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ما را در تلگرام دنبال کنید
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نبات نامه باب دویوم 
)دماغ المبارک(

فاطمه رضا زاده
یادداشت مهمان

نشســته  حرمســرا  در  المجلــس  فــی 
بودیــم کــه دمــاغ الســلطنه همســر پنجــم 
جنــاب حاکــم در تیلیفــون ناهمراهــش 
ــت  ــرت آور! گف ــانمان داد حی ــی نش عکس
ــی  ــاد« طبیب ــن آب ــایه »تلخ ــاد همس در ب
اســت کــه دمــاغ زنــان را ُبریــده و کوچــک 
ــه کوچــک  ــد ک ــورت داده ان ــد. راپ مینومای
بــرای  یمنــی  خــوش  دمــاغ،  کــردن 

ــی آورد. ــراه م ــت بهم مملک
ــه  دمــاغ الســلطنه؛ پریشــان خاطــر ســر ب
بــی تابــی گذاشــت و آه و نالــه در اندرونــی 
ــا را  ــلطان م ــال الس ــه پفت ــت ک راه انداخ
دوســت نمــی دارد. فــی الواقــع دمــاغ 
مــا بــرای دولــت خــان بدشــگونی بــه 
همــراه آورده اســت. ماحظــه نمــی کنیــد 
کــم  »چمنســتان«  باغــات  محصــول 
ــت  ــن در والی ــا زمی ــت؟ هکتاره ــده اس ش

»سروســتان« در آتــش ســوخت.
بــا  »باغســتان«  ُملــک  تلــف  جشــن 
لــم  کاســتی ســرویجات مســتراح کان 
ــی   ــه بدبخت ــن هم ــد. ای ــی ش ــن تلق یک
ــد  ــطه ب ــان بواس ــت خان¬م ــرای مملک ب
ماســت.   نامبــارک  دمــاغ  ایــن  یمنــی 
ــری  ــوره گی ــاز آبغ ــد و ب ــا را گفتن ــن ه ای

از ســر گرفتنــد.
فــی الحــال طفلــک مــادر مــرده حــق 
داشــت. دنــدان در دهــان نداشــته باشــی، 
بهتــر اســت تــا دماغــت زودتــر از دهانــت 

ــرود. ــوی اســتکان چــای ب ت
ــناس  ــور روانش ــک دوکت ــم ی ــاب حاک جن
ــن  ــه روان ای ــرد ک ــی احضــار ک ــه اندرون ب
ــا  ــد، ام ــش را آرام کن ــرک روان پری دخت

ــاد. ــه نیوفت افاق
دمــاغ الســلطنه؛ اشــک ریــزان گفت:»مــرا 
بــه تلخــن آبــاد نبریــد. خــودم دمــاغ 
کــه  ُبریــد. کار  را خواهــم  بــد شــگونم 
بــاال گرفــت مــن بــا جامــی نبــات داغ 
رســیدم.  حاکــم  حضــور  بــه  خاکشــیر 
قلــه  بــر  نامــت  داشــتم:»ای  عرضــه 
حاکــم  ای  زمیــن،  کرمــان  افتخــارات 
و  عنایــت  چشــم  دوســت کــه  همســر 
ــن  ــد. ای ــرا داری ــان حرمس ــه زن ــرام ب احت
طفلــک را متهــم بــه روان پریشــی کردنــد. 
الحــق صورتــش را ایــن دمــاغ  نامبــارک و 
ــرتان  ــت. س ــوده اس ــت نم ــادل، زش نامتع
ســامت! چــه ایــرادی دارد پــول تــوی 
ــاغ  ــی دم ــد؛ ول ــا بریزی ــی ه ــب اجنب جی
ــت  ــان والی ــی روی صــورت زن هــای زیبای
ــه  ــرک حمل ــص مات ــیند.  باالخ ــان بنش م
آقــا محمدخــان کــه چشــمان رعیــت را 
کــور نمــود، دمــاغ اهالــی کرمــان در گــذر 
گرفتــه  بیشــتر  ابهتــی  و  قــوت  زمــان 
اســت. عجالتــًا بنــده اســتدعا دارم بــا 
فیصلــه  را  مســئله  ایــن  خــود  درایــت 

بدهیــد.
غبغــب  بــه  بــادی  الســلطان؛  پفتــال 
ــا لبخنــدی زیــر ســبیل پهــن  انداخــت و ب
ــرار داد و  ــد ق ــورد تفق ــا را م ــی م همایون
امــر فرمــود، نــازک الدولــه بــه تلخــن 
ــاز ده  ــراردادی امتی ــی ق ــرود و ط ــاد ب آب
آلوزردهــای  محصــول  برداشــت  ســال 
آنــان اعطــا  بــه  را  بــاغ ملــک منصــور 
کرمــان  بــه  طبیــب  عــوض  در  کنــد. 
ــا  فرســتادند و دمــاغ الســلطنه توانســت ب
بــه  را  دمــاغ کوچکــش خوش شانســی 

ســرزمین کرمــان بــه ارمغــان بیــاورد.
ــا و پیشــرفت  ــرای اعت ــان ب ــا زن ــا م همان
پیشــه  جــان گذشــتگی  از  ســرزمینمان 

مینوماییــم.
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خانم گل لیگ؛ گالیه از تبعیض

ــران معتقــد اســت حداقــل  ــال ای ــم گل فوتب خان
بایــد در بیــن نامزدهــای بهتریــن بازیکــن لیــگ 
حضــور مــی یافــت کــه ایــن اتفــاق نیفتــاد. زهــرا 
قنبــری بازیکــن شــهرداری بــم مــی گویــد گفتــه 

انــد یــک خانــم نمــی توانــد دو جایــزه بــه دســت 
بیــاورد!

زهــرا قنبــری یکــی از نفــرات برگزیــده در مراســم 
ــه  ــری ک ــود. قنب ــران ب ــال ای ــای فوتب ــن ه بهتری

در رقابــت هــای لیــگ بانــوان موفــق شــد بــرای 
دومیــن بــار  پیاپــی بــه عنــوان خانــم گلــی 
ــوان  ــال بان ــخ فوتب ــی در تاری ــورد گلزن ــد رک برس
ایــن  بــاالی  تاثیرگــذاری  را شکســت.  ایــران 
ــت  ــه در نهای ــم ک ــهرداری ب ــم ش ــن در تی بازیک
ــال داشــت باعــث  ــه دنب ــی ایــن تیــم را ب قهرمان
شــد تــا وی بــه عنــوان یکــی از بهتریــن بازیکنــان 
ــم  ــا در مراس ــود ام ــناخته ش ــران ش ــال ای فوتب
ــم  ــوان خان ــه عن ــا ب ــا او تنه ــاب بهترین ه انتخ
ــام او در  ــری از ن ــد و اث ــته باش ــور داش گل حض
ــه  ــی ک ــا وجــود نداشــت. اتفاق لیســت بهترین ه
ــزاری  ــاکیان برگ ــی از ش ــا وی یک ــد ت ــث ش باع

ــد. ــم باش ــن مراس ای
بــه گــزارش کرمــان ســاکر؛ زهــرا قنبــری دربــاره 
ناراحتــی خــود از برگــزاری مراســم بهترین هــای 
فوتبــال ایــران گفــت: مــن بهتریــن ســال فوتبالی 
ــن  ــم ای ــر میکن ــتم و فک ــر گذاش ــت س ام را پش
حــق مــن بــود کــه حداقــل در لیســت نامزدهــای 
ــی  ــم. وقت ــن باش ــن بازیک ــوان بهتری ــب عن کس
مــی توانــم در بیــن بهترین هــا قــرار بگیــرم چــرا 
بایــد بــه صــرف اینکــه خانــم گل بازی هــا شــدم 

ــم؟ ــا نباش ــع بهترین ه در جم
احســاس  مــن  داد:  ادامــه  بــاره  ایــن  در  او 
می کــردم حقــم بــود کــه در بیــن بهترین هــا 

حضــور داشــته باشــم و فکــر مــی کنــم کمتریــن 
ــن نامزدهــا  ــود کــه حداقــل بی ــن ب حــق مــن ای
آقــای  االن  نیفتــاد.  اتفــاق  ایــن  باشــم کــه 
ــی خــودش  ــد طایــی تریــن ســال فوتبال بیرانون
را پشــت ســر گذاشــت بــه صــرف اینکــه بهتریــن 
ــد در لیســت بهتریــن هــای  ــان شــد نبای دروازه ب
لیــگ قــرار مــی گرفــت؟ ایــن یــک حــق کشــی 
بیــن  در  هــم  ایشــان  بنابرایــن  بــود  کامــل 
بهترین هــا بودنــد و هــم عنــوان اصلــی را بــه 
دســت آوردنــد. بــه هرحــال ایــن یــک حــق 
کشــی و بــی رحمــی در قبــال یــک بازیکــن 
ماننــد مــن بــود کــه بهتریــن ســال فوتبالــی اش 

ــت. ــر گذاش ــت س را پش
قنبــری دربــاره پرســش خــود در ایــن بــاره 
از کســی  بــاره  ایــن  گفــت: مــن چیــزی در 
ســرمربی  امــا  پرســید  نخواهــم  و  نپرســیدم 
ــه  ــده ک ــوان ش ــا عن ــیدند گوی ــه پرس ــا ک ــم م تی
نمی توانیــم دو جایــزه بــه زهــرا بدهیــم و کا 
ــه  ــد ک ــزه بگیرن ــد دو جای ــی توانن ــا نم ــم ه خان
اگــر ایــن موضــوع درســت باشــد واقعــا حرفــی 

ــدارم. ــن ن ــرای گفت ب
ــگ  ــه لی ــی ک ــال هرکس ــه هرح ــه داد: ب او ادام
بهتریــن  مــن  می دانســت  می کنــد  دنبــال  را 
بازیکــن بــودم امــا در نهایــت مجبــور شــدم 

ــه تنهــا مــن کــه  فقــط خانــم گل باشــم. البتــه ن
ــه  ــد ب ــود بای ــن ب ــر جــای م ــم اگ ــر کســی ه ه
ــن و  ــش از ای ــن پی ــه م ــید. البت ــش می رس حق
ــن  ــن بازیک ــوان بهتری ــتم عن ــال 9۴ توانس در س
ــن  ــاورم ای ــت بی ــه دس ــوان را ب ــر بان ــگ برت لی
ــه  ــه ب ــوان ک ــن عن ــر ای ــه خاط ــه ب ــا را ن حرف ه
ــن  ــه بهتری ــی ک ــق کس ــدن ح ــع ش ــر ضای خاط
ــی اش را پشــت ســر گذاشــت مــی  ســال فوتبال

ــم. زن
خانــم گل دو فصــل اخیــر فوتبــال ایــران دربــاره 
ــت:  ــز گف ــت نی ــز داش ــه جوای ــه ب ــی ک اعتراض
مــن اعتراضــی بــه جوایــز نــدارم چــرا کــه اصــا 
ــد.  ــزه گرفتن ــزی جای ــه چی ــان چ ــم آقای نمی دان
ــم کــه یــک نیــم ســکه  مــن همیــن جــا می گوی
ــوان  ــه عن ــد ســاعت ب ــن خری ــک ب ــه همــراه ی ب
بهتریــن گلــزن لیــگ دریافــت کــردم. حــاال 
ــه  ــد ک ــن گرفتن ــزی بیشــتر از ای ــان چی ــر آقای اگ
طبیعتــا بیــن خانــم هــا و آقایــان تبعیــض قائــل 
نمی دانــم  جوایــز  دربــاره  بنابرایــن  شــده اند. 
ــی  ــس های ــل در تندی ــض حداق ــن تبعی ــا ای ام
کــه اهــدا شــد وجــود داشــت تندیســی کــه مــن 
ــم  ــوان گرفت ــر بان ــم گل لیــگ برت ــوان خان ــه عن ب
ــن  ــت و ای ــان نداش ــس آقای ــه تندی ــباهتی ب ش

ــود. موضــوع اصــا درســت نب

قنبری: حق من را به خاطر خانم گل شدن ضایع کردند

وزش باد شدید و گرد و خاک در شرق کرمان

ــی  ــی اداره کل هواشناس ــش بین ــز پی ــناس مرک کارش
اســتان کرمــان گفــت: وزش بــاد نســبتا شــدید، گــرد و 
خــاک و وقــوع طوفــان شــن لحظــه ای درشــرق اســتان 

ــود. ــی می ش ــش بین پی
مریــم ســاجقه کارشــناس مرکــز پیــش بینــی اداره کل 
هواشناســی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه آســمان 
اســتان صــاف تــا کمــی ابــری اســت، گفــت: وزش بــاد 
ــتان  ــب اس ــده غال ــاک پدی ــرد و خ ــدید و گ ــبتا ش نس

کرمــان طــی امــروز اســت.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان او بــا اعــام اینکه 
در شــرق، برخــی مناطق شــرقی و شــمالی اســتان وزش 
بــاد نســبتا شــدید بــه همــراه گردوخــاک را داریــم اظهــار 
کــرد: وقــوع طوفــان شــن لحظــه ای در شهرســتان های 
فهــرج و ریــگان طــی امــروز و فــردا پیــش بینــی 

می شــود.
ســاجقه بــا اعــام اینکــه بــه دلیــل وزش بــاد و 
ــد را در  گــرد وخــاک کاهــش کیفــت هــوا وکاهــش دی
ــه  ــی ک ــرد: رانندگان ــان ک ــم بی ــرقی داری ــای ش جاد ه
قصــد تــردد از محور هــای مواصاتــی کرمان-سیســتان و 
بلوچســتان و شــهداد -نهبنــدان دارنــد بــا احتیــاط برانند 

ــند. ــر باش ــا خب ــا ب ــرایط جاده ه و از ش
ــی  ــی اداره کل هواشناس ــش بین ــز پی ــناس مرک کارش
اســتان گفــت: کــودکان، ســالمندان و بیمــاران قلبــی از 

ــد. ــاز خــودداری کنن ــه فضــای ب ــن ب رفت
او اظهــار کــرد: در حالــی قلعه گنج در ۲۴ ســاعته گذشــته 
ــر  ــت س ــن روز را پش ــانتیگراد، گرم تری ــه س ــا۴۲ درج ب
گذاشــته اللــه زار بــا ۷درجــه ســانتیگراد خنک ترین نقطه 

اســتان بــه ثبــت رســیده اســت.
ســاجقه حداقــل دمــای امــروز شــهر کرمــان را 11 درجــه 
ســانتیگراد اعــام و تصریــح کرد: امــروز دمــای کرمان در 

گرم تریــن ســاعات بــا 31 درجــه ســانتیگراد می رســد.

