلیخانی افــزود: از ســرمایه گذارانــی كــه 
از تــوان مالــی و مدیریتــی مناســبی برخــوردار هســتند دعــوت 
مــی شــود تــا در پایانــه بــار مركــز اســتان ایــن فعالیت هــای 
ــرای كســب  ــذا عاقمنــدان ب ــد، ل ــدازی نماین تجــاری را راه ان
اطاعــات بیشــتر میتواننــد بــه واحــد بازرگانــی اداره كل 

ــوار  ــع در بل ــتان واق ــاده ای اس ــل ج ــل ونق ــداری و حم راه
جمهــوری اســامی روبــروی مجموعــه ورزشــی فجــر مراجعــه 
ــد  ــی 258 واح ــماره  5-32۶1۴۷9۴ – 03۴ داخل ــا ش ــا ب ی

ــد. ــی ایــن اداره كل تمــاس حاصــل نماین بازرگان
ــرای  ــی ب ــار محل ــای ب ــه ه ــه پایان ــه اینك ــاره ب ــا اش وی ب
ــورد  ــات م ــه خدم ــل كاال و ارائ ــل ونق ــور حم ــاماندهی ام س
نیــاز راننــدگان وســایل نقلیــه عمومــی بــاری هســتند گفــت: 
حــذف تــردد وســایل نقلیــه بــاری ســنگین از معابــر شــهری 
ــهرها  ــیه ش ــه در حاش ــت ك ــط زیس ــی محی ــش آلودگ و كاه
ــه  ــده و دارای كلی ــداث ش ــار اح ــذب ب ــد و ج ــز تولی و مراك
امكانــات بــرای ارائــه خدمــات وابســته از قبیــل ســالن 
ــجد،  ــتوران و مس ــی، رس ــل ونقل ــركتهای حم ــار، ش ــان ب اع
نحــوه  و  و.....اســت  تعمیــرگاه   ، راننــدگان  اســتراحتگاه 
قــرارداد  و  اســت  اســتیجاری  بصــورت  غــرف  واگــذاری 
ــل  ــل ونق ــداری و حم ــازمان راه ــررات س ــع مق ــذاری تاب واگ

ــد. ــد ش ــد خواه ــور منعق ــاده ای كش ج

ــركت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــمال اس ــرق ش ــروی ب ــع نی توزی
شــهبا  محمــود  مهنــدس  كرمــان، 
ــو  ــق ویدئ ــار از طری ــك ب ــش پی ــری پای ــت سراس در نشس
كنفرانــس بــا مدیرعامــل شــركت توانیــر، معاونــت هماهنگی 
توزیــع كــه بــا حضــور مدیــركل بازرســی اســتانداری در محــل 
امــور دیســپاچینگ و فوریــت هــای بــرق ایــن شــركت 
برگــزار گردیــد بــر لــزوم هماهنگــی و همسوســازی شــورای 
ــذر از  ــه گ ــع در برنام ــای توزی ــركت ه ــا ش ــتان ب اداری اس

ــرد.  ــد ك ــتان 98 تاكی ــك تابس پی
وی بابیــان اینكــه درســال گذشــته بــا افزایــش نقــاط مانــور 
ــل قطــع از راه دور و انجــام تعمیــرات  ونصــب كلیدهــای قاب
ــوان و  ــه ت ــرق هم ــت ب ــكاران صنع ــت: هم ــبكه گف روی ش
ــن  ــرق پایدارومطمئ ــع ب ــرای تامیــن و توزی ســعی خــود را ب

ــد گرفــت. ــكار خواهن ب
و  ادارات  بــرق  انــرژی  بررســی مصــرف  و  ازكنتــرل  وی 

ــی  ــركل بازرس ــك مدی ــا اش ــور رض ــا حض ــا ب ــازمان ه س
ــت مصــرف  ــت : در راســتای مدیری اســتانداری خبردادوگف
ــا پایــان مــرداد مــاه، ســاعت  بــرق، از اواســط خردادمــاه ت
ــروع  ــر ش ــاعت زودت ــك س ــه و ی ــر یافت كاری ادارات تغیی
ــت و  ــق موافق ــور طب ــن منظ ــه همی ــدو ب ــه می یاب و خاتم
ــع مجــاز  دســتور اباغــی اســتانداری كرمــان ، شــركت توزی
ــاعات  ــه س ــت ك ــازمان هایی اس ــرق ادارات و س ــع ب ــه قط ب
كار اباغــی را رعایــت نكــرده و از بــرق شــهری اســتفاده 

. می كننــد
شــهبا بــر اســتفاده از دیــزل ژنراتــور در ادارات وصنایــع 
ومراكــز پربــار تاكیــد كــرد و گفــت: ادارات و ســازمان ها 
ضمــن نظــارت و تــاش جــدی در خصــوص كاهــش مصــرف 
ــزل  ــری دی ــه بكارگی ــف ب ــرورت موظ ــب ض ــر حس ــرق، ب ب
ــت اداری  ــر وق ــا آخ ــاعت 12:۴5 ت ــود از س ــای خ ژنراتوره

ــتند. هس
ــس  ــو كنفران ــاط ویدئ ــق ارتب ــه از طری ــی اســت در ادام گفتن
ــگاوات  ــزان 30 م ــر می ــركت توانی ــه ش ــل ب ــط مدیرعام توس
ــاورزی،  ــتركین كش ــكاری مش ــی و هم ــه جوی ــه صرف نتیج
صنعتــی و ادارات در قالــب برنامــه هــای كاهــش پیــك 

ــزارش شــد. گ


