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چرا عزاداری امام 
حسین)ع( از اول 

محرم شروع می شود؟
حسین پناهیان
یادداشت مهمان

اسـت  رضـا)ع(  امـام  فرمایـش  اعتبـار  بـه  شـاید 
کـه می فرمایـد از اول دهـۀ محـرم حـزن و انـدوه در 
چهـرۀ پـدرم دیـده می شـد و حالـت عـزادار بـه خـود 
می گرفتنـد. در روایـت آمـده اسـت کـه امـام رضا)ع( 
فرمودنـد: هنگامـی کـه مـاه محـرم شـروع می شـد، 
دیگر کسـی پدرم را خندان نمی دیـد و هر روز ناراحتی 
او بیشـتر می شـد تـا روز دهـم محـرم. پـس وقتـی 
روز دهـم می رسـید، آن روز روز مصیبـت و انـدوه و 
گریـۀ او بـود. )کَاَن َأِبـی ع ِإَذا َدَخـَل َشـْهُر اْلُمَحـرَِّم... 
امالـی صـدوق/128( در روایت مشـهور دیگری وقتی 
پسـر شـبیب در اول محرم بر امام رضا)ع( وارد شـد، 
حضـرت برای او ذکر مصیبت شـهادت و اسـارت اهل 
ِل َیْوٍم  بیـت)ع( را کردند. )َدَخْلُت َعَلى الرَِّضـا ع ِفی أَوَّ

ِمـَن اْلُمَحـرَِّم.. امالی صـدوق/130(
شـاید بـه این دلیل باشـد که عـزاداران قبل از عاشـورا 

با ده شـب...
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فراخوان تجدید مناقصه عمومی 

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد تجدیـد مناقصـه عمومـی انتخـاب پیمانـکار انجـام 
خدمـات تامیـن خـودرو بـا راننده مـورد نیاز شـرکت آب منطقـه ای کرمان به شـماره ۱-۱۲/الـف/۹8 را 
از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید. کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت 
اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریـق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه 
گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای 

الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۷/0۶/0۹ میباشد.
مهلـت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت۱0 

روزپنجشـنبه مورخ ۱۳۹8/0۶/۱4
مهلـت زمانی ارائه پیشـنهاد: سـاعت ۱0 روز یکشـنبه مورخ 

۱۳۹8/0۶/۲4
زمان بازگشـایی پاکت ها: سـاعت۱0:۱0 روز یکشـنبه مورخ 

۱۳۹8/0۶/۲4
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـر جهـت دریافـت 
اطالعات بیشـتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان، 

خیابان پاسـداران، شرکت آب منطقه ای کرمان، ساختمان 
شـماره دو، دفتـر قراردادها و تلفـن 0۳4-۳۲۲۲448۲ 

و ارائـه پاکـت هـای الـف بـه آدرس: کرمـان، خیابـان 
پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان سـاختمان شماره 

یـک، طبقـه دوم، دبیرخانـه محرمانـه دفتـر حراسـت
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل 

0۲۱-4۱۹۳4 تمـاس:  مرکـز  سـامانه:  در  عضویـت 
دفتر ثبت نام: 88۹۶۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷۶8

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان شرکت آب منطقه ای کرمان

 فرآیند ۱-۱۲/الف/۹8 
نوبت دوم 
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یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانبا راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان 

بــه اســتناد کمیســیون مــاده ۲ بــه شــماره ۹800۱۲ در نظــر دارد ســه دســتگاه خــودرو ســازمانی 
خــود را بــا مشــخصات ذیــل از طریــق مزایــده واگــذار نمایــد متقاضیــان حقیقــی و حقوقی شــرکت 

کننــده در مزایــده مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و چگونگــی شــرکت و شــرایط مزایــده 
هــای ســازمانی بــه نشــانی setadiran.irمراجعــه نماینــد ضمنــا کلیــه پیشــنهاد ها بایــد بــا توجــه 
بــه شــرایط مزایــده تکمیــل و تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه ۹8/0۶/۱۶ در ســایت فــوق الذکــر ثبــت 
گــردد. زمــان بازدیــد از تاریــخ ۹8/0۶/۱0 تــا پایــان وقــت اداری ۹8/0۶/۱۶ مــی باشــد. ســاعت بازدیــد 

روزهــای اداری از ســاعت ۷:۳0 تــا ۱4:00
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در  عنبرآبـــاد  و  جیرفـــت  مـــردم  نماینـــده 
مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه اســـتان کرمـــان در 
انتخـــاب مدیـــرکل ورزش و جوانـــان دچـــار 
سیاســـت زدگی شـــده اســـت گفـــت: در ایـــن 
ـــه یـــک نیـــرو کارآمـــد  ـــی کرمـــان ب شـــرایط بحران
ـــته  ـــری وابس ـــه مدی ـــم ن ـــاز داری ـــص نی و متخص
ــور  ــی کمالی پـ ــی. یحیـ ــای سیاسـ ــه گروه هـ بـ
در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار تســـنیم در جیرفـــت 
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مدتـــی اســـت کـــه 
ــرکل ورزش  ــاب مدیـ ــان در انتخـ ــتان کرمـ اسـ
شـــده  سیاســـت زدگی  دچـــار  جوانـــان  و 
ــن سیاســـت زدگی  ــت: ایـ ــار داشـ ــت، اظهـ اسـ
ــد  ــیب وارد می کنـ ــردم آسـ ــه مـ ــم بـ ــم کـ کـ
شـــود. اصـــاح  رونـــد  ایـــن  بایـــد  کـــه 

وی بـــا بیـــان اینکـــه گروه هـــای سیاســـی 
نزدیـــک  انتخابـــات  بـــه  قـــدر  هرچـــه 
تصریـــح  می شـــوند،  فعال تـــر  می شـــویم 
ــروه  ــف و گـ ــر طیـ ــرایط هـ ــن شـ ــرد: در ایـ کـ
بـــه  وابســـته  مدیـــر  سیاســـی می خواهـــد 
جریـــان خـــودش را در پســـت های اســـتان 
بگمـــارد. نماینـــده مـــردم جیرفـــت و عنبرآبـــاد 
در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره بـــه 
اســـتان  جوانـــان  و  ورزش  اداره کل  اینکـــه 
هـــم در بحـــث ورزش هـــم در بحـــث جوانـــان 
از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار اســـت افـــزود: 
ــد  ــاد نبایـ ــن نهـ ــیت ایـ ــطه حساسـ ــه واسـ بـ
قـــرار  احـــزاب  سیاســـت بازی ها  دچـــار 
ـــک  ـــه ی ـــا ب ـــی م ـــرایط بحران ـــن ش ـــرد.در ای گی
نیـــرو کارآمـــد و متخصـــص نیـــاز داریـــم نـــه 
ــی. ــای سیاسـ ــه گروه هـ ــته بـ ــری وابسـ مدیـ

شـــده  باعـــث  سیاســـی  درگیری هـــای 
کـــه از بیـــن چهـــار گزینـــه مطـــرح شـــده 
کل  مدیـــر  تاکنـــون  پســـت  ایـــن  بـــرای 
ورزش و جوانـــان اســـتان معرفـــی نشـــود.

ــول  ــود در ط ــطح خ ــن س ــه کمتری ــورو ب ارزش ی
ــورو در اتفاقــی کــم  ــر رســید.ارزش ی 10 ســال اخی
ســابقه بــه 1.1005 دالر رســید کــه در طــول 10 ســال 
می شــود.تحلیل  محســوب  رکــورد  یــک  اخیــر 
گــران بــازار ارز در توضیــح چرایــی ایــن اتفــاق 
ــه  ــاق ب ــن اتف ــتند. ای ــده نیس ــر هم عقی ــا یکدیگ ب
ــا  ــه ب ــت ک ــت اس ــات دارای اهمی ــژه از آن جه وی
ــره در  ــرخ به ــاالی کاهــش ن ــال ب ــه احتم توجــه ب
آمریــکا و کاهــش رشــد اقتصــادی کشــور های 
ــش از  ــش بی ــال کاه ــورو، احتم ــه ی ــزرگ منطق ب
پیــش یــورو نیــز وجــود دارد. اگرچــه یــورو در مــاه 
ــا  ــت داده، ام ــود را از دس ــا 0.9 ارزش خ اوت تنه
ــون  ــال تاکن ــدای امس ــف آن از ابت ــرد ضعی عملک
اروپایــی  واحــد  ارز  موقعیــت  تضعیــف  باعــث 
اوزبــورن،  شــان  اســت.  شــده  دالر  برابــر  در 
استراتژیســت ارشــد ارزی در موسســه " اسکوشــیا 
درصــدی   0.5 ریــزش  شــاهد  کپیتــال" گفــت: 
ــت  ــح اس ــم و واض ــک روز بودی ــورو در ی ارزش ی
کــه یــورو موقعیــت مســتحکمی ندارد.یکــی دیگــر 
از دالیــل ریــزش یــورو، اظهــارات کریســتین الگارد، 
ــا در خصــوص  رییــس بعــدی بانــک مرکــزی اروپ
بــود کــه  بهــره  نــرخ  مجــدد  امــکان کاهــش 
ــاد.  ــد افت ــاق خواه ــپتامبر اتف ــاه س ــاال در م احتم
ــا اشــاره بــه ایــن مســاله گفــت: فکــر  اوزوبــورن ب
ــره،  ــرخ به ــش ن ــود کاه ــا وج ــی ب ــم حت نمی کن
شــاهد یــک تغییــر گســترده در سیاســت محــرک 

ــیم. ــزی باش ــک مرک بان

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
ــف  ــن تکلی ــرای تعیی ــدی الزم ب ــه مرزبن ــوه قضایی ق
ــه  ــی در حــوزه مهری پرونده هــای محکومیت هــای مال
را تعییــن کــرده اســت، گفــت: در حــوزه مهریــه افــردی 
ــد امــا از پرداخــت  کــه ممتنــع هســتند )اموالــی دارن
ــد و  ــدان برون ــه زن ــد ب ــد( بای ــاع می ورزن ــه امتن مهری
ــچ  ــه معســر هســتند تحــت هی ــرادی ک ــل اف در مقاب

شــرایطی نبایــد بــه زنــدان برونــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــد ب ــدهللا موح ــنا، ی ــزارش ایس ــه گ ب
ــرد  ــودن ف ــر ب ــا معس ــودن و ی ــع ب ــخیص ممتن تش
بدهــکار مهریــه، بــا مجــوز دادگاه و بــا پیگیــری هــای 
تخصصــی ســتاد دیــه انجــام خواهــد شــد، تاکیــد کرد: 
زمینه هــای الزم بــرای تعییــن تکلیــف مددجویــان 
ــخص  ــز مش ــات نی ــوزه تصادف ــد در ح ــم غیرعم جرائ
شــده و ایــن افــراد نیــز بــا اســتفاده از ســاز و کارهــای 
موجــود از جملــه کمــک شــرکت های بیمــه، صنــدوق 
ــدان  ــد وارد زن ــی و .... نبای ــارت های بدن ــن خس تامی

شــوند.
وی گفــت: بــا اســتفاده از ظرفیت های موجــود از جمله 
عفــو سراســری رهبــری معظــم انقــاب اســامی، در 
اســتان کرمــان شــاهد کاهــش 25 درصــدی جمعیــت 
کیفــری زندان هــا در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
قبــل بــوده ایــم و اســتان کرمــان در ایــن زمینــه رتبــه 
ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــی را در کشــور ب خوب

ــار کــرد: رابطــان دســتگاه قضایــی ســعی  موحــد اظه
مــی کننــد بــا مداخــات اثرگــذار خــود، زمینــه صلــح 
ــات  ــد و اقدام ــا را ایجــاد کنن ــده ه و ســازش در پرون
ــح و ســازش در ســطح  ــان در ایجــاد صل اســتان کرم
ــه  ــاق نام ــن میث ــه تدوی ــت.وی ب ــه اس ــور نمون کش
عدالــت و امنیــت پایــدار نیــز اشــاره و بیــان کــرد: ایــن 
ــای  ــری از ظرفیت ه ــور بهره گی ــه منظ ــه ب ــاق نام میث
ــش  ــرل و کاه ــف در کنت ــران طوای ــاء و س ــر علم موث
ــی از  ــی ناش ــای اجتماع ــیب ه ــن و آس ــم خش جرائ
آن بیــن دادگســتری، اســتانداری، اداره کل اطاعــات، 
فرماندهــی انتظامــی اســتان و علمــاء و ســران طوایف 
جنــوب و شــرق اســتان امضــاء شــده اســت و در ایــن 
راســتا ســران طوایــف همــکاری بســیار خوبــی داشــته 
ــان  ــا بی ــان ب ــس کل دادگســتری اســتان کرم اند.ریی
ــاد  ــرای ایج ــده ب ــام ش ــات انج ــی اقدام ــه برخ اینک
صلــح و ســازش در پرونــده هــای مربــوط بــه جرائــم 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــر اس ــته تقدی ــد شایس ــر عم غی
توســعه فعالیــت هــای پیشــگیرانه بــرای جلوگیــری از 
ورود مددجویــان جرائــم غیرعمــد بــه زنــدان هــا نیــز 
ضــروری اســت و در ایــن راســتا مــی تــوان از ظرفیــت 

هــای موجــود اســتفاده کــرد.