29 تا 2948 تا 46

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شـرح ذیل را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی 

دولـت برگـزار نمایـد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه 
تـداکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صورت عـدم عضویت قبلی، 

مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

فهرست بها براورد )ریال(نوع تضمين )لاير(عنوان شماره 

101/ج98/3
اجرای دستک های پل دوم 
هلیل و بستن بین کوله های 

آن)تجدید۲(
1،50۴،000،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق 
با فرمت ارایه شده در 

اسناد( _ اصل فیش واریز 
وجه  نقد

30،0۷5،06۴،۴86

راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1398 

و فهرست بهای 
تجمیعی

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/06/07 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10روز 1398/06/07 تا تاریخ 1398/06/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1398/06/27
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1398/06/28

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائه پاکـت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سـیلو 
و پلیـس راه، بلـوار ورودی شـهرک صنعتـی شـماره 2 تلفـن: 43310516-034 و سـایت www.jkerman.mrud.ir و پایـگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات 

)http://iets.mporg.ir( کشور 
          اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت اول
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در پی ایجاد اخـال در رونـد کار معـدن مس گمـرکان عنبرآباد 
در جنوب کرمان دادسـتان این شهرسـتان با صدور دسـتوری، 
تامیـن امنیت معـدن را بـه قـرارگاه قـدس سـپاه پاسـداران 

واگـذار کرد. 
دادسـتان عنبرآباد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشـت: 
در پـی مختـل شـدن فعالیـت معدن مـس گمـرکان، مجـوز 

واگـذاری امنیـت معـدن به قـرارگاه قدس سـپاه صادر شـد.
یوسـف سـبحانی با اشـاره با تاکیـدات رهبر معظـم انقاب بر 
تقویـت رونـق تولید بیـان کـرد: در راسـتای تحقق فرمایشـات 
معظـم لـه، از سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی کـه زمینـه 
تولیـد و اشـتغال را فراهـم مـی کننـد، حمایت ویژه می شـود.

وی عنـوان کـرد: تامیـن امنیـت و حمایـت از سـرمایه گـذران 
بـه صـورت ویـژه بـرای تحقـق شـعار سـال در دسـتور کار قرار 
گرفته لـذا بـا اخالگـران ایـن بخش برخـورد قاطع می شـود.

دادسـتان عنبرآبـاد گفت: خوشـبختانه امروز با حضـور قرارگاه 
قـدس شـاهد تامیـن امنیت معـدن مـس گمـرکان بودیم.به 
گفتـه کارشناسـان بـا احـداث کارخانه مـس در گمـرکان برای 
بیـش از 500 نفـر جـوان اشـتغال ایجـاد خواهـد شـد.معدن 
مـس عنبرآبـاد جزو معادن برتر کشـور به شـمار مـی رود و بر 
اسـاس اکتشـاف های صورت گرفتـه، ظرفیت این معـدن ۴00 

میلیـون تن پیش بینی شـده اسـت.

بـه گـزارش پايـگاه خبـری توانيـر بـه گـزارش روابـط عمومـی 
شـركت توزيـع نيـروی برق جنوب اسـتان كرمـان، عبدالوحيد 
مهدوی نيـا، مديرعامـل ايـن شـركت ضمـن گرامـی داشـت 
هفتـه دولـت، بيان كرد: به مناسـبت هفته دولت اين شـركت 
پروژه هـای برق رسـانی بـه  16 روسـتاي فاقـد بـرق، توسـعه 
شـبكه جهـت برق رسـانی بـه مشـتركين جديـد، اصـاح و 
بهينه سـازی در راسـتاي رفـع افـت ولتـاژ، تعويـض كنتورهای 
معيوب و همچنين اتوماسـيون 36 دسـتگاه كنترل از راه دور با 
اعتبـاری بالـغ بر ۲86 ميليـارد لاير، در حوزه عملياتی شـركت 

افتتـاح و بـه بهره بـرداری خواهد رسـيد.
مهدوی نيا از برق رسـانی به 16 روسـتاي فاقـد برق تحت حوزه 
عملياتـی شـركت خبـر داد و گفت: 16 روسـتای فاقـد برق در 
شهرسـتان های ارزوئيـه، بردسـير و جيرفـت برای برق رسـانی 
بـه 1۴5 خانـوار روسـتايی و با  اعتباری به ميـزان  ۷8 ميليارد 

لاير بـه بهره برداری خواهد رسـيد.
وی افزود: توسـعه شـبكه در راسـتای برق رسـاني به بيش 
از ۷۷00 مشـترك جديـد نيـز ازجملـه اقداماتـی اسـت كـه 
بـه مناسـبت هفتـه دولـت انجـام خواهـد شـد.مهدوی نيا 
بهينه سـازی شـبكه، جهـت رفـع  تصريـح كـرد: اصـاح و 
افـت ولتـاژ و افزايـش قابليـت اطمينـان شـبكه بـا نصـب 
9۴ دسـتگاه ترانسـفورماتور و احـداث 50 كيلومتـر شـبكه 
فشـار متوسـط و ضعيف نيز افتتاح مي شـود.وي در زمينه 
اتوماسـيون بـه راه انـدازي نـرم افـزار اسـكادا در شـركت 
اشـاره كـرد و گفـت: ايـن شـركت جـز اوليـن شـركت هايی 
اسـت كـه توانسـته اطاعـات كنتورهـاي پسـت های فـوق 
توزيـع را بـه صـورت برخـط مشـاهده کنـد و در راسـتاي 
اتوماسـيون شـبكه توزيـع نيـز 36 دسـتگاه كليـد كنترل از 
راه دور بـه بهـره برداري خواهد رسـيد.اين مقام مسـوول در 
ادامـه سـخنان خـود خاطر نشـان كـرد: از آنجايـي كه يكي 
از رويكردهـای برنامـه اسـتراتژيك شـركت، كاهـش تلفات 
مـي باشـد ايـن شـركت اقـدام بـه تعويـض 6۷00 كنتـور 

معيـوب كرده اسـت.

نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلس شـورای 
اسـامی گفـت: بـا وجـود انجـام برخـی اقدامـات در 
جنوب اسـتان کرمان اما متأسـفانه شـاهد عمق فاجعه 
و شـکاف بین جنوب کرمان و سـایر نقاط کشـور و حتی 
شـمال اسـتان هسـتیم که این مسئله نشـان می دهد 
کـه ما هنوز ابتـدای راه قرار گرفتـه ایم.یحیی کمالی پور 
در گفتگـو بـا راه آرمان افزود: در گذشـته جنوب اسـتان 
کرمـان کمتـر دیـده و مورد توجه قرار گرفته اسـت و این 
مسـئله موجـب شـد کـه در ایـن منطقـه در حـوزه های 
مختلف مشـکاتی را داشـته باشـیم.وی ادامـه داد: در 
موضوعات آب، برق و راه های روسـتایی، موارد توسـعه 
ای ماننـد ریل، فـرودگاه، هواپیما و ایجاد صنایع تبدیلی 
و جانبـی در بخـش کشـاورزی مشـکات متعـددی 
وجـود دارد کـه حـل تمامـی این مشـکات عـزم و اراده 
قـوی از سـوی دولتمـردان را مـی طلبد.نماینـده مـردم 
جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسـامی بیان 
کـرد: بـا وجود انجـام برخـی اقدامات در جنوب اسـتان 
کرمـان امـا متأسـفانه شـاهد عمـق فاجعـه و شـکاف 
بیـن جنـوب کرمان و سـایر نقاط کشـور و حتی شـمال 
اسـتان هسـتیم که این مسـئله نشـان می دهـد که ما 
هنـوز ابتـدای راه قـرار گرفتـه ایم.کمالی پـور تأکید کرد: 
دولتمـردان بایـد نگاهشـان را بـه جنوب کرمـان ویژه تر 
کننـد و در جهـت کمـک بـه توسـعه زیـر سـاخت هـا و 
تکمیـل پـروژه هـای ناتمـام در این منطقه گام اساسـی 
و جـدی بردارند.ایـن مقام مسـوول اظهار کـرد: با وجود 
اقداماتـی کـه در ایـن منطقه انجام شـده اسـت اما هم 
اکنـون حـدود هزار کیلومتر راه روسـتایی فاقد آسـفالت 
و دسترسـی در ایـن منطقه وجـود دارد و 18۲ روسـتا از 
آب آشـامیدنی سـالم محروم اسـت؛ همچنین در حوزه 
بهداشـت علـی رغـم انقابـی کـه در ایـن حـوزه صورت 
گرفته اسـت باز هم در جنوب اسـتان کرمان مشـکاتی 
وجـود دارد.در زمینـه مدرسـه سـازی و سـرانه ورزشـی 
شـرایط بسـیار سـختی را پشـت سـر می گذرانیم و در 
اشـتغال فـارغ التحصیـان بـا بحـران بیـکاری رو به رو 
هسـتند و مسـائل متعـدد دیگـری کـه نیازمنـد تاش 

جـدی و فعالیـت دولت اسـت.

ورود دادستانی 
به بحث اخالل در 

معدن مس عنبرآباد 

افتتاح 286 ميليارد لاير 
پروژه برق رسانی 

در  روستاهای جنوب

جوالن محرومیت و 
بیکاری در جنوب کرمان

خبر

خبر

پرونده دو نماینده 
بازداشتی به دادگاه رفت 

کلنگ زنی دو پروژه منابع طبیعی 
در منوجان و رودبار

کلنگ زنی پروژه های نهال کاری 
در  گمرکان و میثم آباد عنبرآباد 

ســخنگوی قــوه قضاییه از ارســال 
پرونــده دو نماینــده بازداشــت 
شــده بــه دادگاه خبــر داد.بــه 
گــزارش ایســنا اســماعیلی در 
ــاره اینکــه اعــام شــد  پاســخ بــه ســوالی درب
ــرای موضــوع خــودرو بازداشــت  ــده ب دو نماین
ــودرو  ــران خ ــس ای ــد ریی ــام ش ــدند و اع ش
بازداشــت شــده اســت، آیــا ایــن پرونــده 
ــت؟گفت:  ــوط اس ــم مرب ــه واردات خودروه ب
پرونــده مربــوط بــه شــرکت خودرویــی هنــوز 
ــیدگی  ــد رس ــده و در فرآین ــادر نش ــش ص رای
اســت. یــک جلســه دادگاه برگــزار شــده و 
جلســات بعــدی بــزودی برگــزار می شــود. 
اجــازه دهیــم پیــش داوری نکنیــم تــا زمانــی 
ــت.وی  ــیده اس ــات نرس ــه اثب ــوع ب ــه موض ک
افــزود: خبــر منتشــر شــد کــه مــا ناچار شــدیم 

اصــل خبــر را تاییــد کنیــم، امــا برخی رســانه ها 
ــگری را  ــه پرسش ــد و گرچ ــام زدن ــس و ن عک
ــن  ــه ای ــم ک ــد بگوی ــی بای ــم، ول ــق می دان ح
پرونــده بــا کیفرخواســت بــه دادگاه رفته اســت 
ــد  ــازه دهی ــده. اج ــزار ش ــه برگ ــک جلس و ی
جلســات بعــدی برگــزار شــود و ان شــاءهللا در 
خاتمــه دادگاه ببینیــم چــه می شــود کســی یــا 
کســانی در پرونــده محکــوم میشــوند یــا خیر.

ــوط  ــده مرب ــن پرون ــه داد: ای ــماعیلی ادام اس
بــه تاطــم بــازار خــودرو و فــروش و افزایــش 
قیمــت خــودرو و خودروســازان داخلــی اســت 
و در رابطــه بــا واردات خــودرو پرونده هــای 
دیگــری وجــود دارد.ســخنگوی قــوه قضاییــه 
دربــاره بازداشــت مدیرعامــل ایــران خــودرو نیز 
گفتپرونــده مدیرعامل ایــران خــودرو در مرحله 

ــت. ــی در دادسراس ــات مقدمات تحقیق

بــه گــزارش خبرنــگار پیــام 
کرمــان:  جنــوب  طبیعــت 
جمعــه  امــام  حضــور   بــا 
منوجــان،  شهرســتان 
ســلطانی  دکتــر  فرمانــدار،  محمــودی 
رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
شهرســتان  اداری  شــورای  اعضــای  و 
پــروژه آبخيــزداری تــم زردان واقــع در 
حــوزه آبخیــز چــاه شــور منوجــان افتتــاح 
ــن  شــد.فرماندار شهرســتان منوجــان در ای
ــم  ــا حج ــروژه ب ــن پ ــت: ای ــوص گف خص
ــم  ــا حج ــب و ب ــر مكع ــات 1800 مت عملی
ــب  ــر مکع ــه 300000 مت ــب ب ــری قری آبگی
توســعه  صنــدوق  اعتبــارات  محــل  از 
ــروژه  ــن پ ــری ای ــد.با آبگی ــرا ش ــی اج مل
قبیــل  از  مثبتــی  اثــرات  شــاهد  هــا 

و  افزایــش  رســوب،  و  ســیل  کنتــرل 
و  زیرزمینــی  آب  هــای  ســفره  تقویــت 
همچنیــن ایجــاد اشــتغال و جلوگیــری 
 از مهاجــرت روســتائیان خواهیــم بــود.

دولــت  هفتــه  آغــاز  از  روز  ســومین  در 
 ۲ شــماره  ســایت  از  بازدیــد  ضمــن 
ــاز  ــگ آغ ــوت، کلن ــیاب زهکل ــش س پخ
بــه کار ســایت شــماره 1 پــروژه پخــش 
 ســیاب زهکلــوت بــه زمیــن زده شــد.

