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تامین زیرساخت؛
واجبتر از نان شب
ســال ســوم

شــماره پیاپــی 574

دوشــنبه  25شــهریور 1398

قیمــت  500تومــان

استاندار کرمان :اگر در جنوب کرمان سرمایهگذاری ب ه موقع انجام نشود
امکان مهاجرت مردم منطقه وجود دارد

برداشت خرما از نخلستانهای
جنوب استان کرمان

چندو چونی پیرامون
اعتبار  15میلیاردی

برای ایران

 ۲۹هزار هکتار از سطح بارور محصول نخلستان های جنوب
کرمان در حال برداشت است

عکس :قدس انالین

نشست مطبوعاتی معاون دادستان
کرمان بدون حضوررسانههای جنوبی

زور مرغداران غیرمجاز به مسووالن
استان میچربد

مسووالن استان تاکنون موفق نشده اند جلوی واحدهای مرغداری غیرمجاز را بگیرند

آگهی فراخوان

شناسایی و جذب سرمایه گذاربخش خصوصی جهت ساخت ،تجهیزو بهره برداری پروژه بیمارستان 220تختخوابی شهرستان کهنوج
دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی جیرفت در نظر دارد در راسـتای تبصره  10مصوبه مورخ  95 /03/18شـورای اقتصاد موضوع نامه شـماره 586206
مورخ  95/04/5سـازمان مدیریت برنامه ریزی کشـورطراحی ،تجهیزو بهره برداری ازبیمارسـتان  220تختخوابی شهرسـتان کهنوج واقع درخیابان شـهید شهسـواری از
طریق سـرمایه گـذاری بخش خصوصی با شـرایط ذیل واگـذار نماید.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت

دستگاه سرمایه پذیر

شناسایی و جذب سرمایه گذار ساخت،تجهیز و بهره برداری پروژه بیمارستان  220تختخوابی -شهرستان کهنوج از طریق

موضوع فراخوان

سرمایه گذاری به روش BOT

مبلغ برآورد اوليه

 3/000/000/000/000ریال (سه بیلیون ریال)

مبلغ سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار

مبلغ 191/328/000/000ریال (یکصدو نود و یک میلیارد و سیصد و بیست و هشت میلیون لاير)

مهلت دریافت اسناد فراخوان

از تاریخ دوشنبه 98/06/25به مدت  8روز
)1سایت دانشگاه به آدرس www.jmu.ac.ir

محل دریافت اسناد

)2جیرفت،میدان شاهد ،مدیریت پشتیبانی دانشگاه ،اداره امور مناقصات

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها

ساعت  14روز دوشنبه مورخه 98/07/01

محل تسلیم پیشنهادها

میدان شاهد – ستاد مرکزی دانشگاه ( -دبیرخانه حراست دانشگاه)

تاریخ گشایش پیشنهادها

ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخه 98/07/02

)3سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به نشانیwww.setadiran.ir

*** در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده می باشد.

حمزی(مدیریت پشتیبانی و اموررفاهی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت)

آگهي استعالم عمومي
شماره /98/8س

شـركت معدنـی و صنعتی گل گهر (سـهامی عـام) در نظر دارد " انـدازه گیری عوامل زیـان آور محیط

كاركارفرمـا " را از طریـق برگـزاری اسـتعالم عمومـی به پیمانكار واجد شـرایط واگذار نمایـد .لذا كلیه

متقاضیـان میتوانند جهت اخذ اسـناد اسـتعالم بـه آدرس الكترونیكـی  WWW.GEG.IRمراجعه
و اسـناد مذکـور را بـه همـراه دسـتورالعمل ارزیابـی كیفـی و فنـی و فرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمین

كننـدگان ازقسـمت تأمیـن كنندگان و مشـتریان  -مناقصه ها دانلود نماینـد  .مهلت تحویل پاكات

سـاعت  9الی  14روز شـنبه مـــورخ  98/07/06در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمع و یا
تهـران :خیابـان دكتـر فاطمی ،روبروی هتل الله ،سـاختمان نگین ،شـماره  ، 273دبیرخانه مركزی
شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر می باشـد .