سیاست زدگی گریبان 
انتخاب مدیرکل 

ورزش را هم گرفت 

سقوط کم سابقه 
ارزش »یورو« 

در ۱0 سال گذشته 

امنیت، هدیه 
میثاق نامه عدالت و 

امنیت پایدار به جنوب

خبر

خبر

افتتاح نخستین آموزشگاه 
تخصصی کارآفرینی جنوب شرق 

افتتاح سه طرح فرودگاهی در جيرفت 
با حضور معاون رييس جمهور

خودروهای مرکز بهداشت و فرماندار 
فاریاب شاخ به شاخ شدند

دولــت  هفتــه  بــا  همزمــان 
ــی و  نخســتین آموزشــگاه آزاد فن
حرفــه ای تخصصــی کارآفرینــی 
کرمــان  در  )کارمانــا(  نــام  بــا 
اســتان  بــه گــزارش گــروه  شــد.  افتتــاح 
و  جوان از کرمــان،  خبرنــگاران  های باشــگاه 
ــوزش  ــی اداره کل آم ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــا  ــه ای اســتان کرمــان، همزمــان ب ــی و حرف فن
هفتــه دولــت نخســتین آموزشــگاه آزاد فنــی و 
حرفــه ای تخصصــی کارآفرینــی جنــوب شــرق 
بــا نــام آکادمــی تخصصــی کارآفرینــی و کســب 
و کار کارمانــا بــا اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد 
و 200 میلیــون ریــال بــا همــکاری اداره کل 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای و صنــدوق کارآفرینــی 
ــن  ــای نمادی ــی از طرح ه ــوان یک ــه عن ــد ب امی
ــاح شد.ســید مهــدی طبیــب زاده رئیــس  افتت

ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات
ــا گرامیداشــت  ــن ب ــن آیی ــان در ای اســتان کرم
هفتــه دولــت بــا اشــاره بــه اینکــه واژه کارآفرینی 
ــزود:  ــت اف ــده اس ــع ش ــوم واق ــور مظل در کش
ــم  ــن مه ــرای ای ــتانداردی ب ــف اس ــک تعری ی
ــا ایجــاد شــغل  ــی تنه ــدارد و کارآفرین وجــود ن
ــان  ــا بی ــه ایجــاد ارزش اســت.او ب نیســت بلک
اینکــه اســتان کرمــان ظرفیت هــای زیــادی 
کارآفرینــی  و  دارد  مختلــف  حوزه هــای  در 
ــتان  ــعه اس ــزایی در توس ــش بس ــد نق می توان
داشــته باشــد عنــوان کــرد: الزمــه ایجــاد توســعه 
ــز  ــن مرک ــدازی ای ــتند و راه ان ــان هس کارآفرین
منشــا ایــن مهــم اســت.او بــا اشــاره بــه اینکــه 
ارزش آفرینــی در ادامــه مهــارت کارآفرینــی قــرار 
دارد گفــت: مهــارت کارآفرینــی بایــد در اســتان 

ــد. ــج یاب ــد تروی ــان بای کرم

دولــت  هفتــه  بــا  همزمــان 
ــي  ــاون پارلمان ــور مع ــا حض ب
ــرح  ــه ط ــور، س ــس جمه ريي
بــه  جيرفــت  در  فرودگاهــی 
روابــط  گــزارش  رســيد.به  بهره بــرداری 
عمومــی اداره کل فرودگاه هــای کرمــان، 
ــای  ــرکل فرودگاه ه ــی قاســم زاده، مدی عل
ــا  ــت: ب ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــتان ب اس
بــه توســعه کریــدوری و قطــب  توجــه 
ــوع  ــه، موض ــن منطق ــودن ای ــاورزی ب کش
از  آن  توســعه  و  جیرفــت  فــرودگاه 
اســت.وی   برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت 
افــزود: در ششــمین روز هفتــه دولــت 
بــا حضــور حســینعلی امیــری، معــاون 
پارلمانــی رییــس جمهــور، نماینــده مــردم 
در  عنبرآبــاد  و  جیرفــت  شهرســتان های 

اســامی، فرمانــدار و  مجلــس شــورای 
ــام هــای اســتانی و شهرســتانی  دیگــر مق
بانــد  روشــنایی  ســامانه  طرح هــای 
ــوری،  ــر ن ــروازی، فیب ــل پ ــن عوام میادی
تهویــه  سیســتم  و  ژنراتورهــا  دیــزل 
ــاری  ــا اعتب ــت ب ــرودگاه جیرف ــال ف ترمین
میلیــون   600 و  میلیــارد   113 بــر  بالــغ 

ریــال افتتــاح شــد.
ــروژه روشــنایی  ــوان کــرد: پ قاســم زاده عن
ــد و  ــاز ش ــته آغ ــال گذش ــط س ــد اواس بان
ــزل  ــید. دی ــان رس ــه پای ــش ب ــاه پی دو م
ــب  ــته نص ــال گذش ــر س ــز اواخ ــور نی ژنرات
فیبرنــوری  اســت،  انــدازی شــده  راه  و 
اوایــل امســال فعــال شــده و سیســتم 
ــال نیــز اواخــر ســال گذشــته  ــه ترمین تهوی

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان

مرکــز  خودروهــای  تصــادف 
بهداشــت و فرمانــدار فاریــاب در 
مســیر جیرفــت، پنــج مصــدوم 
معــاون  گذاشــت.  جــا  بــر 
درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: 
علــی نیــک نفــس فرمانــدار فاریــاب و ســایر 
مصدومــان ایــن حادثــه توســط مرکــز فوریت 
هــای پزشــکی بــرای درمــان بــه بیمارســتان 
امــام خمینــی )ره( جیرفــت منتقل شــدند.

علــی ســاالری مقدم افــزود: از همان ســاعت 
نخســت، تیم پزشــکی وظیفــه درمــان خــود 
را آغــاز کــرده و هــم اکنــون فرمانــدار و فرزنــد 
پســرش در بخــش آی ســی یــو تحــت نظــر 
پزشــکان هســتند و اقدامــات درمانــی در 
ــدارد. ــود ن ــی وج ــام و جای نگران ــال انج ح

وی اظهــار داشــت: همســر و دختــر فرمانــدار 
فاریــاب نیــز در بخــش اورژانــس بیمارســتان 
و  بســتری  )ره( جیرفــت  امــام خمینــی 
شــرایط جســمی ایــن 2 نفــر مطلــوب بــوده 
ولــی طبــق نظــر پزشــک بایــد تحــت مراقبت 
باشــند.در ایــن ســانحه، پزشــک مرکــز 
درمانــی فاریــاب هــم از ناحیــه فــک دچــار 
شــرایط، به  بــه  توجــه  بــا  شکســتگی و 
ــواد  ــروان ج ــل شد.س ــتان منتق ــز اس مرک
شــهدادنژاد فرمانــده پلیــس راه جیرفــت 
- فاریــاب نیــز اظهــار داشــت: شــبانگاه 
گذشــته )جمعــه( خــودروی فرمانــدار در 
محــور جیرفــت – فاریــاب بــا خــودروی 
مرکــز بهداشــت فاریــاب تصــادف مــی کنــد 
ــت  ــان در دس ــانحه همچن ــن س ــت ای و عل

ــت. ــی اس بررس

ــتان  ــن اس ــه دومی ــوا ب ــای ه ــده گرم ــارت عم خس
تولیــد کننــده خرمــا در کشــور در حالــی روی داده کــه 
بخــش قابــل توجهــی از اقتصــاد خانوارهــای جنــوب 
ــن محصــول وابســته اســت. ــه ای ــان ب و شــرق کرم

بــه گــزارش مهــر؛ اســتان کرمــان 25 درصــد خرمــای 
کشــور را در هــر ســال تولیــد می کنــد و ایــن اســتان 
رکــورددار ســطح زیــر کشــت خرمــا در ایران محســوب 
می شــود. ســاالنه بیــش از 300 هــزار تــن محصــول از 
ــا در اســتان برداشــت می شــود  ــف خرم ــواع مختل ان
و مهمتریــن شهرســتان های خرمــا خیــز اســتان 
نیــز در شــرق و جنــوب کرمــان کــه مناطــق گرمســیر 
اســتان محســوب می شــود قــرار گرفته اند.ســهم 
شــرق اســتان در تولیــد خرمــا 150 تــا 160 هــزار تــن 
ــراورد  ــن ب ــزار ت ــا 200 ه ــز 180 ت ــوب نی ــهم جن و س
ــش  ــل افزای ــه دلی ــاری ب ــال ج ــا در س ــود ام می ش
ــط  ــرم فق ــوای گ ــدگاری ه ــوا و مان ــای ه ــدید دم ش
ــر روی  ــول ب ــن محص ــزار ت ــتان 65 ه ــرق اس در ش

ــت. ــکیده اس ــا خش نخل ه

خسارت به نخلستان ها گسترده است
خســارت بــه حــدی گســترده و وســیع گــزارش 
میــزان  نخلســتان ها  از  بســیاری  در  کــه  شــده 
ــاغ  ــاالنه ب ــرف س ــزان مص ــه می ــا ب ــت خرم برداش
ــه دلیــل  ــز نمی رســد.این در حالیســت کــه ب داران نی
سیاســت های اشــتباه دولــت در زمینــه صــادرات 
خرمــا و توقــف خــروج خرمــا از گمــرک د ر مــاه 
رمضــان گذشــته، بســیاری از محصــول ســال گذشــته 

خرمــا داران همچنــان در ســردخانه ها باقیمانــده و 
کشــاورزان بایــد اجــاره ســردخانه ها را نیــز پرداخــت 
ــداران بمــی اســت  کنند.زهــرا ابراهیمــی یکــی از نخل
ــه  ــاری ب ــال ج ــه در س ــارتی ک ــد: خس ــه می گوی ک
ــته  ــه گذش ــی دو ده ــده ط ــا وارد ش ــول خرم محص
ــوده اســت، بســیاری از نخلســتان های  بــی ســابقه ب
ــگان و فهــرج و نرماشــیر  ــم و حتــی ری شهرســتان ب

ــد. ــی ندارن ــچ محصول هی
ــا  ــه محصــول خرم ــه در ســال جــاری ب خســارتی ک
ــوده  ــی ســابقه ب وارد شــده طــی دو دهــه گذشــته ب
ــم و  اســت، بســیاری از نخلســتان های شهرســتان ب
ــی  ــگان و فهــرج و نرماشــیر هیــچ محصول حتــی ری
پدیــده  بــا  هاســت  ســال  افــزود:  ندارنــدوی 
خشــکیدگی خوشــه خرمــا مواجــه می شــدیم و 
ــال  ــا در س ــت ام ــدر می رف ــول ه ــی از محص بخش
ــا  ــه برداشــت محصــول ب جــاری دقیقــًا یــک مــاه ب
دو پدیــده طوفان هــای شــدید شــن و از ســوی 
ــا  ــش دم ــن افزای ــدگاری ای ــوا و مان ــای ه دیگرگرم
مواجــه هســتیم کــه اوضــاع را بــرای کشــاورزان 
بســیار وخیــم کــرده اســت.ابراهیمی گفــت: بخــش 
ــتایی  ــای روس ــادی خانواده ه ــای اقتص ــم نیازه اعظ
تامیــن  از فــروش خرمــا  بــم  و حتــی شــهری 
می شــود امــا در ســال جــاری در عــرض یــک هفتــه 
اکثــر محصــول خرمــا بــر روی درختــان خشــک شــد 
و در حــال حاضــر هیــچ محصولــی در دو هکتــار 

ــدارم. ــتان ن نخلس

اکثــر نخلســتان ها بیمــه نیســتندمحمد احمــدی 
ســال های گذشــته  در  متاســفانه  می گویــد:  نیــز 
بیمه هــا بعــد از پدیــده خشــکیدگی خوشــه های 
ــه  ــد و ب ــار پرداخــت خســارت نمی رفتن ــر ب ــا زی خرم
ــه نخلســتان ها  ــم کشــاورزان از بیم ــل ه ــن دلی همی
ــه بیمــه نیــز  ــد ضمــن اینکــه هزین خــودداری کرده ان
ــت و  ــی داش ــل توجه ــش قاب ــاری افزای ــال ج در س
امــکان پوشــش کامــل بیمــه بــرای همــه کشــاورزان 
مهیــا نبــود.وی افــزود: هیــچ طــرح مشــخصی 
ــد،  ــا داده نش ــه م ــده ب ــن پدی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب
ــاس ایجــاد  ــود پت ــد اســتفاده از ک ــی مانن توصیه های
پوشــش گیاهــی در کنــار نخل هــا و اســتفاده از 
ــه  ــد ک ــام ش ــه ها انج ــر روی خوش ــفید ب ــه س پارچ

ــود.  ــذار نب ــر گ ــم تاثی ــوارد ه ــن م ای

سیاست اشتباه دولت در جلوگیری از 
صادرات محصول

ــازار  ــال در ب ــار فع ــی از تج ــز یک ــدی نی ــاور محم ی
خرمــا اســت کــه می گویــد: عمــق خســارت ها در 
نخلســتان های شــرق کرمــان بــه شــدت بــاال اســت، 
ــورات ســال  ــه ام ــد چگون ــد بای ــردم نمی دانن ــر م اکث
جــاری را بگذارننــد ضمــن اینکــه بــا اجــرای سیاســت 
اشــتباه دولــت در خصــوص ممنــوع کــردن صــادرات 
خرمــا در مــاه رمضــان عمــًا خرمــای ســال گذشــته 
کشــاورزان روی دستشــان مانــد و در ســردخانه ها 
وجــود دارد و هــر روز بــرای نگهــداری ایــن محصــول 
اجــاره ســردخانه ها را پرداخــت می کنیــم و مشــتری 