پــروژه آبخیــزداری حــوزه آبخیــز زهکلــوت، 
شــامل بنــد خاکــی بــه حجــم 831۷5 
ــنگی  ــرریز س ــن س ــب و همچنی ــر مکع مت
ــا  ــب و ب ــم 11۴8 مترمکع ــه حج ــی ب مات
ــد و  ــارد و هفتص ــوب ۲6 میلی ــار مص اعتب
ــارات  ــل اعتب ــال، از مح ــون ری ــل میلی چه

ــت. ــی 98 اس ــعه مل ــدوق توس صن

بــه گــزارش خبرنــگار پیــام 
کرمــان؛  جنــوب  طبیعــت 
هفتــه  از  روز  چهارمیــن  در 
ــای  ــروژه ه ــگ پ ــت، کلن دول
ــاد و  گمــرکان  ــکاری مناطــق میثــم آب نهال
باحضــور  عنبرآبــاد  توابــع شهرســتان  از 
ــن  ــورای اداری ای ــدار و ش ــی فرمان رئیس
شــد.طی  زده  زمیــن  بــه  شهرســتان 
ایــن مراســم مهنــدس ســاالری نســب 
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
شهرســتان عنبرآبــاد ضمــن تبریــک هفتــه 
ــروژه هــا  ــن پ ــت، هــدف از اجــرای ای دول
ســرانه  افزایــش  و  خــاک  حفاظــت  را 
ــزود:  ــت و اف ــه دانس ــبز منطق ــای س فض
ــار  ــعت ۴30 هکت ــه وس ــا ب ــن پروژه ه ای
ــی  ــدوق توســعه مل ــارات صن از محــل اعتب

98 اجــرا خواهــد شــد .در ادامــه، رئیســی 
در  نیــز  عنبرآبــاد  شهرســتان  فرمانــدار 
ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از اهتمــام 
آبخیــزداری  و  منابــع طبیعــی  مدیــرکل 
وقفــه  بــی  تــاش  و  کرمــان  جنــوب 
شهرســتان  طبیعــی  منابــع  نیروهــای 
توســعه  و  احیــاء   ، حفــظ  در  عنبرآبــاد 
ــود  ــت خ ــه، حمای ــی منطق ــش گیاه پوش
را از اجــرای طــرح هــای نهالــکاری اعــام 
نمــود و اظهــار داشــت : از آنجایــی کــه 
ــعه  ــات و توس ــتر حی ــی بس ــع طبیع مناب
ــژه ارگان  ــردم بوی ــاد م ــه آح اســت، از هم
هــای دولتــی میخواهــم تــا بــا منابــع 
فرهنــگ  ترویــج  خصــوص  در  طبیعــی 
حراســت  و  حفاظــت  و  طبیعــی  منابــع 
 از آن همکارهــای الزم را داشــته باشــند.

در دانشــگاه آزاد اســامی یک هــزار و ۲00 طــرح دانــش 
ــت.  ــال اجراس ــی در ح ــاد مقاومت ــان اقتص بنی

آزاد  دانشــگاه  آوری  نــوع  و  تحقیقات، فنــاوری  معــاون 
اســامی شــامگاه دوشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
ــا ۴00  ــت: 300 ت ــار داش ــت اظه ــه دول ــک هفت ــن تبری ضم
ــی  ــه ثمر م ــده ب ــال آین ــی س ــا ط ــرح ه ــن ط ــورد از ای م

ــذارد. ــی گ ــه م ــود را در جامع ــرات خ نشــیند و اث
ــا در  ــرح ه ــن ط ــزود:  ای ــادی اف ــی فیروزآب روح هللا دهقان
راســتای تحقــق فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی 

ــوده اســت. ــه اقتصــاد مقاومتــی ب در زمین
وی ادامــه داد: تعــدادی از ایــن طــرح هــا توســط واحدهــای 
دانشــگاه آزاد اســامی ســطح کشــور، تعــدادی توســط 
دانشــگاه،  آوری  نــوع  و  تحقیقات، فنــاوری  معاونــت 
ــا هماهنگــی معــاون علمــی ریاســت جمهــوری  تعــدادی ب
نــوآوری  و  شــکوفایی  صنــدوق  همــکاری  همچنیــن  و 

ــوند. ــی ش ــتیبانی م پش
آزاد  دانشــگاه  آوری  نــوع  و  تحقیقات، فنــاوری  معــاون 
ــردم  ــگاه م ــگاه آزاد، دانش ــه دانش ــان اینک ــا بی ــامی ب اس
مجموعــه،  ایــن  داشــت:  اظهــار  اســت،  مــردم  بــرای 
ــی  ــت غذای ــوزه امنی ــود را در ح ــذاری خ ــرمایه گ ــام س تم
ــردم  ــی م ــا زندگ ــتقیما ب ــون مس ــته چ ــاورزی گذاش و کش

ارتبــاط دارد.
ای کــه از  ســرزده  بازدیــد  در  آبــادی  فیــروز  دهقانــی 
داشــت گفــت:  جیرفــت  اســامی واحد  آزاد  دانشــگاه 
ــوان  ــه عن ــد ب جیرفــت بهشــت کشــاورزی اســت پــس بای
ــد  ــود و بای ــی ش ــم معرف ــاورزی ه ــوزش کش ــت آم بهش
ــه اطــاع  ــای آن برای جــذب دانشــجوی کشــاورزی ب مزای

اســتان های همجــوار هــم برســد و طــرح جامعــی در 
راســتای جذب دانشــجوی کشــاورزی داشــته باشــیم و بــه 

ــم.  ــرفت کنی ــه ای پیش ــورت پل ص
ــادی  ــه اقتص ــد چرخ ــت: ما بای ــار داش ــن اظه وی همچنی
خودمــان را توســعه دهیــم تــا بتوانیــم تبلیغــات بهتــری در 
جــذب دانشــجو و بورســیه کــردن آنهــا در واحــد دانشــگاهی 
ــجوها  ــه دانش ــم ب ــدت بتوانی ــد م ــیم و در بلن ــته باش داش
اطمینــان خاطــر دهیــم کــه مــی توانیــم آنهــا را اســتخدام 

کنیم. 
ــا  ــز ب ــت نی ــد جیرف ــامی واح ــگاه آزاد اس ــس دانش ریی
ــی و  ــی تحقیقات ــه آموزش ــت مزرع ــی از وضعی ــه گزارش ارائ
ــک  ــن واحــد دانشــگاهی گفت : طــی ی ــی ای ــرد مال عملک
ســال گذشــته بیــش از 10 تفاهــم نامــه همــکاری بــا ادارات 
منعقــد کردیــم و  دانشــگاههای شهرســتان  و  مختلــف 
ســاالنه مبلــغ 50 میلیــارد ریــال بابــت ایــن تفاهــم نامه هــا 

درآمــد غیــر شــهریه ای داشــته ایــم. 
ــه در  ــگاه ک ــاف دانش ــر خ ــزود : ب ــامی اف ــماعیل اس  اس
ــما  ــدارس س ــم در م ــته ای جــذب دانشــجو کمبــود داش
جــذب  را  دانش آمــوز  تعــداد  بیشــترین  خوشــبختانه 
ــن  ــم و ای ــیده ای ــود رس ــدی خ ــه اوج بلن ــم و ب ــرده ای ک
ــم. ــم توســعه داده ای ــاد ه ــدارس را در شهرســتان عنبرآب م

وی ادامــه داد: در ســال تحصیلــی جــاری تعــداد 18 نفــر از 
دانش آمــوزان ایــن مجموعــه در آزمــون تیــز هوشــان قبــول 
ــک  ــم ی ــور ه ــی در کش ــتان و حت ــه در شهرس ــده اند ک ش

رکــورد بــه شــمار مــی رود.
ــت:  ــم گف ــان ه ــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرم ریی
توانــد  پــردازی دارد مــی  ایــده  توانایــی  مدیــری کــه 

تاثیرگــذاری زیــادی در مجموعــه مــا داشــته باشــد و چــرخ 
ــاورد. ــت در بی ــه حرک آن را ب

ــه  ــزود: شهرســتان جیرفــت ب ــی اف  علیرضــا منظــری توکل
ــدازه  ــه ان ــدی کشــاورزی و نیــروی انســانی ب لحــاظ توانمن

یــک کشــور ظرفیــت دارد.
آزاد  دانشــگاه  آوری  نــوع  و  تحقیقات، فنــاوری  معــاون 
اســامی روز گذشــته در ســفر بــه کرمــان از واحــد جیرفــت 

ــد کــرد. بازدی
و  واحــد جیرفــت چهــار هــزار  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
ــات  ــع تحصی ــر در مقط ــزار نف ــه یکه ــجو دارد ک ۲00 دانش
تکمیلــی و از ایــن تعــداد ۲5 نفــر در مقطــع دکتــرا تحصیــل 

می کننــد. 
همچنیــن ۷0 عضــو هیــات علمی مرتبــه اســتادیار بــه بــاال 
بــه صــورت تمــام وقــت و 150 مــدرس مدعــو در ایــن واحــد 

دانشــگاهی فعالیت می کننــد.
شهرســتان جیرفــت بــا 308 هــزار نفــر جمعیــت در فاصلــه 

۲30 کیلومتــری جنــوب کرمــان واقــع شــده اســت.

ــا  ــا ب ــد اســت: »فع ــک کارشــناس صنعــت خــودرو معتق ی
ــورم  ــد ت ــرخ رش ــش ن ــزی و کاه ــک مرک ــت های بان سیاس
در کشــور و امیــد بــه پاییــن آمــدن نــرخ تــورم، بــازار خــودرو 
از هیجــان ســرمایه گذاری خالــی می شــود و مشــتریان، 
مصرف کننــده باقــی می ماننــد.« خبرآنایــن: پیش بینــی 
قیمــت خودروهــای داخلــی در ســال 98 بــا توجه به نوســانات 
ــرای تامیــن  ــازار ارز کــه یکــی از مولفه هــای خودروســازان ب ب
ــات اســت، کمــی دشــوار به نظــر می رســد. ــه و قطع مواداولی

ــات خــودرو و  ــر قطع ــازار ارز ب ــل ســال 9۷ نوســانات ب از اوای
مواداولیــه آن تاثیرگــذار بــود و باعــث رونــد صعــودی قیمــت 
خودروهــای داخلــی شــد و تاکنــون قیمــت ایــن خودروهــا ۲ 
تــا 3 برابــر شــده اســت. فعــاالن بــازار تاکیــد دارنــد خریــداری 
در بــازار نیســت، هــر چنــد تعــداد فروشــنده ها انــدک 
اســت، امــا خریــداران بــاز هــم کمتــر از ایــن میــزان هســتند.

ــا رکــودی  ــد مــاه اخیــر معامــات ایــن خودروهــا ب طــی چن
ســخت مواجــه شــده و ایــن مســاله باعــث شــده تــا قیمــت 
خودروهــای وارداتــی نیــز بــه کمتریــن میــزان خــود برســد.با 

اجرای ۱۲۰۰ طرح دانش بنیان 

در دانشگاه آزاد جیرفت
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آگهی فقدان سند مالکیت:
احترامـا نظـر بـه اینکـه خانـم فاطمه/فاتحـی گاب فرزنـد اکبـر شـماره 
شناسـنامه 5 تاریـخ تولـد 1360/0۴/0۷ صـادره از شـهر بابک دارای شـماره 
ملـی 31۴9۷0۷099 مالک ششـدانگ پاک 108۴0 فرعـی از 3968 اصلی 
بخـش ۲ کرمـان موضـوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 83۴950 سـری ج سـال 91 
که در صفحه 3۴0 دفتر اماک جلد 1۴5 ذیل شـماره ۲۲۲8۲ و رهنی شـماره ۷6۷5 مورخ 
139۴/10/10 دفتر خانه اسـناد رسـمی شـماره 19۲ شـهر کرمان اسـتان کرمان که بنفع بانک 
مسـکن شـعبه شـهید باهنر کرمـان کد ۲9۴1 بـه مبلـغ 15۲/69۴/105ریال به مـدت 60 ماه 
صادر و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی 
اسـت سـند مالکیت پاک مزبور بعلت سـرقت مفقود و درخواسـت سـند مالکیت المثنی 
نمـوده لـذا باسـتناد اصـاح تبصره یک اصاحی مـاده 1۲0 آئیـن نامه قانون ثبـت مراتب در 
یـک نوبـت در تاریـخ مندرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک فوق الذکر با وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز 
پـس از انتشـار آگهـی به اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن ارائه 
اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند در غیـر این صورت پـس از مدت مذکور 

نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 98/06/06

رو نوشت: ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده- زئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان /م الف: 801

آگهی حصر وراثت
احتراما در خصوص دادخواسـت تقديمی خواهان محمد شـریفی به وكالت 
از امیـن هللا نورزهـی فرزنـد محمدحسـین به خواسـته حصـر وراثت توضیح 
داده شـادروان سـمیه نورزهـی فرزند امیـن هللا در تاریـخ1398/0۲/۲6 در اثر 
حـوادث ترافیکـی فـوت نمـوده و وراث حیـن فـوت وی عبارتنـد از 1. پروانـه نورزهـی فرزنـد 
رحمـان مـادر متوفـي ۲. امیـن هللا نورزهـي فرزند محمدحسـین پـدر متوفي لـذا مراتب یک 
نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االانتشـار محلی اگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراضـی دارد با 
وصیـت نامـه از متوفی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهي بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـي صـادر خواهد شـد.م/الف 688
رئیس شورای حل اختالف شماره یک مرکزی- حسین کوهستانی

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون آقـای ابراهیـم کریمـی مالک ششـدانگ پـاک 89۲ فرعـی از 5۷9-

اصلـی واقـع در بخـش ۴5 کرمـان بـا ارائـه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق 
شـده ادعـا واعـام نموده اصل سـند مالکیت پـاک اخير الذكـر که قبا نیل 
ثبـت ۲۷91۲ صفحـه ۴5۴ دفتـر 156 اماک محلی جیرفت صادر و تسـليم 
شـده اسـت بعلت جابجـای مفقود گردیـده از ایـن اداره تقاضای صدور سـند مالکیت المثنی 
پـاک فـوق را نمـوده لـذا بنا بـه درخواسـت نامبرده و برحسـب دسـتور تبصره یک مـاده 1۲0 
آییـن نامـه - قانـون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مرقـوم و با وجـود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نزد 
خـود مـی باشـند از تاریخ انتشـار آگهی)یک نوبت اسـت( ظرف مـدت 10روز مراتـب را با ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه كتبا بـه اداره ثبـت اسـناد و اماک شهرسـتان جیرفت 
اعـام نماینـد بدیهی اسـت پـس از انقضای مهلـت مقرر در آگهـی )10روز( هیچگونـه ادعایی 
از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود و ایـن اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی بنام مالک اقـدام خواهـد نمود.م/الف۲9۷
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

بـا  »کاغذوطـن«  کـه  بـود  گذشـته  سـال  تیرمـاه 
باالسـت«  جنـوب  روسـتای   1۴9 آب  تیتر»آرسـنیک 
بـه آلودگـی آب ایـن منطقـه پرداخت.البتـه در نشسـت 
سـتادبحران جنـوب کرمـان کـه در خردادمـاه سـال قبل 
بـا حضـور لطیفـی معـاون بازسـازی و بازتوانـی مدیریت 
در  ۴روسـتا  شـرب  آب  شـد کـه  اعـام  بحـران کشـور 
رودبارجنوب،35روسـتای  39روسـتای  قلعه گنـج، 
جیرفـت  روسـتای   61 و  کهنـوج  عنبرآباد،10روسـتای 
بـر  نظـارت  ندارند.معـاون  مطلوبـی  کیفیـت 
بـا  نیـز در گفت وگـو  آبفـار اسـتان  بهره بـرداری شـرکت 
آب  در  آرسـنیک  فلـز  کرد:»میـزان  »کاغذوطن«اعـام 
شـرب برخـی از نقـاط جنـوب باالسـت.«محققان معتقد 
بـرای  را  ایـن فلـز می توانـد مشـکات زیـادی  هسـتند 
مـردم بـه وجـود آورد و کمتریـن خز آن ابتا به سـرطان 
شـرب  آب  در  سـنگین  فلـزات  وجـود  البتـه  اسـت، 
می توانـد در نـوزادان و خردسـاالن باعـث ایجـاد اختال 
دیـدن  آسـیب  و  حافظـه  در  اختـال  و  یادگیـری  در 
سیسـتم عصبـی  اختـاالت حرکتی نظیر تشـنج و پیش 
صدمـات  آب  در  سـنگین  فلـزات  وجـود   ... و  فعالـی 
آرسـنیک  می کنـد.  وارد  مغـز  بـه  را  جبران ناپذیـری 
یکـی از عناصـر سـمی برای انسـان میباشـد که سـازمان 
بهداشـت جهانـی سـرطان زا بـودن آنرا تایید کرده اسـت 
. در آبهـای آشـامیدنی نیـز ممکن اسـت آرسـنیک یافت 
شـود بنابرایـن بهتـر اسـت کـه آبهـا جهـت خـوردن مورد 
تصفیـه نهایـی قـرار گیرند . حذف آرسـنیک از آب امری 

روش هـای  از  می تـوان   . اسـت  هزینه بـردار  و  سـخت 
و  یونـی  تبـادل  بـارش،  جـذب  انعقـاد،  اکسیداسـیون، 
تکنیک هـای غشـاء جهـت حـذف ارسـنیک بهـره بـرد . 
بـه طـور مثـال شـهر سـیرجان میـزان زیـادی آلودگـی 
آرسـنیک دارد و آب لولـه کشـی این شـهر قابـل خوردن 
نیسـت و تنهـا می تـوان بـرای شستشـو اسـتفاده کرد.«

شـورای تامین پیگیر آلودگی آب است
به»کاغذوطن«می گوید:»موظـف  جیرفـت  فرمانـدار 
و  پمپ هـا  موتـور  از  بهداشـت  مرکـز  و  آبفـا  کردیـم 
آزمایش هـا  نتیجـه  و  کننـد  نمونه بـرداری  مخـازن 

آلودگـی در آب وجـود  ببینیـم  تـا  بیارونـد  بـرای مـا  را 
نه.«ابـوذر عطاپـور اضافـه کـرد:» فعـا منتظـر  یـا  دارد 
هسـتیم  نهـاد  دو  ایـن  سـوی  از  آزمایشـات  جـواب 
ایـن مسـاله در شـورای تامیـن شهرسـتان هـم مطـرح 

شـده و ایـن شـورا بـه شـدت در حـال بررسـی اسـت 
بـرای  فکـری  بایـد  شـود  تاییـد  معضـل  ایـن  اگـر  و 
بایـد  هـم  فاضـاب  آب و  همـه  از  مهم تـر  و  کـرد  آن 
خیـر.« یـا  کـرده  اقدامـی  آیـا  کـه  باشـد  پاسـخگو 

آبفـا و آبفار زیر ذره بین فرماندار
وی تاکیـد کرد:»اگـر اقدامـی انجـام شـده بایـد روشـن 
شـود و اگـر انجـام نشـده بایـد پاسـخ دهنـد بـه چـه 
تصریـح  جیرفـت  نکرده اند؟«فرمانـدار  کاری  دلیـل 
کـه  شـود  انجـام  بایـد  خاصـی  کرد:»آزمایشـات 
نخواهـد  طـول  هفتـه  دو  از  بیشـتر  و  اسـت  زمان بـر 
شهرسـتان  در  آزمایشـات  انجـام  امـکان  البتـه  کشـید 
نیسـت و نمونه هـا بـه جایـی دیگـر ارسـال می شـوند.«

به مزر هشـدار نرسیدیم
جیرفـت  شهرسـتان  بهداشـت  مرکـز  رییـس 
شهرسـتان  آب  خصـوص  به»کاغذوطن«می گویـد:»در 
صـورت  میکروبـی  نمونه بـرداری  مـورد   ۲6۷1 حـدود 
تکان دهنده اسـت  ومـار  اسـت  باالیـی  آمـار  گرفتـه کـه 
نشـده  مشـاهده  میکروبـی  بـار  هیـچ  خوشـبختانه  و 
و  نیسـت  مهمـی  افزود:»مسـاله  اسـت.«محمودی 
ایـن  روزی  اگـر  اسـت،  نرسـیده  هشـدار  مرحلـه  بـه 
و  فرمانـدار  حتمـا  برسـد  هشـدار  مـرز  بـه  مسـاله 
االن  اندیشـید  خواهنـد  را  تدابیـری  مسـووالن  دیگـر 
شـرایط قابـل قبـول اسـت و اگـر مسـاله خاصـی بـود 
ایـن  می کردیـم  پیـدا  ورود  آن  بـه  ویـژه  شـکل  بـه 
بهداشـت  مرکـز  و  آبفـار  و  آبفـا  زاویـه  چنـد  از  مسـاله 
می شـود.« پیگیـری  اتفاقـات  بـر  ناظـر  عنـوان  بـه 

دیدار نماینده مرکز بهداشـت 
جیرفت امام جمعه  با 

بـا  مـا  بهداشـت محیط  کرد:»مسـوول  اضافـه  وی 
بـه  مطالـب  سـری  یـک  و  کـرد  دیـدار  امام جمعـه 
حرف هـا  ایـن  گفتیـم  و  شـد  رسـانده  ایشـان  عـرض 
نداریـم  مشـکلی  مـا  واقعـی  نـوع  در  و  اسـت  شـایعه 
شـهر جیرفـت منطقـه ای جلگـه ای اسـت و اطـراف آن 
چیـزی کـه آالینـده باشـد وجـود نـدارد .«وی تصریـح 
هیـچ  بـه  مسـاله  ایـن  نیسـت   نگرانـی  کرد:»جـای 
بیمـاری کـه اسـمش را سـرطان و ...می گذارنـد ختـم 
و  نمی کنـد  نشـت  بـاال  بـه  کـه  فاضـاب  نمی شـود. 

لوله کشـی هـم کـه اگـر مشـکلی پیـدا کند فوری توسـط 
آب و فاضـاب پیگیـری می شـود.آنقدر دوسـتان مـا بـه 
دنبـال رفـع مشـکات هسـتند   کارهـای طاقت فرسـایی 
نمی شـود در چشم شـان  رویـم  انجـام می دهنـد کـه  را 
نـگاه کنم.«محمـودی ادامه داد:»یکی بحـث عمومی در 

آب هـای کشـور وجـود دارد و به این شـکل نیسـت فقط 
ایـن مشـکل در جیرفت یا جنوب باشـد شـما نمی توانید 
هیـچ آبـی را ضمانـت کنیـد هـر آبـی یـک مشـکلی دارد 
همان طـور کـه همـه می داننـد هـوای تهران آلوده اسـت 
و نمی تواننـد برایـش کاری انجـام دهنـد مـدارس تهران 

فرماندار جیرفت: منتظر نتایج آزمایش  از نمونه برداری های آب شهرستان هستیم

سالمت آب جیرفت زیر ذره بین کارشناسان

خردادمـاه سـال گذشـته بـود کـه در سـتاد بحـران جنوب اسـتان بـا حضـور معـاون بازسـازی و بازتوانی 
مدیریـت بحران کشـور بحـث آلودگی آب 149روسـتای جنوب کرمان به آرسـنیک مطرح شـد.امام جمعه 
جیرفـت کـه چنـدروز پیـش در خطبه هـای نمازجمعه اعـالم کرده بـود اب جنـوب و جیرفت آلوده اسـت 
به»کاغذوطن«می گویـد حرف هایـش طبـق مسـتندات اسـت و ایـن هفتـه حتمـا حرف هـای جدیدتری 
بـرای گفتـن دارد.فرماندار جیرفت می گویـد منتظر نتایج نمونه برداری از آب منطقه اسـت و شـورای تامین 
مسـاله را بـه شـدت پیگیـری می کنـد اما رییـس مرکز بهداشـت جیرفـت می گوید همـه چیز آرام اسـت.

فرمانـدار جیرفت:»اگـر اقدامـی انجام شـده باید 
روشـن شـود و اگـر انجـام نشـده بایـد پاسـخ 
دهنـد بـه چـه دلیـل کاری نکرده اند؟آزمایشـات 
خاصـی بایـد انجـام شـود کـه زمان بـر اسـت و 
بیشـتر از دو هفتـه طـول نخواهـد کشـید البتـه 
امکان انجام آزمایشـات در شهرسـتان نیسـت و 

نمونه هـا بـه جایـی دیگـر ارسـال می شـوند.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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روزنامه های دیروز

کلنگ زنی پروژه های نهال کاری 
در  گمرکان و میثم آباد عنبرآباد 

اختصاص 12میلیارد تومان برای 
احداث پل در محور جیرفت- بلوک 

اگر قبض برق خود را حذف نکنید 
بدهکار می شوید

98 اجــرا خواهــد شــد .در ادامــه، رئیســی 
در  نیــز  عنبرآبــاد  شهرســتان  فرمانــدار 
ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از اهتمــام 
آبخیــزداری  و  منابــع طبیعــی  مدیــرکل 
وقفــه  بــی  تــاش  و  کرمــان  جنــوب 
شهرســتان  طبیعــی  منابــع  نیروهــای 
توســعه  و  احیــاء   ، حفــظ  در  عنبرآبــاد 
ــود  ــت خ ــه، حمای ــی منطق ــش گیاه پوش
را از اجــرای طــرح هــای نهالــکاری اعــام 
نمــود و اظهــار داشــت : از آنجایــی کــه 
ــعه  ــات و توس ــتر حی ــی بس ــع طبیع مناب
ــژه ارگان  ــردم بوی ــاد م ــه آح اســت، از هم
هــای دولتــی میخواهــم تــا بــا منابــع 
فرهنــگ  ترویــج  خصــوص  در  طبیعــی 
حراســت  و  حفاظــت  و  طبیعــی  منابــع 
 از آن همکارهــای الزم را داشــته باشــند.

هـای  راه  نگهـداری  اداره  رییـس 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل 
اسـتان گفـت:  ای جنـوب  جـاده 
ایمـن سـازی  نیـاز  بـه  بـا توجـه 
محـور ارتباطـی جیرفـت بـه بلـوک  و پیگیـری 
هـای نماینـده مـردم شهرسـتانهای جیرفـت و 
عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسـامی از طریـق 
سـازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشـور 
و پیگیـری هـای مسـتمر مدیـر کل راهـداری و 
حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان  
و معاونـت راهـداری ایـن مجموعـه 1۲میلیـارد 
تومـان اعتبـار بـا هـدف کمـک بـه تسـریع در 
تعریـض و شـانه سـازی ایـن محـور اختصاص 
یافت.مجتبـی رئیسـی گفـت: ایـن محـور بـه 
طـول  65 کیلومتر اسـت که تا کنـون ۲0کیلومتر 
بارترافیکـی  زیـر  و  زیرسـازی   ، تعریـض  آن  از 
قـرار گرفتـه اسـت. وی از آغـاز اجـرای تعریـض 

10کیلومتـر از محـور جیرفـت – بلوک خبـر داد و 
گفـت: عـزم ایـن اداره کل بـرای سـامان دهی و 
ایمنـی بیشـتر تـردد در ایـن محور جدی اسـت.

وی بیـان کـرد:آب نمـای باغباغوئیـه در محـور 
ارتباطـی جیرفـت – فاریـاب کـه یکـی  از پـر 
تـردد تریـن محورهـای ارتباطی جیرفت اسـت 
کـه ایـن اداره کل بـا تمـام تـوان بـرای ایمـن 
سـازی آن در حـال فعالیـت اسـت. مجتبـی 
رئیسـی رئیـس اداره نگهـداری راههـای اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
اسـتان کرمـان گفت: ایـن پل به طـول 100 متر 
و در محـل آبنمـای باغباغوئیه کـه یکی از نقاط 
مشـکل سـاز در زمـان بارندگـی ها بـود احداث 
مـی شـود. وی از اختصاص  5میلیـاردو نهصد 
10کیلومتـر  آسـفالت  بـرای  تومـان  میلیـون 
بیـن  بلـوک  حدفاصـل   - از محـور جیرفـت 

اسـماعیلی – بلـوک خبـر داد .