خارجــی هــم وجــود نــدارد.
وی افــزود: از دولــت می خواهیــم بــرای جبــران 
ــاری  ــه ی ــاری ب ــال ج ــته در س ــال گذش ــتباه س اش

کشــاورزان بپردازنــد.
ــای کارشناســان کشــاورزان  ــه توصیه ه کشــاورزانی ک
ــا  ــد ام ــری دیده ان ــد خســارت کمت ــرده بودن توجــه ک
در برخــی از نخلســتان ها تــا 100 درصــد خســارت وارد 

شــده اســت
ــاد کشــاورزی شــمال  ــاس ســعیدی، رئیــس جه عب
اســتان کرمــان  اظهارداشــت: متاســفانه خســارت 
قابــل توجهــی بــه نخــل داران شــرق اســتان کرمــان 

ــت. ــده اس وارد ش
توصیه هــای  تصریــح کــرد: کشــاورزانی کــه  وی 
کارشناســان کشــاورزان توجــه کــرده بودنــد خســارت 
ــا  ــتان ها ت ــی از نخلس ــا در برخ ــد ام ــری دیده ان کمت

ــت. ــده اس ــارت وارد ش ــد خس 100 درص
ــای  ــدگاری گرم ــده را مان ــن پدی ــل ای ــعیدی دلی س
هــوا در شــرق اســتان کرمــان و وزش بادهــای گــرم 

ــت. دانس
ــرآورد  ــوز ب ــارت ها هن ــق خس ــزان دقی ــت: می وی گف
نشــده و اقدامــات الزم در حــال انجــام اســت، از 
کشــاورزان می خواهیــم بــرای دریافــت خســارت های 
خشــکیدگی خوشــه خرمــا بــه بیمه هــا مراجعــه 

ــد. کنن
وی گفــت: بیشــترین خســارات در تیــر و مــرداد مــاه 
ــرج  ــگان و فه ــیر، ری ــم، نرماش ــت و ب ــده اس وارد ش

ــتند. ــارت ها هس ــاالی خس ــم ب ــاهد حج ش
ســعیدی گفــت: گرمــا در ســه روز پــی در پــی بســیار 
ــاال بــود و طوفان هــای مکــرر شــن و بادهــای گــرم  ب
ــا  ــت ام ــده اس ــارت ها ش ــدید خس ــبب تش ــم س ه
ــدی  ــت 100 درص ــار پرداخ ــتیم در کن ــاش هس در ت
اختیــار  در  نیــز  را  حمایتــی  تســهیات  بیمه هــا 
ــا همــکاری  ــم ب کشــاورزان قــرار دهیــم کــه امیدواری

ــود. ــر ش ــئوالن میس مس

50 درصد محصل از بین رفته است
همچنیــن نماینــده شــرق اســتان کرمــان در مجلــس 
ــق  ــن مناط ــردم ای ــت: م ــامی اظهارداش ــورای اس ش
ــترده  ــارت گس ــه خس ــدی در زمین ــکات ج ــا مش ب
و  شــده اند  مواجــه  خرمــا  نخلســتان های  بــه 
ــرای  ــا ب ــوص بیمه ه ــه خص ــی ب ــتگاه های متول دس

روزگار تیره طالی سیاه 
در کرمان

فعالیـت  سال هاسـت  جیرفـت  در  شـیرپگاه  کارخانـه 
می کنـد امـا ایـن روزهـا ایـن کارخانـه کـه قبا هـم دچار 
بـه  بـا معظلـی جـدی مواجـه شـده  بـوده  چالش هایـی 
اسـت،  کـرده  متوقـف  را  خـود  تولیـد  خـط  کـه  حـدی 
پیـش در  2سـال  امینـی روش فرمانـدار سـابق جیرفـت 
مصاحبـه ای گفتـه بود:»کارخانـه شـیر پـگاه جیرفـت در 
20 سـال  و  اسـت  رسـیده  بهره بـرداری  بـه   1376 سـال 
از  متعـددی  عوامـل  ولـی  می گـذرد  آن  تاسـیس  از 
وغیـره  ،تاسیسـات  دسـتگاه ها  بـودن  مسـتهلک  جملـه 
باعـث بـروز ایـن مشـکات شـده اسـت.«چند مـاه بعـد 
مجیـد اسـکندری نسـب رییـس وقـت سـازمان صمـت 
جنـوب  نیـز گفتـه بـود:» از طریـق وزارت صنعـت، معدن 
و تجـارت نیـز بـا وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و 
شـرکت صنایـع شـیر ایـران هماهنگـی انجـام شـد و در 
منجـر  ایـران  شـیر  صنایـع  کارشناسـان  بازدیـد  نتیجـه 
انجـام  و  کارخانـه  ایـن  در  جدیـد  سـرمایه گذاری  بـه 
شـد.« تولیـدی  خطـوط  روزرسـانی  بـه  و  تعمیـرات 

کارخانه شیرپگاه شیر دامداران جنوبی را بزخر 
می کند

به»کاغذوطن«گفـت:»در  جنوبـی  دامـداران  از  یکـی 
گذشـته پـول دامـداران بـه موقـع پرداخـت می شـد ولـی 
هـم اکنـون پـول شـیر بـه موقـع بـه دامـداران پرداخـت 
می پردازنـد  شـیر  بهـای  کـه  نرخـی  البتـه  و  نمی شـود 
بسـیار پایین تـر از نـرخ بـازار اسـت کـه بـرای دامـداران 
االن  افـزود:»  نیست.«سـاالری  صرفـه  بـه  قیمـت  ایـن 

کارخانه هـای بندرعبـاس اقـدام بـه خریـد شـیر دامداران 
جنوبـی  می کننـد و ایـن باعـث تعطیل شـدن کارخانه پگاه 
در جیرفـت می شـود کارخانـه ای که می توانسـت اشـتغال 
بیشـتری را حتـی ایجـاد کنـد اکنـون خـط تولیـد خـود را 
تعطیل کرده اسـت و شـاید به زودی شـاهد بسـته شـدن 
می توانسـت  حالـی کـه  در  باشـیم  منطقـه  در  آن  کلـی 
وضعیـت بهتـری داشـته باشـد و افرادی کـه در این واحد 
نشـوند.« بیـکار  کار  از  بـه کار مشـغول هسـتند  صنعتـی 

سنگ بانک کشاورزی پیش پای کارخانه شیر 
پگاه در جیرفت

اسـتان  شـیرپگاه  مدیرعامـل کارخانـه  ابراهیمـی  دکتـر 
برتـر  مقـام  هرسـاله  به»کاغذوطن«می گوید:»پـگاه 
تولیـد  میـزان  مـی آورد.  بدسـت  را  لبنیـات  صـادرات 
و  اسـت،  کـم  خیلـی  کرمـان  جنـوب  در  خـام  شـیر 

شـیرخام جیرفـت بـه صـورت فلـه بـه فـروش می رسـد 
و مـا بارهـا ایـن مسـاله را بـه مسـووالن شهرسـتان نیـز 
بـه فـروش  فلـه  بـه صـورت  دادیـم، شـیری کـه  تذکـر 
شـاخصه های  روی  و  نیسـت  پاسـتورریزه  می رسـد 
بـه  ان  انجـام نشـده و فـروش  کیفیتـی آن هـم کاری 
ایـن شـکل کار صحیحـی نیسـتف قـرار بود سـازمان های 
ایـن  جیرفـت  در  ظاهـرا  کـه  کننـد  همـکاری  مربوطـه 
صورت جلسـه  کرد:»یـک  اضافـه  نمی افتـد.«وی  اتفـاق 
داریـم کـه همـه مسـوووالن مربـوط بـه ایـن مسـاله در 
شهرسـتان آن را امضـا کرده انـد و در آن مصـوب شـده 
کـه شـیر بـه چـه قیمتـی خریـداری شـود مـا ایـن کار را 
می گرفتنـد  را  فله فروشـی  جلـوی  بایـد  آنهـا  و  کردیـم 
اگـر  اینجـا هـم  از  و  نکردنـد  را  ایـن کار  امـا متاسـفانه 
بخواهیـم شـیر بفرسـتیم بـرای مـا بـه صرفـه نیسـت و 
بهتـر دیدیـم در کارخانـه کرمـان شـیر را تولیـد کنیـم و 
منطقـه  در  فـروش  زمینـه  در  مـا  بفرسـتیم  جنـوب  بـه 
مشـکلی نداریـم فـروش کـم نشـده فقط تولید کم شـده 
اسـت.«وی تصریـح کرد:»همـه جـا کارخانـه را تقویـت 
طـور  بـه  می کنـد  عمـل  برعکـس  جیرفـت  و  می کننـد 
مثـال بانـک کشـاورزی جیرفـت حتـی بـا ایـن کـه رهبر 
انقـاب تاکیـد دارند در زمینـه اقتصاد مقاومتـی کار کنید 
و بـه کارخانه هـا کمـک کنیـد تا سـرمایه در گـردش خود 
را تقویـت کننـد بـا ایـن حـال بانـک کشـاورزی جیرفـت 
تسـهیاتی  هیـچ  و  نمی کنـد  همـکاری  زمینـه  ایـن  در 
می کند.«ابراهیمـی  هـم  سـنگ اندازی  حتـی  نمی دهـد 
ادامـه داد:»بانـک کشـاورزی کاری می کنـد کـه نتوانـی 
از تسـهیات اسـتفاده کنـی بـه عنـوان مثـال سـند خـود 
کارخانـه را بـه عنـوان وثیقـه قبـول نـدارد، در حالـی کـه 
قیمـت کارخانـه چندمیلیـارد تومان اسـت و همـان زمین 
تقاضـای  حالـی کـه  در  دارد  باالیـی  قیمـت  آن  خالـی 
بود.«مدیرعامـل کارخانـه  وام  تومـان  میلیـارد  یـک  مـا 
و  بانک هـا  همـه  کرمـان  در  افـزود:»  شـیرپگاه کرمـان 
وضعیـت  در  کارخانـه  و  می کننـد  همـکاری  مسـووالن 
کارخانه هـای  اولیـن  جـزو  حتـی  و  دارد  قـرار  خوبـی 
بـه  اکنـون  و  داشـتیم  صـادرات  قطـر  بـه  کـه  بودیـم 
کویـت، قطـر، افغانسـتان و...صـادرات داریـم و کارخانـه 
جیرفـت  در  امـا  دارد  پیشـرفت  روز  روزبـه  کرمان مـان 
شـد.« کـم  تولیدمـان  هماهنگی هـا  عـدم  علـت  بـه 

کارخانه شیر پگاه متعهد می شود
وی تاکیـد کرد:»بـا اینکه اسـتاندار دسـتور همـکاری داده 
بـود بانـک کشـاورزی توجـه نکـرد، وقتـی مـا تسـهیات 

پرداخـت  را  دامـداران  پـول  چطـور  باشـیم  نداشـته 
تمـاس  مـن  بـا  جیرفـت  فرمانـدار  قبـل  کنیم؟چنـدروز 
گرفتنـد و قـول دادنـد کـه مشـکل را پیگیـری می کننـد 

مدیرعامل کارخانه شیرپگاه استان: تامین تسهیالت از سوی بانک مشکل اصلی است
فرماندار جیرفت: باید حرف های بانک را هم شنید، پیگیر موضوع هستم

خط تولید کارخانه شیرپگاه جیرفت متوقف شد

پـگاه جیرفـت یکـی از شـرکت های تحـت پوشـش شـرکت صنایـع شـیر ایـران اسـت کـه در سـال 
۱۳۷۲ کار خـود را آغـاز کـرد، ایـن شـرکت بارهـا مخاطراتـی را پیـش رو داشـته کـه مهم تریـن آن 
مسـتهلک بـودن دسـتگاه ها عنـوان شـده اما ایـن روزها خـط تولیـد خـود را تعطیل کـرده دامدارن 
می گوینکارخانـه شـیر را ارزان می خـرد و پـول را دیـر می دهـد، مدیرعامـل کارخانه شـیرپگاه اسـتان 
می گویـد شـیر در جنـوب کـم اسـت و همان میـزان کم هم فله فروشـی می شـود او از سـنگ اندازی 
بانـک کشـاورزی جیرفـت گلـه دارد فرمانـدار هـم از برگـزاری جلسـه ای بـا حضور بانـک خبر داده اسـت.