برنامه ریزی هــای  طبــق 
ســوی  از  گرفتــه  صــورت 
ــذی  ــوض کاغ ــرو، قب وزارت نی
ــاه  ــل مهرم ــا اوای ــد ت ــرق بای ب
مــردم  خانه هــای  از  را  خــود  کوله بــار 
جمــع کننــد و پــس از آن اطاعــات قبــض 
مشــترک توســط پیامــک در اختیــار وی 
قــرار بگیــرد. بنابرایــن مشــترکین بایــد 
ــت  ــه ثب ــبت ب ــهریورماه نس ــط ش ــا اواس ت
اطاعــات خــود در ســامانه های معرفــی 

شــده اقــدام کننــد. 
ــئوالن  ــه مس ــه گفت ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
تهیــه  بــرای  درخــت  هــزار   1۲ ســاالنه 
قبــوض کاغــذی قطــع می شــود و قــرار 
اســت از محــل کاغــذی کــه در ایــن راســتا 
هــزار   100 بــرای  می شــود،  صرفه جویــی 

وســائل  محــروم  مناطــق  دانش آمــوز 
آموزشــی تامیــن شــود. معــاون هماهنگــی 
توزیــع توانیــر ادامــه داد: از اول مهرمــاه، 
مطلقــا قبــض کاغــذی توزیــع نخواهــد شــد. 
مگــر در مناطــق بســیار محــدود کشــور کــه 
ــا برخــی  ــرزی باشــند ی ــاال نواحــی م احتم
روســتاهایی کــه تلفــن همــراه آنتــن نــدارد 

ــتند. ــادر هس ــیار ن ــاط بس ــن نق ــه ای ک
کــه  مشــترکینی  دربــاره  رخشــانی مهر 
اطاعــات خــود را 15 شــهریور ثبــت نکننــد، 
توضیــح داد: توصیــه ایــن اســت مشــترکین 
اطاعــات خــود را ثبــت کننــد، در غیــر ایــن 
را  حســاب  صــورت  نمی تواننــد  صــورت 
ــکاران  ــت هم ــن اس ــد و ممک ــت کنن دریاف
ــا  ــزل آن ه ــه من ــی ب ــت بده ــرای دریاف ب

ــد. ــه کنن مراجع

روزنامه پیام ما
به نقل از وزیر بهداشت نوشت: اقتصاد دارو در حال حاضر آشفته ترین بخش 

اقتصاد سامت است.

روزنامه ندای وحدت
نوشت: روحانی معتقد است با انتقال آب دریای عمان به استان کرمان این 

استان متحول خواهد شد.

ــا  ــا ب ــد اســت: »فع ــک کارشــناس صنعــت خــودرو معتق ی
ــورم  ــد ت ــرخ رش ــش ن ــزی و کاه ــک مرک ــت های بان سیاس
در کشــور و امیــد بــه پاییــن آمــدن نــرخ تــورم، بــازار خــودرو 
از هیجــان ســرمایه گذاری خالــی می شــود و مشــتریان، 
مصرف کننــده باقــی می ماننــد.« خبرآنایــن: پیش بینــی 
قیمــت خودروهــای داخلــی در ســال 98 بــا توجه به نوســانات 
ــرای تامیــن  ــازار ارز کــه یکــی از مولفه هــای خودروســازان ب ب
ــات اســت، کمــی دشــوار به نظــر می رســد. ــه و قطع مواداولی

ــات خــودرو و  ــر قطع ــازار ارز ب ــل ســال 9۷ نوســانات ب از اوای
مواداولیــه آن تاثیرگــذار بــود و باعــث رونــد صعــودی قیمــت 
خودروهــای داخلــی شــد و تاکنــون قیمــت ایــن خودروهــا ۲ 
تــا 3 برابــر شــده اســت. فعــاالن بــازار تاکیــد دارنــد خریــداری 
در بــازار نیســت، هــر چنــد تعــداد فروشــنده ها انــدک 
اســت، امــا خریــداران بــاز هــم کمتــر از ایــن میــزان هســتند.

ــا رکــودی  ــد مــاه اخیــر معامــات ایــن خودروهــا ب طــی چن
ســخت مواجــه شــده و ایــن مســاله باعــث شــده تــا قیمــت 
خودروهــای وارداتــی نیــز بــه کمتریــن میــزان خــود برســد.با 

توجــه بــه ایــن فضــا، بســیاری از کارشناســان اعتقــاد دارنــد 
کــه در حــال حاضــر بــازار خــودرو از هیجــان ســرمایه گذاری در 
خالــی می شــود و تنهــا مصرف کننــدگان در بــازار باقــی خواهند 
ــد زاوه، کارشــناس صنعــت خــودرو در گفت وگــو  ــد. « فرب مان
ــه  ــوع ک ــن موض ــوص ای ــن در خص ــزاری خبرآنای ــا خبرگ ب
ــرایطی  ــه ش ــا چ ــال 1398 ب ــه دوم س ــودرو در نیم ــازار خ ب
روبــه رو خواهــد شــد؟ اظهــار داشــت: »بــازار از حیــث معاملــه 
قاعدتــا بــه ســمت کاهــش تقاضــا مــی رود و حجــم خریــد و 
فــروش کاهــش پیــدا می کنــد؛ البتــه سیاســت های پولــی و 
اقتصــادی می توانــد در ایــن موضــوع تاثیرگــذار باشــد و جهــت 
ــت های  ــا سیاس ــا ب ــی فع ــد، ول ــر ده ــددا تغیی ــازار را مج ب
بانــک مرکــزی و کاهــش نــرخ رشــد تــورم در کشــور و امیــد 
بــه پاییــن آمــدن نــرخ تــورم، بــازار از هیجــان ســرمایه گذاری 
خالــی می شــود و مشــتریان، مصرف کننــده باقــی می ماننــد. 
ــازی ها  ــتریان خودروس ــادی از مش ــد زی ــزود: »درص «وی اف
ــا نــرخ پایین تــر دسترســی  هــم همچنــان بــه محصوالتــی ب
دارنــد کــه همــان پیش فروش هــای دســتوری دولــت اســت. 
ایــن حجــم تقاضــا بــا توجــه بــه دســتور حفــظ قیمــت قبلــی 
توســط دولــت و اختــاف زیــاد بــا بــازار، خودروهــا را تحویــل 
ــن  ــد، بنابرای ــه می کنن ــازار عرض ــه ب ــاال ب ــد و احتم می گیرن
ــم  ــه ه ــمت عرض ــه س ــت ک ــن اس ــد، ای ــه می افت ــی ک اتفاق
ــد.  ــدا می کنن ــش پی ــر می شــود و فروشــنده ها افزای پررنگ ت
«ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو تصریــح کــرد: »ایــن اتفــاق 
در بازارهــای مشــابه هــم کــم و بیــش در حــال رخ دادن 
ــازار مســکن حتــی مــوج بازگشــت  ــرای مثــال، در ب اســت. ب
هــم آغــاز شــده اســت ... ایــن موضــوع در حــوزه خــودرو هــم 
ــد تحویــل  اتفــاق خواهــد افتــاد؛ بــه خصــوص کــه فعــا رون

و تکمیــل خودروهــای ناقــص مطلــوب اســت. «زاوه بــا بیــان 
ــد انتظــار  ــوال باشــد، بای ــه همیــن من این کــه اگــر شــرایط ب
کاهــش محــدود قیمــت هــم داشــت، عنــوان کــرد: »امــا اگــر 
ــد عرضــه  ــد، رون ــر کن ــی و اقتصــادی تغیی سیاســت های پول
مجــددا مختــل شــود، ممکــن اســت مــوج تورمــی جدیــدی 
در کشــور ایجــاد کنــد کــه نتیجــه آن، افزایــش مجــدد قیمــت 

اســت. «

تولید ناقص خودرو سریعا متوقف شود
ــد خــودرو در کشــور  ــاره چشــم انداز تولی ــن درب زاوه همچنی
نیــز گفــت: »در حــوزه تولیــد همچنــان مشــکات بروکراســی 
ــا  ــه ب ــن قطع ــان تامی ــر اســت. همچن ــی شــدید و موث خیل
دشــواری همــراه اســت و بروکراســی اداری تامیــن ارز و ثبت 
ســفارش پبچیــده اســت. «وی عنــوان کــرد: »تولیــد ناقــص 
ماه هــای اخیــر هــم کــه بــا هــدف شکســتن جــو روانی بــازار 
صــورت گرفتــه، وضعیــت نقدینگــی شــرکت ها را پیچیده تــر 
ــل  ــه تحوی ــی ک ــده محصوالت ــی، عم ــت. از طرف ــرده اس ک
ــل  ــود عام ــه خ ــت ک ــتوری اس ــت دس ــا قیم ــوند، ب می ش
منفــی نقدینگــی محســوب می شــود. «ایــن کارشــناس 
ــد  ــد تولی ــر می رس ــه نظ ــرد: »ب ــح ک ــودرو تصری ــت خ صنع
ــاز  ــد و نی ــه رو باش ــی روب ــای عمیق ــا چالش ه ــان ب همچن
ــی در شــرکت ها هــم ضــرورت دارد. «زاوه  ــه بازنگــری مال ب
تاکیــد کــرد: »هــر دو شــرکت خــودرو ســاز نیازمنــد رهبــری 
مالــی هســتند کــه بتوانــد مشــکات مدیریــت منابــع و زیــان 
انباشــته را در بــازه زمانــی به گونــه ای حــل کنــد کــه فرآینــد 
تولیــد پایــدار شــود. تولیــد ناقــص بایــد بــه ســرعت متوقــف 

شــود تــا از حبــس نقدینگــی جلوگیــری کنیــم. «

تولید ناقص خودرو باید 
هر چه زودتر متوقف شود

سراسری

استانی

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1۷۲ 
13986031906۲000 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم 
صغـری حـاج خلیلـی گوکـی فرزنـد علـى بشـماره شناسـنامه 30 صـادره 
از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 5۲3/36متـر مربـع پـاک 3 
فرعـی از ۲۴10- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۲۴10اصلـی واقع 
در گلبـاف خیابان شـهید منتظـری کوچه حمزه خریداری از مالک رسـمی 
خيـر النسـاء شـیری گوکـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور 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 باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـيد، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. تاریخ انتشـار نوبـت اول : 

98/5/۲۲-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 98/6/6
محمد مقصودی  ریس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 714

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 بـا توجـه بـه اینکه ششـدانگ پـاک های ذیـل بـه اسـتناد آرای هیات 
حـل اختـاف ثبـت شهرسـتان زرنـد در مالکیـت افراد ذیـل قـرار گرفته و آگهـی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون تعیین تکلیف منتشـر و در موعـد مقرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه اسـت و نیاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
1398/6/۴ مالکیـن بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود آن باسـتناد تبصره 5 قانـون مزبور 
منتشـر و عملیات تحدید حدود از سـاعت 8 صبح روز شـنبه مورخه 1398/6/30 در محل 
شـروع و بعمـل خواهـد آمد لذا بدینوسـیله به مالک یا مالکین اماک مجـاور رقبه مذکور 
اخطـار می گـردد در موعـد مقـرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضـر و در صورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالـک انجام و چنانچه کس یا کسـانی 
بـر حـدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند طبـق ماده ۲0 قانـون ثبت حداکثر 
ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود را کتبـًا به این 
اداره تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال گـردد ضمنـًا معترض بایسـتی به اسـتناد ماده 
86 آییـن نامـه قانـون ثبـت حداکثـر ظرف مدت یکمـاه پس از تسـلیم اعتراض بـه اداره 
ثبـت دادخواسـت الزم جهـت طرح دعـوی به دادگسـتری ارائه نمایند بدیهی اسـت پس 

از مضـی مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
1 – پـاک 150 فرعـی از 6۴۷۲ اصلی مورد تقاضای آقای حمیدرضا مهدوی فرزند حسـن 
ششـدانگ مغـازه مشـتمل بـر طبقه فوقانی واقـع در اراضی شـاهرخ آباد زرنـد بخش 13 

کرمان بمساحت 1۷5 مترمربع
۲ – پـاک ۲603 فرعـی مفـروز و مجـزی از پـاک ۲66 فرعـی از پـاک ۲ اصلـی مـورد 
تقاضـای آقـای حمید محمدی کوهبنانی فرزند محمد ششـدانگ کارگاه نجـاری واقع در 

اراضـی ده ملـک کوهبنـان بخش 16 کرمـان بمسـاحت 3۲5 مترمربع.
م/الف115- تاریخ انتشار : چهارشنبه مورخه 1398/6/6

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

 موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانه و 
بامعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضا 
بشـرح زیـر بـه منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی مـی شـود در صورتیکه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجـع قضایی تقدیـم نمایند.

اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند
پاک 3۲ فرعی از ۲3۷8 اصلی خانم سـکینه محمدی اکبرآبادی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 
9 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت ۲89 مترمربع واقع در زرند بلـوار تختی کوچه 10 

خریداری از مالک رسـمی خانم صغـری بلوچ اربابی
پـاک 189۴ فرعـی از ۲389 اصلـی آقـای محسـن عـرب پـور داهوئـی فرزند حسـین بشـماره 
شناسـنامه ۷11 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 10۷/5۲ مترمربع واقـع در زرند بلوار 

آزادی کوچـه 15 خریـداری از مالک رسـمی آقـای ابوجعفر ایرانمنش
پاک 58۲ فرعی از ۲390 اصلی آقای مسـعود کارگر محمدآبادی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 
۷ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه در دو طبقه به مسـاحت ۲55 مترمربع واقـع در زرند خیابان 

قـره نـی حدفاصل کوچـه ۲8 و 30 خریداری از مالک رسـمی اقای ابوجعفر ایرانمنش
پـاک 981 فرعـی از ۷561 اصلی آقای رضا ایرانمنش زرندی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 
30 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت ۲۷0/85 مترمربـع واقع در زرند خیابان فردوس 

کوچـه 38 خریداری از مالک رسـمی اقای غامعباس نظریان
پـاک 153 فرعـی از ۷565 اصلـی آقـای علی پوراسـمعیلی حسـین آبادی فرزند غامحسـین 
بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 3۲5 مترمربـع واقـع در 
زرنـد خیابـان شـهید صدوقـی کوچه شـهدای مکه خریـداری از مالک رسـمی آقای عباس شـاه 
بیگـی. م/الـف11۷- انتشـار نوبت اول: چهارشـنبه 98/6/6-انتشـار نوبت دوم : چهارشـنبه 98/6/۲0
حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت 
کبـری نخعی نـژاد ده چناری فرزند اکبر دارای شناسـنامه 3090۷۲1651 بشـرح دادخواسـت 
شـماره  مـورخ 98/6/3 توضیـح داده شـادروان فاطمـه علیـزاده باب تنگلی فرزند حسـین 
جـان بـه شناسـنامه ۲ در تاریـخ 9۴/5/18 در شـهر زرند فـوت شـده و وراثت منحصر حین 

الفـوت وی عبارتند از:
1 – کبری نخعی نژاد ده چناری به کد ملی 3090۷۲1651 متولد 1356 زرند فرزند متوفی

۲ – محمد نخعی نژاد ده چناری به کد ملی 309106۷88۲ متولد 13۴8 زرند فرزند متوفی
3 – علی نخعی نژاد ده چناری به کد ملی 309118۴560 متولد 1358 زرند فرزند متوفی
۴ – زهره نخعی نژاد ده چناری به کد ملی 3090۷۲1661 متولد 1356 زرند فرزند متوفی

5 – محدثه نخعی نژاد ده چناری به کد ملی 3091555003 متولد 136۴ زرند فرزند متوفی
6 – نرگس نخعی نژاد ده چناری به کد ملی 3091۲396۲۴ متولد 1361 زرند فرزند متوفی

۷ – زهرا نخعی نژاد ده چناری به کد ملی 309155۷650 متولد 1366 زرند فرزند متوفی
8 – سکینه نخعی نژاد ده چناری به کد ملی 309109۴650 متولد 1351 زرند فرزند متوفی

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختاف 
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از ایـن موعد ابراز 

شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف۲55
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت 
محمد حیدری فرزند اسـدهللا دارای شناسنامه ۲3 بشـرح دادخواست شماره 980۲80مورخ 
98/5/19 توضیـح داده شـادروان اسـدهللا حیـدری فرزنـد قـدرت هللا بـه شناسـنامه ۲۷ در 
تاریـخ 1398/3/30 در شـهر زرنـد فوت شـده و وراثـت منحصر حین الفـوت وی عبارتند از:

1 – محمد حیدری فرزند اسدا... ش ش ۲3 متولد 1361 فرزند متوفی به شماره ملی 3081۲33۷۲3
۲ – فرخنده حیدری فرزند اسدا... ش ش 11۲3 متولد 13۴6 فرزند متوفی به شماره ملی 5۴59056081

3 – مریم حیدری فرزند اسدا... ش ش ۴۲ متولد 135۴ فرزند متوفی به شماره ملی 30911۲9136
۴ – صدیقه حیدری فرزند اسدا... ش ش 1059 متولد 13۴1 فرزند متوفی به شماره ملی 5۴595۷۷80۲ 

5 – یونس حیدری فرزند اسدا... ش ش ۷6 متولد 1356 فرزند متوفی به شماره ملی 3091155099
6 – سکینه حیدری فرزند اسدا... ش ش 1۲50 متولد 13۴9 فرزند متوفی به شماره ملی 5۴5905۷361
۷ – یعقوب حیدری فرزند اسدا... ش ش ۲5 متولد 1359 فرزند متوفی به شماره ملی 3091۲33۷۲3

8 – معصومـه حیـدری فرزنـد اسـدا... ش ش 1058 متولـد 1339 فرزنـد متوفـی بـه شـماره ملـی 
5۴59055۴31

9 – هاجر حیدری فرزند اسدا... ش ش 118۲ متولد 135۷ فرزند متوفی به شماره ملی 3090۲3۲5۴5
10 – فاطمه همتی فرزند علی ش ش 1 متولد 1319 همسر متوفی شماره ملی 160۲5۷30۲۴

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل اختاف 
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز 

شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف15۴
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيـت ثبتي واراضي 
وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-برابررأي شـماره139860319008000936هيات دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك زرند 
تصرفـات مالكانـه بـا معارض متقاضـي خانم فاطمه چخموری زرندی فرزند حسـن به شـماره شناسـنامه 
13۲ صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 3۷۴/60 متر مربع پاك ۴81 فرعـي از ۲۲86 اصلي واقع 
در زرند – شـهرک امام سـجاد – سـاجد 5 خریداری از مالک رسـمی آقای اکبر ابولی محرز گرديده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت 
به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهي به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مـدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايي تقديـم نمايند. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذكـور و عدم 

وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد.م/الف 116 
تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 98/6/6-تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 98/6/۲0

حسين توحيدي نيا-رئيس اداره ثبت اسناد واماك شهرستان زرند
دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت:
 احترامـا نظـر بـه اینکه آقای یـدهللا ضیای الدینـی تیرانی بعنوان نماینده شـرکت تعاونی 
چنـد منظـوره فـدک شـماره ثبـت 30۴6 تاریـخ ثبـت دارای شـماره ملـی 10860551۷۴0 
مالـک ششـدانگ پـاک ۲0656 فرعـی از ۲۷8۷ اصلـی بخـش 3 کرمان موضوع سـند 
مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 88۷68۴ سـری ج سـال 91 کـه در صفحـه 169 دفتر امـاک جلد ۴53 
ذیل شـماره 111893 ثبت و رهنی شـماره 1۲985۲ مورخ 1383/1۲/06 دفتر خانه اسـناد رسـمی شـماره 
۴1 شـهر کرمان اسـتان کرمان که بنفع بانک مسـکن به مبلغ 1/600/000/000 ریال ثبت شـده رهنی شـماره 
1۲99۷۲ مورخ 1383/1۲/1۷ دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ۴1 شـهر کرمان استان کرمان که بنفع بانک 
مسـکن بـه مبلـغ ۲/090/000/000 ریال ثبت شـده. رهنـی شـماره 1565۲۴ مـورخ 1389/08/08 دفترخانه 
اسـناد رسـمی شـماره ۴1 شـهر کرمان اسـتان کرمان که بنفع بانک مسـکن به مبلغ 9/360/000/000 ریال 
بـه مـدت 18 مـاه ثبت شـده. رهنی شـماره 13۲9۷1 مورخ 138۴/10/0۴ دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 
۴1 شـهر کرمـان اسـتان کرمـان کـه بنفـع بانک مسـکن بـه مبلـغ ۴/۲10/000/000 ریـال ثبت شـده. رهنی 
شـماره 1۲۷6۴8 مورخ 1383/03/31 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ۴1 شـهر کرمان اسـتان کرمان که 
بنفع بانک مسـکن به مبلغ ۲/۷00/000/000 ریال ثبت شـده. صادر و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم دو برگ 
استشـهاد محلـی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـاک مزبور بعلت جا بـه جایی مفقود 
و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده لذا باسـتناد اصـاح تبصره یک اصاحـی مـاده 1۲0 آئین نامه 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر با وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس 
از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعه و اعتـراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیـر این صـورت پس از مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد شـد.تاریخ انتشـار: 98/06/06
رو نوشت: ستاد اجرایی فرمان امام

محمود مهدی زاده- زئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان /م الف: 796

آگهی حصر وراثت 
فاطمه حسـین زاده ده علیرضایی فرزند حاجی دارای شناسـنامه یک بشرح 
دادخواسـت شـماره 500۲6۷ مورخ 98/5/۲۷ توضیح داده شـادروان محمد 
حسـین زاده ده علیرضائی فرزند جعفر به شناسـنامه 309098۴008 در تاریخ 

98/1/1۷ در شـهر زرنـد فوت شـده و وراثت منحصر حین الفـوت وی عبارتند از:
1 – فاطمـه حسـین زاده ده علیرضائـی فرزنـد حاجـی به شـماره ملـی 309098935۲ متولد 

1336 صـادره از زرنـد همسـر متوفی
۲ – رضا حسـین زاده ده علیرضائی فرزند محمد به شـماره ملی 3090۲۴838۷ متولد 1360 

صـادره از زرند فرزند متوفی
3 – تابنـده حسـین زاده ده علیرضائـی فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی 3091185۷10 متولد 

1358 صـادره از زرنـد فرزنـد متوفـی
۴ – صدیقـه حسـین زاده ده علیرضائـی فرزنـد محمـد به شـماره ملـی 30915۷0630 متولد 

1365 صـادره از زرنـد فرزنـد متوفی
5 – طاهره حسـین زاده ده علیرضائی فرزند محمد به شـماره ملی 309۷180۲۲ متولد 1356 

صـادره از زرند فرزند متوفی
6 – احسـان حسـین زاده ده علیرضائـی فرزند محمد به شـماره ملـی 3080083۲53 متولد 

1369 صـادره از زرنـد فرزند متوفی
۷ – طیبـه حسـین زاده ده علیرضائـی فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی 3091۲۷۷860 متولد 

1363 صـادره از زرنـد فرزنـد متوفـی
8 – زهـرا حسـین زاده ده علیرضائـی فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی 3080۲31۲۴۴ متولـد 

13۷5 صـادره از کوهبنـان فرزنـد متوفـی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و هـر وصیتنامه 

ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.۲58
دفتر شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان زرند

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم 
دایـره مزایـده اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمـان در نظر دارد 
در خصـوص پرونـده کاسـه 980۲۷۷ شـعبه سـوم اجـرای احـکام 
حقوقـی کرمـان یکدسـتگاه خـودروی سـواری پـژو ۴05 جـی ال 
ایکـس آی برنـگ نقـره ای متالیـک مـدل 1385 دوگانـه سـوز بـه شـماره انتظامـی 
3۷8 ب 96 ایـران ۴5 بـا وضعیـت درب موتور)کاپـوت(، شیشـه جلـو، درب عقـب 
چـپ، گلگیـر عقـب چـپ، درب عقـب راست)خراشـیدگی(، شیشـه آینه بغل راسـت 
متحمـل خسـارت گردیـده اسـت. رنگ خـودرو بعلت قرار داشـتن مـداوم در معرض 
نور خورشـید از قسـمت های: سـقف، درب صنـدوق عقب، گلگیرهای عقـب ) چپ و 
راسـت( سـتونهای عقب ) چپ و راسـت( دچار رنگ پریدگی گردیده اسـت. الستیک 
چرخهـای آن نیـز فرسـوده و نیـاز بـه تعویـض دارنـد. بعلت توقـف طوالنی مـدت در 
پارکینـگ اعتبـار بیمـه نامـه شـخص ثالـث آن نیـز منقضـی گردیده،متعلق بـه آقای 
مهران امیری که به مبلغ ۲50/000/000 ریال ) دویسـت و پنجاه میلیون ریال( توسـط 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی شده اسـت را از طریق مزایده بفروش برساند 
جلسـه مزایـده بـرای روز یکشـنبه مـورخ 1398/06/۲3 سـاعت 10 صبـح بـا حضـور 
نماینـده دادسـرا در محـل اتاق مزایده هـای اجرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمان 
برگـزار مـی گردد. لذا کسـانیکه تمایل به شـرکت در جلسـه مزایده دارند مـی توانند تا 
5 روز قبـل از تاریـخ برگـزاری مزایـده از خودروی مذکور در پارکینگ یاس ) شـاهین( 
واقـع در کوچـه شـماره 1۷ بلـوار قائـم )شـرف آباد سـابق( بازدیـد نمایند و پیشـنهاد 
خـود را بانضمـام 10% مبلـغ کارشناسـی بـه مبلـغ ۲5/000/000 ریـال بـا شناسـه واریـز 
9۷3۴11۴0060101۲3۴ به حسـاب شـماره ۲1۷1۲93951000 سپرده دادگستری کرمان 
نـزد بانـک ملـی واریـز و در پاکـت درب بسـته تـا قبـل از برگـزاری جلسـه مزایـده به 
اجرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمان تحویل نمایند و برنده مزایده کسـی خواهد 
بـود کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصراف برنـده مزایده %10 
مبلـغ واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد. برنـده مزایده بایسـتی نسـبت به 
واریـز مـا بـه التفـاوت مبلغ کارشناسـی تا مبلـغ پیشـنهادی در روز مزایده اقـدام نمایند.
دادورز برگزارکننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- شیروانی/ 
م الف:361

آب هـای کشـور وجـود دارد و به این شـکل نیسـت فقط 
ایـن مشـکل در جیرفت یا جنوب باشـد شـما نمی توانید 
هیـچ آبـی را ضمانـت کنیـد هـر آبـی یـک مشـکلی دارد 
همان طـور کـه همـه می داننـد هـوای تهران آلوده اسـت 
و نمی تواننـد برایـش کاری انجـام دهنـد مـدارس تهران 

امـا  می شـوند  تعطیـل  هـوا  آلودگـی  دلیـل  بـه  گاهـی 
هیچ وقـت مـا در بحـث آب به سـطح هشـدار نرسـیدیم 
و بـا ایـن چیزهایـی کـه مـا می بینیـم نخواهیم رسـید.«

نمی خواهم امام جمعه را زیر سـوال ببرم
وی در پاسـخ بـه خبرنـگار »کاغذوطن«کـه امام جمعـه 

گفتـه حرف هایـش مسـتند اسـت و بـدون کارشناسـی 
تحقیقـات  معتقـد هسـتید  پـس شـما  نمی زنـد  حـرف 
یـک  از  گفت:»ایشـان  بـوده  ایراداتـی  دارای  ایشـان 
دیگـر.  زاویـه ای  از  مـا  و  کـرده  نـگاه  دیگـر  زاویـه 
اسـت  کاری مـان  شـواهد  حسـب  بـر  مـا  حرف هـای 

شـهرمان  جمعـه  امـام  بـرای  زیـادی  احتـرام  البتـه 
تـا  شـود  باعـث  حرف هـا  ایـن  نمی خواهـم  و  قائـل 
جیرفـت  بهداشـت  مرکـز  برود.«رییـس  زیرسـوال  وی 
ابـراز داشـت:» آقـای سـعادت فر کـه خـودش نمـی رود 
نمونـه بگیـرد کسـی دیگـر برایش این هـا را می فرسـتند 
از  رسـانده اند  وی  اسـتحضار  بـه  کـه  گزارشـی  ولـی 
مجموعـه مـا نبـوده اگـر بـود مـا بـا اطاعـات دقیق تـر 
می زدیم.«محمـودی  حـرف  ایشـان  بـا  جامع تـری  و 
بـار میکروبـی  تاکیـد کرد:»بحـث جوشـاندن آب بـرای 
اسـت کـه آب جیرفـت میکـروب نـدارد بحـث دوم هـم 
بحـث فلـزات سـنگین اسـت کـه در همـه آب هـا وجـود 
دارد کـه بـا جوشـاندن آب غلظـت فلـز بیشـتر شـود.«