به»کاغذوطن«می گوید:»بـا  جیرفـت  فرمانـدار 
مدیرعامـل کارخانـه پـگاه صحبـت کـردم هم با 
مسـوول بانـک کشـاورزی.«عطاپور افزود:»حل 
شـدن ایـن مشـکل نیازمند برگزاری یک جلسـه 
اسـت کـه احتمـاال ظـرف ایـن هفتـه یـا هفتـه 
آینـده جلسـه را برگـزار کنیـم حتمـا دوسـتان 

بانـک هـم صحبت هایـی دارنـد.«

گزارش
کاغذ  وطن

یل
هل

س: 
عک
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چرا عزاداری امام حسین)ع( 

از اول محرم شروع می شود؟

ادامه یادداشت

گی
رهن

ف

عه
جم

مام 
ا

ــی  ــای بانک ــروز در صرافی ه ــت دالر ام قیم
هیــچ تغییــری نداشــت و 11 هــزار و 300 
تومــان قیمــت خــورد، هرچنــد عــده ای 
ــت را  ــتند قیم ــعی داش ــد دالالن س معتقدن
باالتــر ببرند.بــه گــزارش ســام نــو، هــر دالر 
امریــکا در بــازار امــروز بــه قیمــت 11 هــزار و 
ــرخ  ــا ن ــه مــی شــود ام ــان فروخت 300 توم
ــان  ــزار و 200 توم ــردم 11 ه ــد داالر از م خری
در صرافــی هــای بانکــی اعــام شــده اســت. 
برخــی فعــاالن بــازار می گوینــد تــاش 
ــه نیمــه  ــرای رســاندن دالر ب برخــی دالالن ب
ــد و دالر  ــاکام مان ــان ن ــزار توم ــال 11 ه کان
همچنــان در محــدوده یــازده هــزار و ســیصد 
تومــان باقــی مانــده اســت. بــر اســاس ایــن 
گــزارش قیمــت هر یــورو نیــز 12 هــزار و 500 
تومــان اعــام شــد. صرافی هــای بانکــی هــر 
ــزار و ۴00  ــرخ 12 ه ــه ن ــردم ب ــورو را از م ی
ــرخ  ــب ن ــن ترتی ــه ای ــد ب ــی خرن ــان م توم
خریــد یــورو از نیمــه کانــال 12 هــزار تومــان 
ــت  ــان وضعی ــت. صراف ــده اس ــر آم پایین ت
بــازار خریــذ و فــروش ارز را عــادی توصیــف 
کــرده و معتقدنــد بــا وجــود انکــه در ســال 
ــع  ــن مقط ــت ارز در ای ــته قیم ــای گذش ه
زمانــی بــا افزایشــی ناشــی از فشــار تقاضــا 
روبــرو مــی شــد، امســال چنیــن ســیگنالی 
در بــازار بــه چشــم نمــی خــورد . رییــس کل 
بانــک مرکــزی نیــز بهبــود شــرایط اقتصادی 
ــات ارزی  ــش التهاب ــی از کاه ــور را ناش کش

می دانــد.

افزایش بی سر و صدای 
قیمت نان کلید خورد 

خبر

روزنامه های دیروز

خودروهای مرکز بهداشت و فرماندار 
فاریاب شاخ به شاخ شدند

تجلیل از حافظان قرآن قلعه گنج 
در جشنواره ملی جبرییل امین

دولت شهید رجایی
نماد دولت شاخص بود

وی اظهــار داشــت: همســر و دختــر فرمانــدار 
فاریــاب نیــز در بخــش اورژانــس بیمارســتان 
و  بســتری  )ره( جیرفــت  امــام خمینــی 
شــرایط جســمی ایــن 2 نفــر مطلــوب بــوده 
ولــی طبــق نظــر پزشــک بایــد تحــت مراقبت 
باشــند.در ایــن ســانحه، پزشــک مرکــز 
درمانــی فاریــاب هــم از ناحیــه فــک دچــار 
شــرایط، به  بــه  توجــه  بــا  شکســتگی و 
ــواد  ــروان ج ــل شد.س ــتان منتق ــز اس مرک
شــهدادنژاد فرمانــده پلیــس راه جیرفــت 
- فاریــاب نیــز اظهــار داشــت: شــبانگاه 
گذشــته )جمعــه( خــودروی فرمانــدار در 
محــور جیرفــت – فاریــاب بــا خــودروی 
مرکــز بهداشــت فاریــاب تصــادف مــی کنــد 
ــت  ــان در دس ــانحه همچن ــن س ــت ای و عل

ــت. ــی اس بررس

ــر  ــت: 7 نف ــی، گف ــد کرم محم
از حافظــان کل قــرآن کریــم 
فرهنگــی  قرآنــی  موسســه 
قلعــه گنــج  االحــزان  بیــت 
ــل  ــی جبرئی ــنواره مل ــن جش در هیجدهمی
امیــن در شــیراز تجلیــل شــدند. » محمــد 
خبرنــگار  بــا  و گــو  گفــت  در  کرمــی« 
خبرگــزاری شبســتان از کرمــان جنــوب، 
گفــت: 7 نفــر از حافظــان کل قــرآن کریــم 
ــت االحــزان  ــی بی ــی فرهنگ موسســه قرآن
هیجدهمین جشــنواره  در  گنــج  قلعــه 
ــل  ــیراز تجلی ــن در ش ــل امی ــی جبرئی مل
شــدند. مدیر موسســه قرآنــی فرهنگــی 
بیــت االحــزان قلعــه گنــج، افــزود: در ایــن 
جشــنواره از کبــری جــداوی اســتاد قــرآن 
ــت االحــزان  ــی بی ــی قرآن موسســه فرهنگ

قلعــه گنــج بــه عنــوان رتبــه نخســت معلــم 
برتــر نیــز تجلیــل شــد. وی، بیــان داشــت: 
در جشــنواره امســال 2۴3 نفــر از حافظــان 
ــورهای  ــی از کش ــز حافظان ــور و نی کل کش
ــد. ــرکت کردن ــمیر ش ــتان و کش ــراق، پاکس ع

ــل  ــنواره جبرئی ــرد: جش ــه ک ــی، اضاف کرم
امیــن هــر ســاله از ســوی موسســه قرآنــی 
فرهنگــی بیــت االحــزان حضــرت زهــرا 
)س( برگــزار و از حافظــان قرآنــی کــه 
ــرآن  ــظ ق ــه حف ــق ب ــک ســال موف طــی ی
ــد، تجلیــل مــی شــود. کل قــرآن شــده ان

شــعبه مرکــزی موسســه قرآنــی فرهنگــی 
ــتای  ــج، در روس ــه گن ــزان قلع ــت االح بی
خیــر  دهســتان  در  محمدآبــاد  قرآنــی 
اســتهبان قــرار دارد و در کل کشــور نیــز 

ــت. ــعب اس دارای ش

االســام  حجــت 
گفــت:  یحیی احمــدی زاده، 
دولــت شــهید رجایــی نمــاد 
اگــر  بــود،  شــاخص  دولــت 
ــوند  ــق ش ــد موف ــا می خواهن ــردان م دولتم
ــی  ــه دولت ــی ک ــهید رجای ــت ش ــد از دول بای
موفــق و طــرح هــای مانــدگاری را در آن بــازه 
ــی  ــت، تاس ــادگار گذاش ــه ی ــاه ب ــی کوت زمان
کنند.بــه گــزارش خبرگــزاری شبســتان از 
کرمــان جنــوب بامــام جمعــه قلعه گنــج 
ــان  ــت و ری ــک اس ــرم نزدی ــت: اول مح گف
ــام(  ــه الس ــام رضا)علی ــبیب از ام ــن ش ب
نقــل مــی کنــد؛ گریــه بــر جــدم امــام 
ــزرگ  ــان ب ــام( گناه ــه الس ــین )علی حس
را از بیــن مــی بــرد و شــب اول محــرم 
خــون  پیراهــن  انبیــاء  فرشــته ها و 

امــام حســین) علیــه  آلــود و پاره پــاره 
ــد و  ــی کنن ــزان م ــرش آوی ــام( را درع الس
بــرای حضرت عــزاداری مــی کننــد و مــا 
بهــره را  بهتریــن  فرصــت  ایــن  از  بایــد 
ببریم کــه امــام خمینــی )ره( فرمودنــد: 
ــر و از  ــرم و صف ــم از مح ــر چه داری ــا ه م
همیــن عــزاداری هــا و روضــه هاســت.

روز هشــتم شــهریور مصــادف اســت بــا 
حادثــه تروریســتی )دفتــر نخســت وزیــری( 
ــر را  ــی و باهن ــهیدان رجای ــره ش ــاد وخاط ی
ــی  ــهید رجای ــت ش ــی داریم، دول ــی م گرام
ــردان  ــود، اگر دولتم ــاخص ب ــت ش نماد دول
مــا مــی خواهنــد موفــق شــوند بایــد از 
دولــت شــهید رجایــی کــه دولتــی موفــق و 
طــرح هــای مانــدگاری را در آن بــازه زمانــی 
کوتــاه بــه یــادگار گذاشــت، تاســی کننــد.

روزنامه پیام ما
به نقل از رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی نوشت: بزرگترین مشکل این 

است که نقش صادرات به درستی تبیین نشده است.

شــده اســت
ــاد کشــاورزی شــمال  ــاس ســعیدی، رئیــس جه عب
اســتان کرمــان  اظهارداشــت: متاســفانه خســارت 
قابــل توجهــی بــه نخــل داران شــرق اســتان کرمــان 

ــت. ــده اس وارد ش
توصیه هــای  تصریــح کــرد: کشــاورزانی کــه  وی 
کارشناســان کشــاورزان توجــه کــرده بودنــد خســارت 
ــا  ــتان ها ت ــی از نخلس ــا در برخ ــد ام ــری دیده ان کمت

ــت. ــده اس ــارت وارد ش ــد خس 100 درص
ــای  ــدگاری گرم ــده را مان ــن پدی ــل ای ــعیدی دلی س
هــوا در شــرق اســتان کرمــان و وزش بادهــای گــرم 

ــت. دانس
ــرآورد  ــوز ب ــارت ها هن ــق خس ــزان دقی ــت: می وی گف
نشــده و اقدامــات الزم در حــال انجــام اســت، از 
کشــاورزان می خواهیــم بــرای دریافــت خســارت های 
خشــکیدگی خوشــه خرمــا بــه بیمه هــا مراجعــه 

ــد. کنن
وی گفــت: بیشــترین خســارات در تیــر و مــرداد مــاه 
ــرج  ــگان و فه ــیر، ری ــم، نرماش ــت و ب ــده اس وارد ش

ــتند. ــارت ها هس ــاالی خس ــم ب ــاهد حج ش
ســعیدی گفــت: گرمــا در ســه روز پــی در پــی بســیار 
ــاال بــود و طوفان هــای مکــرر شــن و بادهــای گــرم  ب
ــا  ــت ام ــده اس ــارت ها ش ــدید خس ــبب تش ــم س ه
ــدی  ــت 100 درص ــار پرداخ ــتیم در کن ــاش هس در ت
اختیــار  در  نیــز  را  حمایتــی  تســهیات  بیمه هــا 
ــا همــکاری  ــم ب کشــاورزان قــرار دهیــم کــه امیدواری

ــود. ــر ش ــئوالن میس مس

50 درصد محصل از بین رفته است
همچنیــن نماینــده شــرق اســتان کرمــان در مجلــس 
ــق  ــن مناط ــردم ای ــت: م ــامی اظهارداش ــورای اس ش
ــترده  ــارت گس ــه خس ــدی در زمین ــکات ج ــا مش ب
و  شــده اند  مواجــه  خرمــا  نخلســتان های  بــه 
ــرای  ــا ب ــوص بیمه ه ــه خص ــی ب ــتگاه های متول دس

کمــک بــه کشــاورزان و حمایــت از آنهــا اقــدام کننــد.
حبیــب هللا نیکــزادی پنــاه افــزود: در برخــی مناطــق 
در هکتارهــا نخلســتان یــک کیلــو خرمــا نیــز برداشــت 
نشــده اســت و پیــش بینــی مــا تخریــب حداقــل 50 

درصــد از محصــول ســال جــاری اســت.
مسووالن از کشاورزان حمایت کنند

ــش  ــان نق ــتان کرم ــرق اس ــای ش ــت: خرم وی گف
زمینــه  در  اســتان  ارزآوری  در  توجهــی  قابــل 
محصــوالت غیــر نفتــی دارد و بخــش قابــل توجهــی 

از نیــاز بــازار خارجــی را تامیــن می کنــد.
ــا در  ــادرات خرم ــدن ص ــوع ش ــاد از ممن ــا انتق وی ب
ــش را در  ــر محصول ــاورز اگ ــت: کش ــان گف ــاه رمض م
ــر  ــال دیگ ــک س ــد ی ــد بای ــادر نکن ــان ص ــاه رمض م
ــر  ــد صب ــال بع ــان س ــاه رمض ــا م ــادرات ت ــرای ص ب

کنــد و همیــن مســاله کــه در ســال گذشــته روی داد 
ــرد. ــکل ک ــار مش ــا را دچ ــاالن خرم ــیاری از فع بس

نیکــزادی گفــت: بــا خشــک شــدن محصــول خرمــای 
ــده  ــزوده ش ــکات اف ــق مش ــر عم ــاری ب ــال ج س
اســت و مســئوالن و بــه خصــوص بیمه هــا بایــد 
ــد. ــی کنن ــاره اندیش ــاورزان چ ــت از کش ــرای حمای ب

ــا  ــه های خرم ــکیدگی خوش ــه خش ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــردم را آزار می ده ــال ها م ــده س ــن پدی ــت: ای گف
و تاکنــون طــرح مشــخصی بــرای کنتــرل ایــن اوضاع 
ــارت ها  ــاری خس ــال ج ــت و در س ــده اس ــه نش ارائ

ــر اســت. ــران ناپذی جب
اســتان کرمــان 25 درصــد از خرمــای ســاالنه کشــور 
ــن  ــی از ای ــل توجه ــه بخــش قاب ــد ک ــد می کن را تولی

ــی اســت.  محصــول صادرات

هر
 م

س:
عک

سراسری

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- .آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای 
شـماره 139860319012000923 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فـردوس سـتوده نیـا کرانـی فرزنـد محمـد 
بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از سـیرجان در یـک قطعه بـاغ به مسـاحت 8076۴ مترمربع 
پـاک 3663 اصلـی واقع در علی آباد خشـک بخش 36 کرمان که متقاضی مالک مشـاع 
محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/05/26- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/10

محمد آرمان پور – رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:۳۷0

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره13986031901۴001077 -98/03/12 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی آقای اکبـر افشـاری پورفرزند 
نعمـت الـه بشـماره شناسـنامه 828صـادره ازبـم درششـدانگ یـک قطعه زمیـن مزروعی 
بـه مسـاحت15۴38 مترمربـع پـاک - فرعـی از۴- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک 
- فرعـی از۴- اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضی زاویه دشـتکوچ جیرفت بخـش۴5 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقایـان اکبر افشـاری پور ومهدی رئیسـی محرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به 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 رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:98/06/10- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/06/2۴
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۱۷۹

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ یکباب خانه پاک 263 فرعی از 1230- اصلی بمسـاحت 
1298/56مترمربع واقع در بخش3۴کرمان و آدرس :واقع دراراضی اسـام 
آبـاد دلفـارد جیرفـت مـورد تقاضـای خانم سـکینه بـدوی دلفارد با سـتناد 
رای هیـات محتـرم حل اختاف ثبت جیرفـت بشـماره97/02/1۴-13986031901۴000۴۴9 
درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضوع مـاده 3قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشـر ودر موعد 
مقـرر مـورد واخواهـی قرار نگرفته ونیـاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
8557-98/06/02مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با سـتناد تبصره ماده 13قانون 
مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزیکشـنبه مورخ 98/07/21شـروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالک یا مالکین اماک مجـاور رقبه مزبور اخطار میگـردد که در 
موعـد مقـرر در ایـن اعـان به محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین 
عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حـدود وحقوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبـق ماده 20قانون ثبـت و مـاده 86- اصاحی پس 
از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خود را کتبـا ظرف مدت 30روز به ایـن اداره اعام 
ودادخواسـت به مراجع ذیصاح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این اداره ارائه نماید 
وپـس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود./. م الف:288- 

تاریخ انتشـار :98/06/10-روز : یکشنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
متن آگهی مزایده

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کاسه 9701000 
نظـر بـه اینکـه بدهـکار آقـای امیـد قاسـمی امیـدوار فرزنـد 
محمـد بشـماره ملـی 0۴92712۴۴1 نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود بابت چک 
شـماره 807019 مـورخ 1397/0۴/03 عهـده بانـک تجـارت در مهلت تعیین شـده 
اقـدام ننمـوده اسـت بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار احمـد دادبخش بشـماره ملی 
2991153660، سـه و نیم دانگ مشـاع از ششـدانگ ملک مسـکونی پاک یک 
فرعـی از 3988 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان خیابـان فرهنگ به شـرح ذیل 

بـه مزایده گذاشـته خواهد شـد.
 مشـخصات کامل ثبتی سـه فقره سـند به شـرح ذیل می باشـد: به شـماره یک 
فرعـی از 3988 اصلـی مفروز و مجزا شـده از اصلی مذکـور واقع در بخش 2 حوزه 
ثبـت ملـک منطقـه در کرمان به مسـاحت 675متر مربـع به حـدود اربعه مطابق 
سـند : شـماال در دو قسـمت اول بطول 3/80 متر دوم بطول 7/70 متر ، شـرقا در 
5 قسـمت که قسـمت دوم آن شـمالی اسـت و قسـمت چهارم آن جنوبی اسـت 
اول بطـول 18 متـر دوم بطـول 3/80 متـر سـوم بطـول 18/90 متـر چهـارم بطول 
8/30 متـر پنجـم دیواریسـت بطول 23 متر بـه 3989 اصلی ، جنوبـا بطول 9/۴0 

متـر بـه 3986 اصلـی ، غربا دیواریسـت بطول 57 متـر به خیابان
 وضعیـت مالکیـت: آقـای امید قاسـمی امیدوار فرزند محمد شـماره شناسـنامه 
1757 تاریـخ تولـد 1362/03/26 دارای شـماره ملی 0۴92712۴۴1 با جزء سـهم 
2/5 از کل سـهم ششـدانگ بعنـوان ملـک دو ممیـز پنـج دهـم دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ عرصـه و اعیان موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپـی 127997 
سـری ب صفحـه ۴78 جلـد 168 ذیـل شـماره ۴1012 ثبـت گردیـده اسـت و نیز 
آقـای امیـد قاسـمی امیـدوار فرزند محمـد شـماره شناسـنامه 1757 تاریخ تولد 
1362/03/26 دارای شـماره ملـی 0۴92712۴۴1 بـا جـزء سـهم یک از كل سـهم 
ششـدانگ بـه عنـوان مالک یـک دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه و اعیان می 
باشـد و آقای علی قاسـمی امیدوار فرزند محمد شـماره شناسـنامه 2599 متولد 
1365/03/09 به شـماره ملی 2993831550 دو و نیم سـهم از شـش سهم مشاع 
از ششـدانگ عرصـه و اعیـان موضـوع سـند مالکیـت اصلی بـه شـماره 127997 

صفحـه 157 دفتـر 173 بـه شـماره ثبت ۴1923 می باشـد.
طبـق نظـر کارشـناس رسـمی: وضعیـت فعلـی ملـک بصـورت مجموعـه ای از 
سـاختمانهای خشـتی گلـی و آجـری و اسـکلت فلـزی کـه كل مسـاحت عرصه 
موجود آن 625 مترمربع اسـت. بنا و مسـتحدثات ملک مورد ارزیابی بدین شرح 
مـی باشـد: بـر روی زمیـن مذکور سـه واحـد کارگاه چـوب و یک واحد مسـکونی 
قابـل سـکونت و یـک واحد خشـتی بـا قدمت بـاال و غیـر قابل سـکونت احداث 
شـده اسـت. مشـخصات سـاختمان : نقشـه بنـا مطابـق اصـول فنی می باشـد. 

مسـاحت ملـک بـا مندرجـات اسـناد ارائه شـده تصدیق می شـود. 
نوع مصالح بنایی: اسـکلت فلزی ، خشـتی - گلی ، آجری و فلزی روکار داخلی 
بنـا آجـر، گـچ و کاهـگل و نمـای خارجـی آجـری سـقف گمبـه ای ، آجـری طاق 
ضربـی و ورق کرکـره ، کـف موزائیـک و سـیمان کاری و شـن ریـزی ، مصالـح 
مصرفـی فاقـد کیفیـت اسـت دارای انشـعابات آب ، بـرق، گاز.بنا شـمالی /غربی 
اسـت . عایـق کاری بنـا از لحـاظ رطوبـت ناقـص اسـت ، درب و پنجـره فلـزی و 
چوبی اسـت و سیسـتم گرمایشـی بخاری و سیسـتم خنک کننده کولر آبی. عمر 
تقریبـی بنـا بالـغ بـر 30 سـال کاربری مسـکونی - تجـاری فاقد گواهـی پایانکار.

 ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر به شرح زیر تعیین می شود. 
ارزش 3/5 دانگ مشـاع ملک مسـکونی پاک یک فرعی از 3988 اصلی اعم از 
اعیـان تاسیسـات و ملحقات بـا در نظر گرفتن قیمت روز ملک بـا توجه به امکان 

فروش نسـبتا خوب به میـزان۴/550/000/000 ریال تعییـن و تائید می گردد. 
از ایـن رو ملکـی آقـای امیـد قاسـمی امیـدوار از سـاعت 9 الـی 12 شـنبه مـورخ 
مـورخ   97000  177 شـماره  پرداخـت  عـدم  بـه گواهـی  1398/06/27مسـتند 
1397/0۴/03موضـوع چـک شـماره 807019 عهـده بانـک تجـارت در اداره اجرای 
اسـناد رسـمی کرمـان واقـع در ضلـع شـمالی پـارک نشـاط از طریـق مزایـده بـه 
فـروش مـی رسـد و مزایـده از مبلـغ پایـه کارشناسـی ۴/550/000/000 کـه قطعی 
گردیـده اسـت شـروع و باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد فروش 
کا نقـدی اسـت الزم بـه ذکر اسـت طالبين و خریـداران می تواننـد در وقت مقرر 
بـا ارائـه چـک رمـزدار بـه مبلغ پایـه در مزایده در جلسـه مزایده شـرکت کننـد و و 
پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایده اعم از اینکه رقـم قطعی آن معلوم 

شـده یا نشـده باشـد بعهـده برنـده مزایده اسـت. 
تاریخ انتشار: 1398/06/10

علیرضا محمدی کیا- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان /م الف: 840

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله اماکـی کـه برابـر اراء هیاتهـای حـل اختـاف 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی گلبـاف کـه ادامـه عملیـات ثبتـی آنهـا مطابـق قانون 
مذکـور تجويـز گرديـده اسـت به ترتیب شـماره پـاک فرعی از اصلـی وبخش و محل 

وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک واقـع در بخـش 27 کرمـان بشـرح ذيـل
1-پاک3فرعـی از 1185 - اصلـی بخـش 27 کرمـان مالـک آقـای عبـاس نقيـب 
پـور فرزنـد قاسـم بـه شـماره شناسـنامه 5865 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 1317/53 متر مربع واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصرکوچه 
شـماره 1۴ جنـب مسـجد سـجادیه خریـداری از مالـک رسـمی محمـود چوچونـی 

عاقلی ومحمـد 
2-  پـاک 2فرعـی از 2۴70-اصلـی بخـش 27 کرمـان مالـی خانـم زهـرا مهـدی 
زاده فرزنـد فتـح هللا بـه شـماره شناسـنامه189 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک 

بـاب خانـه مشـتمل بـر بـاغ بـه مسـاحت 1366/25 متـر مربـع واقـع در گلبـاف 
خیابـان جمهـوری انتهـای کوچـه اتحاديـه خریـداری از مالـک رسـمی محمدوفاطمة 

ومعصومـه وفتـح هللا همگـی مهدیـزاده
3 پـاک 5فرعـی از2575- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالک آقای محمـود عبدالهی 
فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه8 صـادره از گلباف در ششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 328/8 متـر مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان شـهید دسـتغیب باالتر از 
مسـجد امـام حسـن عسـکری )ع( خریـداری از مالک رسـمی حسـین کمالـی گوکی

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مي شـود 
در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـي اعتراضی داشـته 
باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت يـك مـاه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نماینـد. بديهـي اسـت در 
صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالكيت 
صـادر خواهـد شـد. تاریـخ انتشـار نوبـت اول :، 98/6/10-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم 

98/6/25 :
محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک گلباف م.الف 8۱۳

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان عبـاس پنداشـته 
خادمـی فرزنـد مـراد بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان 
مـراد پنداشـته خادمـی فرزند نادعلی بـه شـماره  ملـی6069698835 در 

تاریـخ1382/02/09 فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-مرتضی پنداشته خادمی فرزند مراد به ش ملی 6069698861  )فرزند متوفی (                
2-عباس پنداشته خادمی فرزند مراد به ش ملی 6069698851 )فرزند متوفی (                
3-درخاتون پنداشته خادمی فرزند مراد به ش ملی 6069701585 )فرزند متوفی (                
۴-عالم  پنداشته خادمی فرزند مراد به ش ملی 6069701291 )فرزند متوفی (                

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد 
 رئیس شوراحل اختالف شماره یک رودبار جنوب –حسین کوهستانی –م الف :۶۹۱

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- .آگهی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- برابـر رای شـماره 13986031901200092۴ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی خانم بـی بی عفت 
سـتوده نیـا کرانـی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1103 صـادره از کرمـان در یک قطعه 
بـاغ بـه مسـاحت 8076۴ مترمربع پـاک 3663 اصلی واقع در علی آباد خشـک بخش 
36 کرمـان کـه خـود مالـک مشـاع می باشـد محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/05/26- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/10

محمد آرمان پور – رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:۳۷۱

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی اصاحی موضوع ماده3 قانون 
و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای اصاحـی شـماره13986031901۴001376 -98/0۴/12 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی 
آقـای محمـد سـلیمانی نـژاد فرزنـد اصغـر بشـماره شناسـنامه 8899صـادره ازکهنـوج  
درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت36۴/50 مترمربـع پاک 2071 فرعـی از56۴- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک - فرعـی از56۴- اصلـی قطعه دو واقـع دراراضی 
کهوروئیـه جیرفـت بخـش۴5 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای کوچک پارسـای 
صالحـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر 

خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/06/10
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :۲8۷

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره 139860319062000339 مـورخ 98/5/27هیـات اول موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک گلباف تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی خانم بتول 
ابراهیـم زاده گوکـی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه ۴18 صـادره از گلبـاف در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۴88/28 مترمربـع ششـدانگ پـاک 2623-اصلی واقـع در گلباف 
خیابـان انقـاب محله عقبـه کوی ابـوذر خریداری از مالک رسـمی آقای رمضـان ابراهیم 
زاده گوکـی محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد.تاریخ انتشـار نوبـت اول : 98/6/11- تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 6/26/ 98
محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گلباف م.الف 8۳8