آبفا اسـتان برای امام جمعه جیرفت جوابیه 
می نویسد

ایـن  بـرای  »جوابیـه ای  گفـت:  »کاغذوطـن«  بـه  هـم 
بـه رسـانه ها  امـام جمعـه جیرفـت تهیـه و  صحبت هـای 

خواهـم کـرد.« ارسـال 

بدون مدرک حرف نمی زنم/ حرف های 
بیشـتری در خطبه های این هفته دارم

سـعادت فر امـام جمعـه جیرفـت هفته قبـل در خطبه های 
و  سـالم  جیرفـت  شـرب  آب  کـرد:»  ابـراز  جمعـه  نمـاز 
ایـن  آشـامیدنی  افـزود:»آب  نیسـت.«وی  بهداشـتی 
آلودگـی  و  اسـت  مضـر  امـاح  برخـی  دارای  شهرسـتان 
از  صعب العـاج  بیماری هـای  آمـار  تـا  شـده  باعـث  آن 
جملـه سـرطان در ایـن منطقـه روزبـه روز افزایش داشـته 
باشـد، او البتـه نظـرش در مـورد کل جنوب اسـتان همین 
اسـت و بـه «کاغذوطن«هـم می گویـد مـن بـدون مدرک 
مـردم  سـامت  دغدغـه ام  و  نمی زنـم  حـرف  سـند  و 
تاکیـد  وی  تبلیغـات.«  و  جـو  شـدن  آشـفته  نـه  اسـت 
دارد مـردم حداقـل از آب جوشـیده شـده یـا از دسـتگاه 
تصفیـه آب اسـتفاده کننـد و از مسـووالن توقـع دارد بـه 
صـورت جـدی بـه ایـن مسـأله اهمیـت دهنـد و آب بـا 
سـامتی مـردم سـر و کار دارد و نسـبت بـه سالم سـازی 
و استانداردسـازی و بهداشـتی کـردن آب ُشـرب مردم در 
اسـرع وقـت اقدام عاجـل و شایسـته انجـام دهند.«امام 
هفتـه  ایـن  خطبه هـای  داد:»در  خبـر  جیرفـت  جمعـه 
دارم.« گفتـن  بـرای  بیشـتری  حرف هـای  جمعـه  نمـاز 

سـعادت فر امام جمعه جیرفت هفته قبل 
در خطبه هـای نماز جمعه ابراز کرد:» آب 

شـرب جیرفت سالم و بهداشتی نیست.«وی 
افزود:»آب آشـامیدنی این شهرستان دارای 
برخی امالح مضر اسـت و آلودگی آن باعث 

شـده تا آمار بیماری های صعب العالج از 
جمله سـرطان در این منطقه روزبه روز 

افزایش داشـته باشد، او البته نظرش در 
مورد کل جنوب اسـتان همین است و به 

«کاغذوطن«هـم می گوید من بدون مدرک 
و سـند حرف نمی زنم و دغدغه ام سالمت 

مردم اسـت نه آشفته شدن جو و تبلیغات.« 
وی تاکید دارد مردم حداقل از آب جوشـیده 
شده یا از دسـتگاه تصفیه آب استفاده کنند 
و از مسـووالن توقع دارد به صورت جدی به 
این مسـأله اهمیت دهند و آب با سالمتی 

مردم سـر و کار دارد و نسبت به سالم سازی 
و استانداردسـازی و بهداشتی کردن آب 

ُشـرب مردم در اسرع وقت اقدام عاجل و 
شایسـته انجام دهند.«امام جمعه جیرفت 

خبـر داد:»در خطبه های این هفته نماز جمعه 
حرف های بیشـتری برای گفتن دارم.«

فرماندار جیرفت: منتظر نتایج آزمایش  از نمونه برداری های آب شهرستان هستیم

سالمت آب جیرفت زیر ذره بین کارشناسان
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آوای محلی           

ُچِم َسردی  ِگِته ُدنیا  ُتوارُِغرَصه  َدرکُوِته
َسرِ َنحسی َبراِهه.تاِس  رسوایی َلَپر کُوِته

َخَبر ِای ُسهِتِن دل داره ُو آوادِی    ُغرَصه
ُتوارِ  َنحِس ُدمبیلی که زیرِ ساِگ َجر ُخوِته

کُُدهِم آسُمن ِامشو.َجوونی َبسته  ِاکبالی 
اگویی دسته ای اشکهته بالوِن َتَور کوته

ُامیدی ناکشه بادوه.که برگرده نهنگالی 
َسِربی وایه بسته ُوِدِل داِگ کََپر کُوته

ُغِپن گوُشِن دنیا ُو دل ما َور گپ ُمفِتن
ُخمیَنم واضحی بوِدُمضوتی ای ثمر کُوته

به رسم دل شریکی موِکح هللا اکبر ُبو
گریُپن خدا دیدی که َوردست َبَشر کُوته

شاعر :  مهدی جاللی

اُدنی که دُلم، حالی نداره
غم و ُغرصه که خوشحالی نداره

ِچُنن گیر و گرفتارِ تو بوده
خبر ای هفته ُو سالی نداره

شاعر :  منصور رئیسی

کُهُتنی ُخمره ای ُو کُنگوِن َسرخال اخوره 
َاَچروِنه ِچش ُو َیه َدم َبِش َیه سال اخوره
ِمحَنتی کَفِته َچِک خاطُرم ای نیِدِل  َحک

َبس ِکه لیَخن "َسر گاچوِک دُلم گال اخوره"

شاعر :  مهدی جاللی

رنا
 ای

س:
عک

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد:
سوء تغذیه ۱9 هزار کودک زیر 6 سال 

خانواده های نیازمند کرمانی

ــان گفــت: 19 هــزار و ۲00  ــی )ره( اســتان کرم ــام خمین ــه امــداد ام ــرکل کمیت مدی
فرزنــد زیــر 6 ســال دچــار ســوء تغذیــه در خانــواده هــای نیازمنــد در اســتان کرمــان 
ــز  ــه نی ــه بقی ــا ب ــا م ــا مددجــوی مــا هســتند ام ــر از 5 درصــد آنه ــم کــه کمت داری

خدمــات ارائــه مــی دهیــم.
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر،  یحیــی صادقــی 5 شــهریورماه در چهارمیــن روز از 
هفتــه دولــت و در بیســت و یکمیــن جشــنواره شــهید رجایــی اســتان کرمــان اظهــار 
ــواری در اســتان کرمــان  کــرد: گــروه هــدف کمیتــه امــداد جمعیــت 10۲ هــزار خان

اســت کــه مســتمرا از کمیتــه امــداد خدمــات مــی گیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه نــگاه ویــژه اســتاندار کرمــان بــه محرومــان و تاثیــر آن در موفقیــت 
ــه نیازمنــدان افــزود: در ســفر ســال گذشــته رییــس  کمیتــه امــداد در رســیدگی ب
ســازمان برنامــه و بودجــه بــه کرمــان مصــوب شــد 10 هــزار واحــد مســکونی بــرای 
ــان  ــه مددجوی ــوط ب ــزار واحــد آن مرب ــه 5 ه ــان اســتان ســاخته شــود ک محروم

کمیتــه امــداد اســت.
ــداد  ــه ام ــان کمیت ــای مددجوی ــواده ه ــازی خان ــه توانمندس ــاره ب ــا اش ــی ب صادق
تصریــح کــرد: مــا دو ســال پیاپــی رتبــه برتــر را در بیــن کمیتــه هــای امــداد سراســر 
کشــور بــه دســت آورده و 11۷ درصــد جــذب اعتبــارات تبصــره 16 را در ســال گذشــته 

داشــته ایــم.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان بیــان کــرد: مشــاغلی کــه ایجــاد کــرده ایــم 
پایــدار اســت زیــرا نظــارت مــا کامــل و در کنــار مددجــو هســتیم و خدمــات حمایتی 
ــزار  ــوز و ۴ ه ــش آم ــزار دان ــرا ۲0 ه ــم زی ــا داری ــواده ه ــگ خان ــرای فرهن ــز ب نی

ــواده هــا داریــم. دانشــجو در ایــن خان
وی افــزود: 19 هــزار و ۲00 فرزنــد زیــر 6 ســال دچــار ســوء تغذیــه در خانــواده هــای 
نیازمنــد در اســتان کرمــان داریــم کــه کمتــر از 5 درصــد آنهــا مددجــوی مــا هســتند 

امــا مــا بــه بقیــه نیــز خدمــات ارائــه مــی دهیــم.
صادقــی بــا بیــان اینکــه تــاش کــرده ام بــه حاشــیه هــا بــی توجــه باشــم، گفــت: 
ــه  ــگ در کمیت ــن فرهن ــت و ای ــی اس ــر محرومیت زدای ــل کار ب ــده و اص ــدف بن ه

امــداد نهادینــه شــده و همــکاران مــا بــا ایــن نیــت تــاش شــبانه روزی دارنــد.

پنج مصدوم و 2 کشته در اثر 
برخورد تریلر با سه خودرو در برسیر

برخـورد تریلـر بـا سـه خـودرو سـواری در محـور 
برسـیر بـه باغیـن پنـج مصـدوم و ۲ کشـته بـر جـا 

گذاشـت.
رئیـس اورژانـس پیـش بیمارسـتانی و مدیـر مرکز حـوادث و فوریت های 
پزشـکی کرمـان روز سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: 
برخـورد تریلـر بـا سـه خـودرو سـواری در کیلومتـر 3۲ محـور برسـیر بـه 
باغیـن سـاعت هشـت و ۴5 دقیقـه صبـح سـه شـنبه اتفـاق افتاد.سـید 
محمـد صابـری ادامه داد: مامـوران اورژانس 115 بافاصلـه بعد از اطاع از 
ایـن حادثـه به محل اعزام شـدند و پنج مصـدوم بعد از دریافـت اقدامات 

درمانـی اولیـه بـه بیمارسـتان شـهید باهنر کرمـان منتقل شـدند.
وی تاکیـد کـرد: ۲ مـرد حـدود ۴0 و 50 سـاله قبـل از رسـیدن آمبوالنـس 
بـه علـت شـدت جراحـات در دم جـان باختند.رئیـس اورژانـس پیـش 
بیمارسـتانی و مدیـر مرکـز حـوادث و فوریـت هـای پزشـکی کرمـان، حال 
یکـی از مصدومـان حادثـه برخـورد تریلر با سـه خودرو را در محور بردسـیر 
بـه باغیـن وخیـم اعـام کـرد و اظهار داشـت: مصدومان شـامل چهـار مرد 

و یـک زن بـا رده سـنی ۲1 تـا ۴9 سـال هسـتند.

نمایشگاه عکس گروهی 
در شهربابک 

نمایشــگاه عکــس گروهــی بــا بــه نمایش 
گذاشــتن 65 قطعــه عکــس در شــهربابک 
ــه مناســبت هفتــه دولــت در شــهربابک  ب

گشــایش یافــت.
ــهربابک  ــتان ش ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
روز ســه شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت: نمایشــگاه 
عکــس گروهــی بــه مناســبت هفتــه دولــت در مجتمــع فرهنگــی 

هنــری شــهدای شــهربابک افتتــاح شــد.
ــس  ــگاه عک ــی نمایش ــی از برپای ــدف اصل ــی زاده، ه ــم نب مری
ــهربابک  ــان ش ــن عکاس ــاره انجم ــدن دوب ــال ش ــی را فع گروه
ــس از  ــه عک ــگاه 65 قطع ــن نمایش ــزود: در ای ــرد و اف ــوان ک عن
3۴ نفــر از عکاســانی کــه اکثــرا شــهربابکی هســتند بــه نمایــش 

ــت. ــده اس ــته ش گذاش
نبــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه موضوع عکس هــای این نمایشــگاه 
در مــوارد مختلفــی چــون طبیعــت و مســتند اســت تصریــح کــرد: 
نمایشــگاه عکــس گروهــی شــهربابک تــا دهــم شــهریور مــاه در 

مجتمــع فرهنگــی هنری شــهدای شــهربابک 

خاموشی  برق در کرمان ۲۳ درصد کاهش یافت

هنرحادثه
خبر

در  شهرسـتان کرمـان گفـت:  جهـاد کشـاورزی  مدیـر 
سـالجاری بـا پیـش بینـی افزایـش چشـمگیر تولیـد 
پسـته نسـبت به سـال گذشـته در کرمان روبرو هستیم.

بـه گـزارش ایسـنا احمـد مسـعودی در جمع خبرنـگاران 
ضمـن تبریـک هفتـه دولـت  گفـت: بـا توجه به شـرایط 
خـاص و تنـوع آب و هوایـی مناطـق مختلف شهرسـتان 
کرمـان، کشـت محصـول خرمـا در بخش های شـهداد و 
گلبـاف از فرصتهـای کشـاورزی ایـن مناطق می باشـد و 
سـطح زیر کشـت ایـن محصـول 3۲60 هکتار اسـت که 
از ایـن میـزان ۲395 هکتـار بـارور و 865 هکتار غیر بارور 

می باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه ارقـام خرمـا شـامل پرکـو، کـروت، 
بزمانـی، هفتادگـزی، عبدالهی ،قصب، مضافتـی، پیارم و 
مجول می باشـد، افزود: برداشـت این محصـول از اواخر 

مـرداد ماه آغاز شـده اسـت و انتظار می رود تـا پایان آذر 
ماه ادامه داشـته باشد.این مقام مسـئول افزود: متوسط 
عملکـرد در واحد سـطح بـا توجه به ارقـام مختلف 3 تن 
در هر هکتار تخمین زده شـده که میـزان ۷185 تن تولید 
سـالیانه محصـول در بخشـهای گلبـاف و شـهداد خرمـا 
برداشـت گردد.مسـعودی با ذکر اینکـه عملکرد محصول 
خرمـا نسـبت به سـال گذشـته بـه علـت گرمـا و ریزش 
کاهش پیدا کرده اسـت، ادامه داد: بیشـترین سـطح زیر 
کشـت خرمـا در بخـش شـهداد در منطقـه اندوهجـرد و 
در بخـش گلباف در منطقه کشـیت می باشـد.وی خاطر 
نشـان کـرد: مقـداری از ایـن محصـول بـرای مصـرف در 
شهرسـتان و اسـتان و عمـده محصـول در سـردخانه ها 
ذخیـره و در ماه هـای بعدی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد 
و از مهمتریـن مشـکات مـی توان عدم وجود سـردخانه 

در این مناطق جهت ذخیره سـازی در منطقه و همچنین 
کمبـود نیـروی انسـانی و باغات فرسـوده و مسـن را نام 
برد.مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کرمان اظهـار کرد: 
در سـال جـاری مبـارزه بـا آفـات زنجـره خرما در سـطح 
۴80 هکتار، سوسـک کرگدنی خرما در سـطح 150 هکتار 
و کنـه در سـطح ۲00 هکتـار در مناطـق مختلـف شـهداد 
صورت گرفته اسـت.این مقام مسـئول در بخش دیگری 
از صحبت هـای خـود بـا اعـام خبر برداشـت پسـته کال 
از اوایـل شـهریورماه و زمـان برداشـت پسـته رسـیده از  
اواخـر شـهریور تـا اواخـر مهـر گفـت: سـطح زیر کشـت 
باغـات پسـته ایـن شهرسـتان کرمـان در حـدود 36661  
هکتـار اسـت کـه از ایـن میـزان 3۴18۷ هکتـار آن بارور 
بوده که بخش مرکزی بیشـترین سـطح زیرکشـت را در 

شهرسـتان به خـود اختصاص داده اسـت.