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 نظـر بـه اینکـه تحدیـد حـدود ششـدانگ خانـه پـاک 11۴6 فرعـی از 
5۴9 - اصلـی واقـع دراراضـی کلـرود جیرفـت بخـش ۴5 کرمـان بـه 
مسـاحت 1221/۴متـر مربـع مـورد ثبـت آقـای سـید مهـدی حسـینی 
کهنـوج از تحديـد  حـدود خارج شـده بـر طبق تبصره الحاقـی ذیل مـاده 15 قانون ثبت 
حسـب تقاضـای وارده بشـماره 8268 مـورخ 98/05/27مالكـي / احـدی از مالکیـن 
تحدیـد اختصاصـی پـاک فـوق از سـاعت 8 صبـح روز دوشـنبه مـورخ 98/07/22در 
محـل وقـوع ملـک شـروع و انجـام خواهـد گرفـت بـه موجـب ایـن آگهـی بـه مالکین 
امـاک مجـاور اخطـار میشـود کـه چنانچه بر حـدود و حقـوق ارتفاقی ملک مـورد آگهي 
واخواهـی دارنـد مـی تواننـد از تاریـخ تنظیم صورتجلسـه تحدیـد حدود لغایـت 30 روز 
واخواهـی خـود را بـه این اداره تسـلیم دارنـد تا طبق مقـررات اقدام گردد.تاریخ انتشـار 

:98/06/10 – روز: یکشـنبه 
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت – م الف :۲8۹

عـزاداری بتواننـد خـود را بـرای حضـور در غـم بـزرگ 
هفتـه  یـک  از  پـس  چـرا کـه  آمـاده کننـد.  عاشـورا 
عـزاداری، حضـور در ذکـر مصیبـت هولنـاک عاشـورا 
قابـل تحمل تـر خواهـد بـود. تمـام عـزاداران می داننـد 
کـه اگـر عـزاداری از روز عاشـورا شـروع می شـد چقدر 
غیرقابـل  و  دردناک تـر  عاشـورا  در  مصیبت هـا  ذکـر 
تحمل تـر می شـد. اینکـه پیامبـر اکـرم)ص( فرمودنـد: 
»ِإنَّ لَِقْتـِل اْلُحَسـْیِن َحَراَرًة ِفی ُقُلـوِب اْلُمْؤِمِنیَن الَ َتْبُرُد 
َأَبدًا«)مسـتدرک الوسـائل/318/10( این حـرارت را هر 
کسـی حس کرده باشـد، می دانـد بی مقدمـه وارد روز 

عاشـورا شـدن بسـیار دشـوار اسـت.
از طـرف دیگـر ممکـن اسـت یـک دهـه عـزاداری قبل 
آمادگـی  و  توجـه  بعضی هـا کسـب  بـرای  عاشـورا  از 
بـرای ایجـاد سـوز در روز دهـم باشـد. کسـانی کـه دل 
غافلـی دارنـد یـا در اثر توجـه به تعلقات دنیا احسـاس 
محبتشـان بـه امـام حسـین)ع( کـم شـده باشـد ده 
روز فرصـت دارنـد تـا در محافـل عـزاداری بـا شـنیدن 

مواعـظ و معـارف دینـی آمادگی الزم را کسـب نمایند تا 
مبـادا در روز مصیبـت بزرگ اباعبدهللا الحسـین)ع( بی 

احسـاس و بی توجـه حضـور پیـدا کننـد.
ایـن  واقـع  در  باشـد کـه  ایـن  آن  حکمـت  شـاید  و 
عـزاداری دهـۀ اول محـرم یـک نـوع اعـام آمادگـی 
و گویـی  سـوگواری،  صـرف  تـا  اسـت  نصـرت  بـرای 
از  الحسـین)ع(  اباعبـدهللا  یـاری  بـه قصـد  عـزاداران 
همـان ابتـدای محرم بـه خیمۀ اباعبدهللا الحسـین)ع( 
می رونـد کـه موالیشـان را غریـب نگذارنـد. بـه همیـن 
دلیـل عـزاداری دهـۀ عاشـورا رنـگ و بـوی حماسـی 
دارد و دسـته هـای عـزا بـا عائـم دسـته هـای رزمـی 
در میادیـن دیـده می شـوند. در حالـی کـه عـزاداری از 
عصـر عاشـورا و شـام غریبـان به بعـد تنها رنـگ و بوی 
غـم بـه خـود می گیـرد و حتـی رسـم شـده اسـت از 
ظهـر عاشـورا بـه بعـد بیرق هـا را بـه عامـت شـهادت 
اباعبـدهللا الحسـین)ع( می خواباننـد و دیگر برافراشـته 

نمی دارنـد. نگـه 

پرداخـت  را  دامـداران  پـول  چطـور  باشـیم  نداشـته 
تمـاس  مـن  بـا  جیرفـت  فرمانـدار  قبـل  کنیم؟چنـدروز 
گرفتنـد و قـول دادنـد کـه مشـکل را پیگیـری می کننـد 

حتـی بـا رییـس و معـاون سـازمان صمـت جنـوب نیـز 
صحبـت کردیـم کـه آنهـا هـم قـول دادند کمـک کننـد اما 
توجیـه  را  جنـوب  کشـاورزی  بانـک  نمی تواننـد  ظاهـرا 

تهـران  بـه  نیـاز  و  نیسـت کـه حـل نشـود  کنند.مشـکلی 
هسـتند  قـادر  شهرسـتان  مسـووالن  خـود  نیسـت  هـم 
ایـن مشـکل را حـل کننـد مـا حاضریـم پـول دامـداران 

را بـا همـان مـدت زمـان پرداخـت کنیـم وبـه تعهداتمـان 
هـم عمـل کنیـم چـون ممکـن اسـت دیـرو زود شـود اما 
شـرط  بـه  داد  خواهیـم  انجـام  حتمـا  را  پرداختی مـان 
اینکـه مسـووالن شهرسـتان هـم بـا مـا همراهـی کننـد.

فقـط جیرفت کارشـکنی می شـود حتـی بارهـا گفتیم مگر 
بانـک آنجـا بـا کرمـان و دیگـر شهرسـتان ها فـرق داردبـه 
قبـول  را  خودتـان  سـفته  و  چـک  حتـی  می گوینـد  مـا 
نداریـم  یـک نفـر بیـرون از سـازمان تان بایـد ضمانت تان 
می گذارنـد  پایمـان  پیـش  را  راهـی  بگیـرد  عهـده  بـه  را 
نیروهایمـان  از  نفـر  یـک  حتـی  شـویم.ما  منصـرف  کـه 
می پردازیـم  روال  طبـق  را  حقوق هـا  و  نکردیـم  رابیـرون 
و نمی گذاریـم کسـی آسـیب ببینـد حتـی دوسـت داریـم 
نیـروی جدیـد هـم اسـتخدام کنیـم اگـر مسـووالن کمک 
بـود.«  خواهـد  کارمـان  دسـتور  در  نیـرو  جـذب  کننـد 

بانک هم شرایطی دارد
فرمانـدار جیرفـت بـه »کاغذوطـن« می گویـد:» من روز 
پـگاه صحبـت  بـا مدیرعامـل کارخانـه  پنـج شـنبه هـم 
کشـاورزی.«عطاپور  بانـک  مسـوول  بـا  هـم  کـردم 
برگـزاری  نیازمنـد  مشـکل  ایـن  شـدن  افزود:»حـل 
یـا  هفتـه  ایـن  ظـرف  احتمـاال  اسـت کـه  یـک جلسـه 
دوسـتان  حتمـا  کنیـم  برگـزار  را  جلسـه  آینـده  هفتـه 
بـه  بشـنویم  بایـد  دارنـد کـه  هـم صحبت هایـی  بانـک 
بانـک  نشـود.  قبـول  وثیقـه  نیسـت کـه   شـکل  ایـن 
هـم یـک سـری شـرایط دارد کـه بایـد مهیـا شـود تـا 
قانـون  خـاف  هـم  بانـک  بدهـد  را  تسـهیات  بتوانـد 
ادامـه  جیرفـت  .«فرمانـدار  نمی دهـد  انجـام  کاری 
داد:»مشـکل خاصـی وجـود نـدارد و قابـل حل اسـت و 
امـور دام سـازمان جهادکشـاورزی هـم عنـوان می کنـد 
قـادر اسـت شـیر مـورد نیـاز ایـن کارخانـه را تامیـن کند 
ایـن تعهـدی اسـت کـه سـازمان کشـاورزی می دهـد.«

راضی نیستیم دامداران جنوبی ضرر کنند
عطاپـور تصریـح کرد:» شـیرخام به اندازه کافـی در منطقه 
موجـود اسـت و از طرفـی شـیر را بایـد بـه همـان قیمتی 
دامـدارن  از  می خرنـد  اسـتان  شـمال  دامـداران  از  کـه 
جنوبـی نیـز بـه همـان قیمـت بخرنـد نـه اینکـه تبعیـص 
قائـل شـوند دامـدار مـا هـم نبایـد ضـرر کنـد و مـا راضی 
»کاغذوطن«موفـق  نمی پذیریم.«متاسـفانه  و  نیسـتیم 
کنـد. برقـرار  ارتبـاط  کشـاوزری  بانـک  بـا  نشـد 

به»کاغذوطن«می گوید:»پگاه هرسـاله مقام 
برتر صادرات لبنیات را بدسـت می آورد. 

میزان تولید شـیر خام در جنوب کرمان خیلی 
کم است، و شـیرخام جیرفت به صورت فله 

به فروش می رسـد و ما بارها این مساله 
را به مسـووالن شهرستان نیز تذکر دادیم، 

شـیری که به صورت فله به فروش می رسد 
پاسـتورریزه نیست و روی شاخصه های 

کیفیتی آن هم کاری انجام نشـده و فروش 
ان به این شـکل کار صحیحی نیستف قرار 

بود سـازمان های مربوطه همکاری کنند که 
ظاهـرا در جیرفت این اتفاق نمی افتد.«وی 

اضافه کرد:»یک صورت جلسـه داریم که 
همه مسـوووالن مربوط به این مساله در 

شهرسـتان آن را امضا کرده اند و در آن 
مصوب شده که شـیر به چه قیمتی خریداری 

شـود ما این کار را کردیم و آنها باید جلوی 
فله فروشـی را می گرفتند اما متاسفانه این 

کار را نکردنـد و از اینجا هم اگر بخواهیم 
شـیر بفرسـتیم برای ما به صرفه نیست و بهتر 
دیدیم در کارخانه کرمان شـیر را تولید کنیم 
و به جنوب بفرسـتیم ما در زمینه فروش در 

منطقه مشـکلی نداریم فروش کم نشده فقط 
تولید کم شده است.«

مدیرعامل کارخانه شیرپگاه استان: تامین تسهیالت از سوی بانک مشکل اصلی است
فرماندار جیرفت: باید حرف های بانک را هم شنید، پیگیر موضوع هستم

خط تولید کارخانه شیرپگاه جیرفت متوقف شد
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خشکسالی و تغییر اقلیم مهم ترین چالش های روز استان
و  سراسـری  دوره  شـانزدهمین 
دومیـن دوره بیـن المللـی عملیات 
مـس  مجتمـع  باحضـور   حرارتـی 
مـس  مجتمـع   ، شـهربابک 

شـهربابک، میدکـو، شـرکت گلگهـر 
و... در دانشـکده کشاورزی دانشگاه 
شـهید باهنـر کرمـان در روزهای 6 و 

شـد. برگـزار   98 شـهریورماه   7

کـه  نمایشـگاه  ایـن  در 
بازدیدکننده هایی از سراسـر دانشگاه 
هـای کرمان حضور داشـتند مجتمع 
بـا عنـوان طـرح  مـس مقالـه ای 
جامـع آب در مـس سرچشـمه  و 
مجتمـع مس شـهربابک نیـز مقاله 
آب  حجـم  عنـوان کاهـش  بـا  ای 
بـرای  آبگیـر  سـد  پشـت  ذخیـره 
کاهـش تبخیـر آب توسـط عبـدهللا 
شـعبانی و منصور اسـدی و محسن 

دادنـد. ارائـه  محمـودی 
بـا  نمایشـگاه  ایـن  اسـت  گفتنـی 
هـدف ارتباط بین صنعت کشـاورزی 
برگـزار  دانشـگاه  و  آبخیـزداری  و 

گردیـد.
و  آبیـاری  ملـی  همایـش  رییـس 
کاهـش تبخیـر بیـان کـرد: بـرای ما 
ننگ اسـت در فصل زمسـتان و بهار، 
بـاران کـه نعمـت خـدادادی اسـت 
بـه سـیاب تبدیـل شـود و خانـه، 
زمین هـای کشـاورزی و احشـام را 
نابـود کنـد و در فصـل تابسـتان بـه 
دلیـل بی آبـی زمین های کشـاورزی 
و باغـات خشـک و احشـام تلـف 

. ند شو
منطقـه کویـر،  ایسـنا  بـه گـزارش 
 6 امـروز  صبـح  رضایـی"  "عبـاس 
شـهریورماه در پانزدهمیـن همایش 
ملـی آبیاری و کاهـش تبخیر گفت: 
 170 همایـش  ایـن  دبیرخانـه  بـه 
مقالـه ارسـال شـد که پس بررسـی 
مقالـه   115 نهایـت  در  ارزیابـی  و 

منتخـب شـد.
و  نوآوری هـا  بـه  اشـاره  بـا  وی 
تغییراتـی که در ایـن همایش ایجاد 
شـده، اظهـار کـرد: در ایـن همایش 
سـه نشسـت تخصصی در خصوص 
آب در بخش هـای مختلـف اسـت 
همچنین غرفه های از دسـتاوردهای 
دسـتگاه ها و سـازمان های مرتبط با 
آب بـه نمایـش گذاشـته می شـود 
و کارگاه هایـی نیـز در حاشـیه ایـن 

همایـش داریـم.
رییـس همایـش با اشـاره بـه اینکه 
برگـزار  سـاالنه  دو  همایـش  ایـن 
می شـود، عنـوان کـرد: قدمـت ایـن 
همایـش 30 سـال اسـت امـا اگـر 

در ایـن سـه دهـه، هـر سـال یـک 
قـدم در جهـت کاهـش فاصلـه بین 
برداشـته  سـازمان ها  و  دانشـگاه ها 
می شـد امـروز بـا ایـن بحـران آب 
روبـرو نبودیـم و نمی دانـم تـا کـی 
پایـان نامه هـا بایـد خـاک بخورنـد.

وی بیـان کـرد: بـرای ما ننگ اسـت 
در فصـل زمسـتان و بهـار، بـاران کـه 
نعمت خـدادادی اسـت به سـیاب 
زمین هـای  خانـه،  و  شـود  تبدیـل 
کشـاورزی و احشـام را نابـود کنـد و 
در فصـل تابسـتان بـه دلیـل بی آبی 
باغـات  و  کشـاورزی  زمین هـای 

خشـک و احشـام تلـف شـوند.
رییس دانشگاه شـهید باهنر کرمان 
تاکیـد کـرد: دانشـگاه شـهید باهنـر 
کرمـان مسـئوالنه در کنار مسـئوالن 
قـرار خواهـد داشـت  اسـتان  کان 
آمـاده  آب  مدیریـت  عرصـه  در  و 
همـکاری بـا دسـتگاه های اجرایـی 
دارد. »بایـد امـروز، فردا دیر اسـت« 

شـعار ماسـت.
 6 صبـح  طاهـر"  "محمدعلـی 
شـهریورماه در پانزدهمیـن همایش 
ملـی آبیـاری و کاهـش تبخیـر آب 
را سـر زندگـی دانسـت و در ادامـه با 
اشـاره بـه آیـات و روایـات گفت: آب 
در شـریعت مـا از اهمیـت خاصـی 

برخـوردار اسـت.
یـک  فقـط  را  همایـش  ایـن  وی 
را  آن  و  ندانسـت  علمـی  فعالیـت 
فعالیـت فرهنگـی علمی دانسـت و 
بیـان کرد: امروز بحث دانشـگاه های 
نسـل چهـارم در جهـان مطرح اسـت.

باهنـر  شـهید  دانشـگاه  رییـس 
آبـی،  تنش هـای  بـه  اشـاره  بـا 
یکـی  آب  مسـاله  کـرد:  تصریـح 
اسـتان  روز  مسـایل  مهمتریـن  از 
کرمـان اسـت و چالش تغییر اقلیم، 
و کاهـش  مکـرر  خشکسـالی های 
منابـع آب، زنـگ خطـر جـدی را در 
آورده  در  صـدا  بـه  اسـتان کرمـان 

اسـت.
کـه  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  وی 
اسـتان  مصرفـی  آب  بیشـترین 
کرمـان، در بخش کشـاورزی اسـت، 
اظهـار کـرد: اسـتان کرمـان نقـش 

1-آبیاری قطره ای وزیر سطحی فضای سبز مجتمع:

 آبرسانیمیدوکخاتون آباد
بنه یکه

-15 هکتار۴8 هکتاردرحال انجام

5 هکتار10 هکتار۴0 هکتارانجام شده

آب مـورد نیـاز کارخانجات سرچشـمه، 
منبـع  دو  از  آبـاد  خاتـون  و  میـدوک 
اصلـی آب زیـر زمینی و یـک منبع آب 

سـطحی تامیـن مـی شـود :
- دشت خاتون آباد

- دشت بنه یکه 
-رودخانه شور 

ایـران  مـس  صنایـع  ملـی  شـرکت 
همـواره در جهـت حفـظ و نگهـداری 
منابـع آب زیـر زمینـی تـاش نمـوده 
بکارگیـری  بـا  طـوری کـه  بـه  اسـت 
تکنولـوژی روز دنیـا بهـره وری آب را به 

حداکثـر خـود رسـانده اسـت.
شـرکت مس طی سـال های گذشـته 
تنهـا در حـدود 68 درصـد از مجوزهای 
خود در دشـت بنه یکه اسـتفاده نموده 
اسـت. الزم به ذکر از این میزان سـاالنه 
در حـدود 200 هـزار متـر مکعـب جهت 
روسـتاییان  آشـامیدنی  آب  مصـارف 
منطقـه اختصـاص داده شـده اسـت. 
بـا توجه بـه ظرفیتهای موجود شـرکت 
مـس طی سـالهای گذشـته 79 درصد 
از ظرفیـت مجوزهـای خـود اسـتفاده 

کرده اسـت. 
منابـع  از  دیگـر  یکـی  رودخانـه شـور 
اسـت.  مـس  شـرکت  آب  تامیـن 
براسـاس آمـار موجـود متوسـط آورد 
سـاالنه رودخانه شـور حدود 10 میلیون 

متـر مکعـب در سـال هـا اسـت. 
همچنیـن تصفیـه خانـه شـهر مـس 
سرچشـمه نیز به عنوان یک تکنولوژی 
بازیافـت آب سـاالنه یـک میلیون متر 
مکعـب آب جهـت مصـارف مختلـف 
تولیـد مـی کند بـا توجه به آمـار و ارقام 
تمـام  از  اگـر شـرکت مـس  موجـود 
ظرفیـت خـود یعنـی 68 درصـد از آب 
اسـتخراجی دشـت بهـره ببرد بخشـی 

از ایـن آب در شـهر مـس سرچشـمه 
و خاتـون آبـاد بـه مصـارف آشـامیدنی 
اختصـاص می یابـد. از طـرف دیگر در 
حـدود 11 میلیـون متـر مکعـب از ایـن 
آب از طریـق روخانـه شـور و تصفیـه 
خانـه شـهرک تامیـن مـی شـود. در 
حـدود 68 درصـد از کل مصـارف آب 
در مجتمـع مس میدوک ،خاتـون آباد 
و مجتمـع مـس سرچشـمه از دشـت 
خاتـون آباد وبنه یکه تامین می شـود. 
بـر همیـن اسـاس کمتـر از 60 درصد از 
مصـارف آبي مجتمع مس سرچشـمه 
از دشـت خاتـون آبـاد تامیـن خواهـد 

 . شد
بـرداری  آمـار  آخریـن  براسـاس 
جهـت محاسـبات بیـان آبـی دشـت 
)شـهربابک خاتـون آبـاد( سـالیانه در 
حـدود 150 میلیـون متـر مکعـب آب 
جهـت مصارف مختلـف از این دشـت 
استخراج شده اسـت از این میان 8.5 
میلیـون متـر مکعـب جهـت مصـارف 
آب آشـامیدنی و بهداشـتی )حـدود6 
درصـد( 119 میلیـون متر مکعب جهت 
مصارف کشـاورزی )حـدود 80 درصد( 
مکعـب  متـر  میلیـون  حـدود20.5  و 
برداشـت  صنعتـی  مصـارف  جهـت 
شـده اسـت کـه از ایـن مقـدار حـدود 
17.5 میلیـون متـر مکعـب از دشـت 
خاتـون آبـاد جهـت مصـارف مجتمـع 
مـس سرچشـمه ، ذوب خاتـون آباد و 
شـهر خاتـون آبـاد و حـدود 3 میلیـون 
متـر مکعـب از دشـت بنـه یکـه جهت 
شـده  برداشـته  میـدوک  مصـارف 
اسـت. براسـاس ایـن آمـار در حـدود 
اسـتخراجی  آب  کل  از  درصـد   13.5
به مصـارف صنعتـی اختصـاص یافته 

اسـت.

1-پوشـش مخـازن روبـاز در سـطحی 
جهـت  75000مترمربـع  معـادل 
جلوگیـری از تبخیر حـدود 150000 متر 

سـال در  آب  مکعـب 
تبدیـل  مهندسـی  و  فنـی  2-بررسـی 
بـرج های خنـک کن تر به خشـک در 

ذوب خاتـون آبـاد 

آبهـای  مدیریـت  و  آوری  3-جمـع 
سـطحی ناشـی از بارندگی هادر سطح 

مـس میـدوک 
نیـروگاه  احـداث  سـنجی  ۴-امـکان 
بـه  حرارتـی  تلفـات  از  بـرق،  تولیـد 
منظـور تولیـد بـرق ومدیریـت مصـرف 

آب

آبهـای  مدیریـت  و  آوری  جمـع   -
سـطحی ناشـی از بارندگی ها در سطح 

شهر
تصفیـه  انـدازی  راه  سـنجی  -امـکان 

شـهری هـای  فاضـاب 
-همـکاری مجتمـع مـس شـهر بابک 
نویـن  هـای  روش  اجـرای  جهـت 
آبیـاری در صنعـت کشـاوری شهرسـتان

1-بازیافـت حـدود 70 درصـد از آب 
توسـط  تغليـظ  کارخانـه  خروجـی 
تیکنرهـا وسـد باطله و بازگشـت آن 

بـه کارخانـه تغليظ
تصفیـه  دسـتگاه   6 2-احـداث 
خانـه جهـت تصفیه فاضـاب های 

آبـاد وخاتـون  میـدوک 
بـا  3-اختصـاص ماهیـت شـغلی 

عنـوان پليـس آب جهت سرکشـی 
و ارایـه گـزارش از مناطـق مخلتـف 
جهـت  مجتمـع  پوشـش  تحـت 

جلوگیـری از هـدر رفـت آب
تحـت  جدیـد  واحـد  ۴-ایجـاد 
و اصاحـات  تامیـن  عنـوان طـرح 
بهینـه  و  مدیریـت  منظـور  بـه  آب 

آب مصـرف  سـازی 

بخـش کشـاورزی کشـور  در  مهمـی 
دارد و نبایـد از سـهم اشـتغال بخـش 
غافـل  اسـتان کرمـان  در  کشـاورزی 

شـد.
طاهـر بـا اشـاره بـه اینکـه در اسـتان 
مکعـب  متـر  میلیـارد  یـک  کرمـان 
کـرد:  عنـوان  داریـم،  منفـی  بیـان 
اصـاح الگـوی مصـرف و مدیریـت 
اسـتان  و  اسـت  الزامـی  مصـرف 

کرمـان در ایـن راسـتا طـرح همیاران 
آب را چنـد سـالی در حـال اجـرا دارد 

کـه الگـوی مناسـبی اسـت.
وی تاکیـد کرد: دانشـگاه شـهید باهنر 
کرمـان مسـئوالنه در کنـار مسـئوالن 
کان اسـتان قـرار خواهد داشـت و در 
عرصـه مدیریـت آب آمـاده همـکاری 
بـا دسـتگاه های اجرایـی دارد. »بایـد 
امـروز، فـردا دیر اسـت« شـعار ماسـت.

منابع مختلف تامین آب مورد نیاز مس سرچشمه ، 
اقدامات در دست انجام جهت مدیریت مصرف آب و حفظ خاتون آباد ومیدوک

منابع آب زیرزمینی موجود در مجتمع مس شهربابک

پیشنهادات در حال بررسی

اطالع رسانی

اقدامات انجام شده جهت مدیریت مصرف آب و حفظ 
منابع آب زیزمینی موجود در مجتمع مس شهربابک

پیشگیری هنوز اولویت کشور نیست
۱۳۲۶ میلیارد تومان هزینه سوانح جاده ای کرمان در سال ۹۷ بوده است

ــی  ــده م ــی دی ــت انبوه ــم جمعی ــاز ه ــن راه ب در بی
شــود، صــدای آژیــر آمبوالنــس بــه گــوش مــی 
ــه  ــی ل ــون و گاه ــای داغ ــین ه ــدن ماش ــد. دی رس
ــاز هــم حاکــی از صحنه هــای  شــده، همــه و همــه ب
ــه  ــه ب ــی ک ــه های ــت. صحن ــادف اس ــراش تص دلخ
ــت  ــش اس ــه افزای ــا رو ب ــور ناج ــس راه ــه پلی گفت
ــته و5  ــر کش ــاعت 2 نف ــر س ــر و ه ــه ۴6 نف و روزان
الــی 6 نفــر مجــروح برجــا مــی گــذارد، بــا توجــه بــه 
جمعیــت اســتان کرمــان، بــه نظــر مــی رســد مــرگ 
ــش از  ــتان بی ــن اس ــاده ای در ای ــوانح ج ــر س و می

اســتان های دیگــر اســت.