شـمال  بـرق  فوریت هـا  مدیـر 
اینکـه  بیـان  بـا  اسـتان کرمـان 
در   9۷ سـال  خاموشـی های 
کرمـان نسـبت بـه سـال قبـل آن ۲3 درصـد کاهـش 
شـبکه  در  خطـا  آشکارسـازهای  اسـت گفـت:  داشـته 
توزیـع بـرق کرمان نصب شـده اسـت کـه بسـیار در رفع 
خطاهـا موثـر اسـت.به گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از 
کرمـان، حسـین علیـزاده در بازدیـد خبرنـگاران اسـتان 
کرمـان از دیسـپاچینگ و مرکز فوریت های برق اسـتان 
کرمـان اظهـار داشـت: وظیفـه  ایـن مرکـز و عملکـرد آن 
کنتـرل و پایـش شـبکه و بار لحظه ای اسـت که شـامل 
... می شـود. و  بـرق  قطعـی  ناگهانـی،  خاموشـی های 

مرکـز  دو  شـامل  دیسـپاچینگ  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
فوریت هـای بـرق اسـت کـه ایـن مرکـز بیـش از 300 
هـزار مشـترک را پوشـش می دهـد گفـت: ایـن مرکز را 

کـه عمدتـا آن را بـا تلفـن 1۲1می شناسـند.
مدیـر امور دیسـپاچینگ و فوریت ها برق شـرکت توزیع 
نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه 

در مرکـز شـمال اسـتان بیـش از 6۲5 هـزار مشـترک 
بـرق داریـم کـه ۲65 فیـدر کنترل فشـار متوسـط وجود 
دارد افـزود: در فیدرهـای کنتـرل فشـار متوسـط بحـث 
می کنیـم.وی  دنبـال  را  هوشمندسـازی  و  اتوماسـیون 
بـا بیـان اینکـه عـاوه بـر حضـور فیزیکـی نیروهـا ایـن 
سـامانه نیـز بـه کمـک ما آمده اسـت کـه بـدون حضور 
فـرد در منطقـه، قسـمتی را کـه برقـش قطـع یـا وصـل 
شـود را مشـخص می کنـد گفـت: آشکارسـازهای خطـا 
در شـبکه نصـب شـده اسـت کـه بسـیار در رفـع خطاها 
موثـر اسـت.علیزاده بـا اشـاره بـه اینکـه خاموشـی های 
سـال 9۷ نسـبت بـه سـال قبـل آن ۲3 درصـد کاهـش 
داشـته اسـت افـزود: اقداماتـی کـه انجـام شـده باعث 
کاهش خاموشـی ها شـده اسـت.وی بـا بیـان اینکه در 
حـال حاضـر گروه هایـی داریـم کـه در خـط گـرم بـرق 
کار می کننـد بـدون اینکـه بـرق قطع شـود و خاموشـی 
داشـته باشـیم گفـت: 16 واحـد اطاعـات عملیـات در 
مرکـز توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمـان داریم 

کـه در قالـب 36 اکیـپ اجرایـی فعالیـت می کننـد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان خبر داد:

برداشت بیش از 7000 تن خرما از نخلستان های کرمان

سندیکای بانوان کارآفرین استان کرمان تشکیل شود

ــکیل  ــنهاد تش ــان و راور پیش ــردم کرم ــده م نماین
ســندیکای بانــوان کارآفریــن اســتان کرمــان را 

ــوزه و  ــن ح ــا ای ــط ب ــری مســائل مرتب ــرای پیگی ب
انهــا را داد. توســعه فعالیت هــای 

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، محمدرضــا پورابراهیمــی 
در همایــش بانــوان کارآفریــن اســتان کرمــان  بــه 
ــادی و  ــائل اقتص ــه و مس ــوان در جامع ــش بان نق
ــوان کــرد: ۴0 درصــد شــرکت هــای  ــی عن کارآفرین
ــاوری و پارک هــای  ــم و فن فعــال مــا در عرصــه عل
علــم و فنــاوری، بانــوان هســتند و ایــن جــای 
هــای  حرکــت  نویدبخــش  و  دارد  خوشــحالی 

ــت. ــدی اس جدی
وی بیــان کــرد: نیروهــای جــوان مــا بــا یــک فضای 
ــبکه های  ــه ش ــد ب ــی توانن ــزرگ م ــدان ب ــه چن ن
ــب و کاری  ــد کس ــده و فرآین ــل ش ــی متص ارتباط
ــت و  ــمند اس ــا ارزش ــرای م ــه ب ــد ک ــاد کنن را ایج

ــد. ــراه دارن ــه هم ــم ب ــه را ه ــرای جامع ــاع ب انتف
ــات  ــال ادبی ــاد دیجیت ــزود: اقتص ــی اف پورابراهیم
جدیــدی در حــوزه اقتصــادی بــاز کــرده اســت کــه 
ــل  ــاق و تحصی ــوان و خ ــای ج ــور نیروه ــا حض ب
ــوزه وارد  ــن ح ــرده از ای ــم ک ــه را فراه ــرده زمین ک
ــرایط  ــور در ش ــه حض ــوان ک ــژه بان ــه وی ــوند ب ش
ــا دشــوارتر اســت. ــرای آنه ــه و ... ب ســخت کارخان

ــس شــورای  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
اســامی گفــت: از مباحــث مــا در حــوزه کارآفرینــی 

ــورت  ــه ص ــات ب ــی از خدم ــه بخش ــت ک ــن اس ای
ــم. الکترونیکــی عرضــه کنی

وی تامیــن مالــی، بیمــه و مالیــات را ســه مشــکل 
ــوان  ــادی عن ــاالن اقتص ــان و فع ــی کارآفرین اساس
کــرد و گفــت: صــدور مجــوز، تامیــن مالــی، بیمــه 
تامیــن اجتماعــی، مالیــات از دغدغــه هــای حــوزه 

کســب و کارهــا و کارافرینــی هــا اســت.
ســندیکای  تشــکیل  پیشــنهاد  پورابراهیمــی 
بانــوان کارآفریــن اســتان کرمــان را داد و ابــراز 
داشــت: از طریــق ایــن ســندیکای تحصصــی مــی 
تــوان مطالبــات بانــوان کارآفریــن را بــه شــکل 
منســجم تری دنبــال کــرد و نشســت هــا را بــا 
ــکات  ــع مش ــت رف ــی جه ــای تخصص ــتگاه ه دس
توســعه  فراینــد  اینکــه  ضمــن  کنیــم،  برگــزار 
ــد. ــن ســندیکا دی ــوان در ای ــت هــا را مــی ت فعالی

وی افــزود: اعتقــاد مــن بــر ایــن اســت کــه ایجــاد 
ــواب  ــان از ســاخت مســجد ث ــرای جوان اشــتغال ب
بیشــتری دارد، چــون جوانــی کــه بیــکار باشــد 
ــه همــراه دارد، ریشــه  ــرای او ب هــزاران اســیب را ب
ــری  ــا جلوگی ــیب ه ــیاری اس ــکاری از بس ــی بی کن

مــی کنــد.

نماینده مردم کرمان و راور:

رییس مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان: 

کرمان رتبه دوازدهم کسب و کار کشور است

ــان  ــزی کرم ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
گفــت: در ســال 9۷ رتبــه فضــای کســب و کار در اســتان 
کرمــان شــانزدهم بــود کــه بــا تــاش همــه دســتگاه ها 
ــم کشــوری  ــگاه دوازده ــه جای ــدای ســالجاری ب در ابت

ارتقــا یافــت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، جعفــر رودری در بیســت و 
یکمیــن جشــنواره شــهید رجایــی بیــان داشــت: در ایــن 
ــتگاه های  ــرد دس ــنجش عملک ــی و س ــنواره ارزیاب جش
ــرور  ــی و م ــته را بررس ــال گذش ــتان در س ــی اس اجرای

می کنیــم.
ــش  ــعار » افزای ــا ش ــال ب ــنواره امس ــزود: جش وی اف
ــتای  ــه در راس ــده ک ــذاری ش ــی « نامگ ــاد عموم اعتم
ارتقــاء فرهنــگ ســازمانی، شــفافیت و ســامت اداری، 

ــت. ــک و ... اس ــت الکترونی دول
ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
اصلــی در جشــنواره شــهید  کرمــان گفــت: محــور 
اداری و  نظــام  برنامــه جامــع  راهبردهــای  رجایــی 
ــم  ــام معظ ــی مق ــی اباغ ــت های کل ــن سیاس همچنی
ــه  ــت ک ــام اداری اس ــاح نظ ــتای اص ــری در راس رهب
برنامه هــا  اجــرای  در حــال حاضــر در دومیــن دور 

هســتیم.
ــی اســت  ــوب دولت ــت مطل ــار داشــت: دول رودری اظه
کــه بــه جــای حکومــت کــردن حکمرانــی کنــد؛ دولــت 
تنهــا بازیگــر توســعه نیســت و شــرکایی دارد کــه بایــد 

ــعه را  ــه توس ــوط ب ــث مرب ــاعی مباح ــریک مس ــا تش ب
ــر  ــت کمت ــت دول ــل کمی ــن دلی ــه همی ــرد ب ــش بب پی

ــد اســت. ــورد تاکی ــت بیشــتر م مطــرح و کیفی
ــاد  ــک نه ــوان ی ــه عن ــت ب ــه دول ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
مهــم در راســتای توســعه همچــون یــک ســازمان ارائــه 
ــات  ــد خدم ــت بای ــرد: دول ــح ک ــات اســت، تصری خدم
ــا  ــود را ب ــت خ ــد و خدم ــه کن ــی ارائ ــه خوب ــود را ب خ
ــتری  ــل مش ــر اص ــی ب ــوب و مبتن ــادی خ ــرخ اقتص ن

ــد. ــه کن ــل عرض ــرام متقاب ــداری و احت م
رودری یــادآور شــد: امــروزه شــاهد هســتیم کــه خدمات 
ــام  ــت تم ــل قیم ــه دلی ــت ب ــوی دول ــده از س ــه ش ارائ
ــای  ــا هزینه ه ــات ب ــت و خدم ــران اس ــیار گ ــده بس ش
باالیــی ارائــه می شــود ایــن در حالیســت کــه در بخــش 
ــورت  ــه ص ــات ب ــن خدم ــی ای ــر دولت ــی و غی خصوص

ــود. ــه می ش ــر عرض ــرخ پایین ت ــا ن ــر و ب منطقی ت

ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
ــام  ــم نظ ــش مه ــه نق ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
اداره ســازمان ها و  ابــراز داشــت:  اداری در دنیــا 
ــت  ــر مدیری ــی ب ــد مبتن ــی بای ــتگاه های اجرای دس
ــی  ــی و کارای ــر آن اثربخش ــاوه ب ــد و ع ــن باش نوی
ــع  ــه جام ــل در برنام ــن دلی ــه همی ــد ب ــته باش داش
نظــام اداری 10 برنامــه پیش بینــی شــده کــه کارش 
پرداختــن بــه مولفه هــای مربــوط بــه اصــاح نظــام 

اداری اســت.

وی گفــت: جشــنواره شــهید رجایــی بــر اســاس ارزیابــی 
ــد نگاهــی  ــا بتوان عملکــرد نظــام اداری تعریــف شــده ت
ــد  ــذا بای ــد ل ــته باش ــتم داش ــن سیس ــر ای ــی ب نظارت
پایــش مســتمر بــر نظــام اداری کشــور را نهادینــه کنــد.

شــاخص های  گرفتــن  نظــر  در  بــا  گفــت:  رودری 
عملکــرد  ارزیابــی  در  اختصاصــی  و  عمومــی 
دســتگاه های اجرایــی در ســال 9۷ رتبــه فضــای کســب 
ــاش  ــا ت ــه ب ــود ک ــان شــانزدهم ب و کار در اســتان کرم
ــگاه  ــه جای ــالجاری ب ــدای س ــتگاه ها در ابت ــه دس هم

دوازدهــم کشــوری ارتقــا یافتــه اســت.
وی گفــت: توصیــه می شــود شــهروندان حــق و حقــوق 
باشــند  را بشناســند و مطالبه گــر  شــهروندی خــود 
ــت  ــش و دریاف ــتم پای ــور سیس ــن منظ ــه همی ــذا ب ل
اســتان  در  مردمــی  شــکایت های  و  اعتراضــات 

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان

گزارش
مهر

هر
 م

س:
عک

هر
 م

س:
عک

رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه نقـش مهـم 
اداره  داشـت:  ابـراز  دنیـا  در  اداری  نظـام 
بایـد  اجرایـی  دسـتگاه های  و  سـازمان ها 
مبتنـی بـر مدیریـت نویـن باشـد و عـالوه 
باشـد  و کارایـی داشـته  اثربخشـی  آن  بـر 
بـه همیـن دلیـل در برنامـه جامـع نظـام 
اداری 10 برنامـه پیش بینـی شـده که کارش 
پرداختـن بـه مولفه هـای مربوط بـه اصالح 

نظـام اداری اسـت.