در ۲ سال گذشته سوانح جاده ای 
افزایش یافته است

ســوانح  ارقــام  و  آمــار  بررســی  کــه  حالــی  در 
ــه کاهــش  ســال های قبــل نشــان مــی داد آمــار رو ب
اســت، امــا اکنــون بــه گفتــه» ســید کمــال هادیانفــر 
ــته  ــال گذش ــا«، در 2 س ــور ناج ــس راه ــس پلی ریی
ــا  ــم، وی ب ــا بوده ای ــوانح در جاده ه ــد س ــاهد رش ش
ــال  ــادف در 2 س ــث تص ــه در بح ــن ک ــر ای ــد ب تأکی
ــن  ــوده اســت و در ای ــت مناســبی نب گذشــته وضعی
مــدت رشــد تصــادف را شــاهد بودیــم. گفــت: از 
ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون 6 هــزار و 53۴ تــن در 
تصادفــات رانندگــی جــان باختنــد و بــر ایــن اســاس 
روزانــه ۴6 نفــر و هــر ســاعت 2 نفــر در جاده هــا 

ــوند. ــروح می ش ــر مج ــی 6 نف ــته و 5ال کش

روزهای شهریور خطرناک تر از ایام 
نوروز هستند

تابســتان در کنــار گشــت و گــذار و مســافرت هایــش، 
ــان می نشــاند.  ــه ســوگ عزیزانم ــا را ب بســیاری از م
ــت  ــی از آن اس ــی حاک ــکی قانون ــی های پزش بررس
کــه در ســال 1397، هــزار و 109 نفــر در حــوادث 
ــه  ــد ک ــان باختن ــور ج ــوروز در کش ــام ن ــی ای رانندگ

میانگیــن روزانــه آن برابــر بــا 55 نفــر گــزارش شــده؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه آمــار تلفــات شــهریور مــاه 
همــان ســال یکهــزار و 863 نفــر یعنــی روزانــه 60 نفر 
ــش مــرگ و  ــار نشــان از افزای ــن آم ــوده اســت. ای ب

ــر جــاده ای در مــاه آخــر تابســتان دارد. می

سه محور خطرساز کرمان را بشناسید
»رکنــا« بــه نقــل از مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقل 
ــد در دو  ــان، می نویس ــتان کرم ــمال اس ــاده ای ش ج
ــات تصــادف،  ــه اول ســال جاری، بیشــترین تلف ماه
بــم«،  بــه محورهــای »کرمان-ماهــان-  مربــوط 
ــیرجان«  ــن- س ــهربابک« و »باغی ــنجان – ش »رفس
بــوده اســت. وی عــدم توجــه بــه جلــو را بــا 50 درصد 
بیشــترین علــت وقــوع تصــادف در جاده هــای کرمــان 
دانســت و افــزود: تخطــی از ســرعت مطمئنــه بــا 23 
ــد از  ــا 9 درص ــدم ب ــق تق ــت ح ــدم رعای ــد و ع درص

دیگــر دالیــل وقــوع ســوانح جــاده ای اســت.

هزینه مرگ و میر تصادفات استان 
کرمان قابل تأمل است

در  ســوانح  از  ناشــی  اقتصــادی  زیان هــای 

ــده و  ــف ش ــای تل ــه عمره ــامل هزین ــا ش جاده ه
ــان و  ــه درم ــی، هزین ــا ناتوان ــده ب ــپری ش ــر س عم
مراقبــت هــای پزشــکی، هزینــه توانبخشــی، هزینــه 
ــن کشــته شــدگان، خســارت ناشــی  مراســم تدفی
اداری  غرامــت، هزینه هــای  و  دیــه  پرداخــت  از 
پلیــس و اورژانــس و هزینــه صدمــات روحــی 
تابنــاک،  اینفوگرافیــک  در  اســت.  بازمانــدگان 
کرمــان بــا 1105 کشــته، چهارمیــن اســتان پــس از 
ــوی از  ــان رض ــان، خراس ــران، اصفه ــتان های ته اس
نظــر تلفــات جــاده  ای در ســال 1397 بــوده اســت، 
یعنــی روزی 2 تــا 3 کشــته. ایــن در حالــی اســت 
ــر کرمــان  کــه جمعیــت تهــران، بیــش از چهــار براب
اســت امــا فاصلــه تلفــات جــاده ای تنهــا 21۴ نفــر 
ــت موجــود در اســتان،  ــه جمعی ــا توجــه ب اســت ب
بــه نظــر می رســد آمــار تلفــات در کرمــان بــه 
شــکل قابــل توجهــی در قیــاس بــا ســایر اســتان ها 

ــت. ــده اس ــران کنن نگ
ــه اعــام معاونــت اقتصــاد حمل ونقــل وزارت  ــا ب بن
ــر  راه و شهرســازی در ســال 1396، هــر مــرگ و می
ــارد و  ــدود یک میلی ــزی ح ــادف چی ــانحه تص در س
200 میلیــون تومــان خســارت بــه اقتصــاد کشــور وارد 
ــال  ــاده ای س ــته های ج ــبه کش ــا محاس ــد. ب می کن
1397 در اســتان کرمــان یعنــی حادثــه دیــدگان در 
جاده هــای کرمــان برابــر بــا 1,326 میلیــارد تومــان 
هزینــه بــرای کشــور داشــته اند. ایــن در حالــی 
اســت کــه مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان کرمان 
ــی  ــای کارشناس ــق برآورده ــه طب ــته ک ــان داش بی
ــی  ــای ارتباط ــازی راه ه ــداری و ایمن س ــت نگه جه
ــان  ــارد توم ــزان 325 میلی ــه می ــان ب ــتان کرم اس
ــه  ــارم هزین ــک چه ــی ی ــم. یعن ــاز داری ــار نی اعتب
تلفــات ناشــی از تصادفــات در یــک ســال اســتان. 
مجهــز نمــودن راه بــه تجهیــزات ایمنــی و اســتاندارد 
ــات  ــش تصادف ــی در کاه ــر فراوان ــازی آن تاثی س
دارد. هنگامــی کــه افــراد در یــک جــاده اســتاندارد 
ــا  ــد ب ــزات مناســب رانندگــی کنن ــم و تجهی ــا عای ب
ــرده و  ــی ک ــیر را ط ــتری مس ــر بیش ــش خاط آرام

ــه مقصــد برســد. ــل ب ــا ســامتی کام ــد ب می توان

فاطمه کریم آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

در حالـی کـه بررسـی آمـار و ارقـام سـوانح 
سـال های قبـل نشـان مـی داد آمـار رو بـه 
کاهـش اسـت، امـا اکنـون بـه گفته» سـید 
کمـال هادیانفر رییـس پلیس راهـور ناجا«، 
در ۲ سـال گذشـته شـاهد رشـد سـوانح در 
جاده هـا بوده ایـم، وی بـا تأکیـد بـر ایـن که 
در بحث تصادف در ۲ سـال گذشـته وضعیت 
مناسـبی نبـوده اسـت و در ایـن مدت رشـد 
تصـادف را شـاهد بودیـم. گفـت: از ابتـدای 
سـال جـاری تا کنـون ۶ هـزار و 5۳4 تن در 
تصادفـات رانندگـی جـان باختنـد و بـر ایـن 
اسـاس روزانـه 4۶ نفـر و هـر سـاعت ۲ نفـر 
در جاده هـا کشـته و 5الـی ۶ نفـر مجـروح 

می شـوند.

فاطمــه عباســی زاده، جــودوکار 
 ۴۴ منهــای  وزن  در  کرمانــی 
کیلوگــرم عنــوان نایــب قهرمانی 
برتــر  اســتعداد های  المپیــاد 

ــرد. ــود ک ــور را از آن خ ــی کش ورزش
محمــد اکبــری، رئیــس هیئــت جــودو اســتان کرمــان 
گفــت: دومیــن دوره المپیــاد اســتعداد های برتــر 
ــا حضــور شــرکت  ورزشــی کشــور در رشــته ی جــودو ب

کنندگانــی از سراســر کشــور بــه مــدت دو روز بــه 
ــد. ــزار ش ــزد برگ ــی ی میزبان

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان او افــزود:  تیــم 
ــژاد،  ــمی ن ــه قاس ــکل از نعیم ــان متش ــودوی کرم ج
ــا فتحــی  ــور، روی ــدهللا پ ــارا عب ــه عباســی زاده، ت فاطم
زاده، ســتایش پــور مهــدی آبــادی، نازنیــن زهــرا 
ســلمانی، ســاغر منگلیــان، فائزه بــدوی، تینــا خرجندی 
ــتی  ــت و سرپرس ــارف دوس ــرا مع ــری زه ــه مربیگ ب

ــت. ــور یاف ــا حض ــن رقابت ه ــی در ای ــان رضای مرج
اکبــری تصریــح کــرد: در پایــان ایــن مســابقات، 
در وزن منهــای ۴۴ کیلوگــرم فاطمــه عباســی زاده، 
جــودوکار کرمانــی مقــام دوم را از آن خــود کــرد و بــه 

ــت. ــت یاف ــی دس ــب قهرمان ــوان نای عن
ــز از اســتان  ــه ســاجقه نی ــان داشــت: محبوب او بی
ــه عنــوان داور در ایــن رفابت هــا قضــاوت  کرمــان ب

کــرد.

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 تـدارکات الکترونیکی دولت 
برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریـق درگاه سـامانه تداکات 

الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام 
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

فهرست بها براورد )ریال(نوع تضمين )لاير(عنوان شماره 
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

ضمانت نامه بانکی)مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد

راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 

۱۳۹8 و فهرست 
بهای تجمیعی

102/ج98/3
اجرای عملیات حفاری، اجرای 
تیرها و ستون ها،سرستون ها و 
دال پل دوم جنگل آباد)تجدید(

3،899،000،00096،5۴6،381،017

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۳۹8/0۶/۱0 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱4 روز ۱۳۹8/0۶/۱0 تا تاریخ ۱۳۹8/0۶/۲۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱4 روز  چهارشنبه تاریخ ۱۳۹8/0۷/۱0
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ ۱۳۹8/0۷/۱۱

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت های الـف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سـیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شـهرک صنعتی شـماره ۲ تلفن: 4۳۳۱05۱۶-0۳4 و سـایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات کشـور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱۹۳4-0۲۱ و دفتر ثبت نام 88۹۶۹۷۳۷ و 85۱۹۲۷۶8

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت دوم

ورزش

جودوکار کرمانی نایب قهرمان المپیاد استعداد های برتر کشور

۵ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد 
استان کرمان آزاد شدند

260میلیـون تومـان برای آزادی پنج نفر از زندانیـان جرایم غیرعمد، در عید غدیر از محل موقوفات 
و کمک خیرین هزینه شـد.

صبح شـنبه نشسـت خبـری معاون فرهنگـی اجتماعـی اداره کل اوقـاف اسـتان، پیرامون طرح 
آزادی زندانیـان جرایـم غیرعمـد، طـرح »شـمیم حسـینی« و برنامـه هـای محـرم در محل این 

اداره کل تشـکیل شد.
»حجـت االسـام رضا حدادی« تعداد زندانیان آزاد شـده به مناسـبت عید غدیـر را پنج نفر اعام 
کـرد و گفـت: »260میلیـون تومـان بـرای آزادی پنج نفـر از زندانیان جرایم غیر عمـد در عید غدیر 
از محـل موقوفـات و کمـک خیریـن، در نظـر گرفته شـد که سـیکل اداری آزادی این پنـج نفر در 
حـال تکمیـل اسـت. در ایـن ایـام، در کل کشـور 280نفـر با کمـک 2/5 میلیـارد تومانـی اوقاف و 

خیرین آزاد شـدند.«
به گفته »حدادی« اوقاف به بحث معضات اجتماعی، ازدواج و اشتغال نیز ورود کرده است.

طرح شمیم حسینی
معـاون فرهنگـی اجتماعـی اداره کل اوقاف درباره طرح »شـمیم حسـینی« گفـت: »این طرح از 
طرف سـازمان تبلیغات اسـامی و اوقاف در حال انجام اسـت، به طوری که این دو سـازمان یک 
اپلیکیشـن بـه نام »بیـرق« برای هیات های مذهبـی در نظر گرفته اند. هیات ها بایـد در این اَپ 
ثبـت نـام کنند،نـام آن هـا به سـازمان اوقـاف اعام می شـود و به هر هیـات 500هـزار تومان بن 

کارت )جهت خرید ارزاق(داده می شـود.
»حـدادی« ادامـه داد: »بـه طور کلی 250میلیون تومـان از محـل موقوفات)اطعام،تعزیه خوانی، 
روضـه خوانـی( برای این مهم اختصاص داده شـده اسـت. 17نمایشـگاه در سـطح اسـتان برای 
خـرج کـردن بـن کارت ها در نظرگرفته شـده تـا ارزاق الزم )خوراکی(به هیات هـا را تحویل دهند. 

بـرای هیات های شـاخص اسـتانی هـم 5میلیون تومان هم در نظرگرفته شـده اسـت.«
»حـدادی« توضیـح داد: »در طـرح شـمیم حسـینی هیات هـای نقـاط محروم و حاشیه نشـین 
جامعه هدف هسـتند. طبق اِشـل سـازمان تبلیغات اسـامی، هیات هایـی  ایـن 500هزارتومان را 
دریافـت مـی کننـد کـه مجـوز فعالیت داشـته و از قبل در سـامانه طوبا ثبـت نام کرده باشـند. در 

حـال حاضـر 100تا200هیات»یعنی95درصـد هیـات هـا در سـامانه طوبا ثبت نام کـرده  اند.«