مدیریت قراردادها و معامالت
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

وزارت کشاورزی توان مدیریت

4

بازار محصوالت کشاورزی را ندارد
نشست مطبوعاتی معاون دادستان کرمان
بدون حضور رسانههای جنوبی
دوروز قبـل معـاون حقـوق عامـه دادسـتان انقلاب و عمومـی
کرمـان کـه کمتـر پیـش مـی آیـد نشسـت خبـری برگـزار کنـد
اقـدام بـه برگزاری جلسـه ای خبری بـا حضور نماینـدگان دفاتر
خبرگـزاری هـا در کرمان کـرد و در خصوص اهمیـت انتقال آب و
هلیـل رود نیـز حرف زد ،در حالی که انتظار می رفت نشـریاتی از
جنـوب اسـتان هم دعوت شـوند تا سـواالت خـود را در خصوص
موضوعاتی که مطرح می شـود بپرسـند و پاسـخ خود را دریافت
کننـد زیـرا ایـن حـق خبرنگارانـی بـوده که نسـبت بـه مضوعات
مطـرح شـده در نشسـت مذکـور مواضـع شـفافی داشـته انـد و
پیگیـر این معضلات بـوده اند.
معـاون حقـوق عامـه دادسـتان انقلاب و عمومـی کرمـان گفت:
یکی از پروژههای مهم وزارتخانه های نیرو و کشـور ،انتقال آب از
سرشـاخههای هلیلرود به کرمان اسـت اما طی  ۲سـال گذشته
دادسـتانی اسـتان بروی مسـاله کمبود آب شـهر کرمان مطالعه
کـرده و از آنجـا کـه ایـن طـرح متعلـق به  ۲۲سـال پیش اسـت
بایـد بـا توجـه بـه خشکسـالیهای چندین سـاله اخیـر تجدید
مطالعه شـود.
بـه گـزارش ایرنـا  ،محمدعلـی سـلیمانی در جمـع خبرنـگاران با
بیـان اینکـه کارشناسـان خبـره در حوزههـای مختلـف معتقدنـد
کـه حـدود  ۵۰درصـد مطالعـات انتقـال آب از سرشـاخههای
هلیـلرود غیرواقعـی اسـت تصریـح کـرد :بنابرایـن دادسـتانی
اسـتان بـرای کارفرمـا ،شـرکت مشـاور ،پیمانـکار پـروژه انتقـال
آب از سرشـاخههای هلیـلرود بـه منظـور تضییع حقـوق دولتی
کیفرخواسـت صـادر کـرده اسـت.معاون حقـوق عامه دادسـتان
انقلاب و عمومـی کرمـان ادامه داد :تضییع وجـوه دولتی ،تبعات
زیسـت محیطی(ریزگردهای جازموریـان) ،اجتماعی ،اقتصادی
و امنیتـی از جملـه بندهـای این کیفرخواسـت اسـت.
سـلیمانی افـزود :براسـاس مطالعـات انجـام شـده دادسـتانی
اسـتان تاکیـد بر تدوین نقشـه جامع تامیـن آب کرمـان را دارد و
ایـن طـرح بهگونـهای بایـد طراحی شـود کـه با رفع مشـکل یک
بخـش بـرای بخـش دیگری مشـکل ایجاد نشـود.
وی بـا بیـان اینکـه به دنبال تفرقه و شـکاف اجتماعی در اسـتان
کرمـان نیسـتیم خاطرنشـان کـرد :همه مدیـران اعلام میکنند
کـه طـرح انتقـال آب از سرشـاخههای هلیـلرود مجـوز زیسـت
محیطـی دارد امـا مدیرکل وقت سـازمان محیط زیسـت اسـتان
ن زمـان « خانـم
کرمـان «جزینـی» و کارشـناس مسـئول آ 
شـاکری» مدیـرکل فعلی این سـازمان بـه صراحت در سـال ۹۶
اعلام کردهانـد کـه ایـن طـرح مجـوز زیسـت محیطی نـدارد.
معـاون حقوق عامه دادسـتان انقلاب و عمومی کرمـان با تأکید
برآنکـه تعـدادی از مـردم این منطقـه حقابهدار رسـمی هلیل رود
هسـتند ،گفـت :تامیـن آب کرمـان به یک نقشـه جامع بـا اعداد
واقعـی نیـاز دارد و دادسـتانی اسـتان بـا توجـه بـه بررسـیهای
انجـام داده؛ پـروژه انتقـال آب از سرشـاخههای هلیـلرود را یک
عمل مجرمانه تشـخیص داده و تا آخرین لحظه از کیفرخواسـت
خـود دفـاع مـی کند.سـلیمانی در پاسـخ بـه ایـن سـوال مبنـی
براینکه آیا از مسـئوالن اسـتان در این کیفرخواست شکایت شده
اسـت؟ تصریـح کـرذ :مدیرعامـل آب منطقـهای وقت اسـتان از
جملـه متهمیـن این پرونده اسـت و همچنین شـکایات مردمی
از مسـئوالن ارشـد اسـتان پیرامون مصوبه شـورای امنیت کشور
واصل شـده کـه اکنون جمعآوری اسـتماع اظهارات مـردم انجام
شـده امـا صالحیت مرجع رسـیدگی به این شـکایت دادسـتانی
مرکز کشـور است.

موضوع آب درکرمان جدی است

وی بـا بیـان اینکـه بحـث آب در سـطح اسـتان کرمـان جـدی
اسـت گفـت :کـه در ایـن راسـتا دادسـتانی ،وزارت نیـرو و وزارت
کشـور درگیـر مسـاله آب شـدند کـه دادسـتانی موضـوع تامیـن
و انتقـال آب از طـرق مختلـف بـه شـهر کرمـان را بهطـور جـدی
دنبـال میکنـد و ایـن معاونـت مطالعـات کارشناسـی شـدهای
را بـا حوزههـای مختلـف محیـط زیسـت ،منابـع طبیعـی،
جهادکشـاورزی و غیـره انجـام داده اسـت.

معـاون حقـوق عامه دادسـتان انقلاب و عمومی کرمـان تصریح
کـرد :در ابتـدا بایـد مطالعه شـود کـه کمبود یکهـزار لیتر بـر ثانیه
آب شـهر کرمـان واقعـی اسـت یـا خیـر؟ کـه ایـن مطلـب قابل
تامـل اسـت زیـرا باید به بحـث مدیریـت و کمبود آب در اسـتان
توجـه کرد.
سـلیمانی با اشـاره به اینکه مدیرعامل آبفای اسـتان کرمان اعالم
کـرده کـه میانگیـن مصرف هـر خانـوار کرمانی در ماه حـدود ۱۷
مترمکعـب اسـت و در مقابـل وزارت نیـرو کتبـی اعلام کـرده که
یکهـزار و  ۸۰۰لیتربـر ثانیـه بـه شـبکه آب شـرب کرمـان تزریـق
میشـود اظهـار داشـت  :اگـر مصـرف هـر خانـوار در هـر مـاه در
تعـداد خانـوار شـهر کرمان ضرب شـود بـه ۳میلیـون و  ۵۱۹هزار
مترمکعـب آب در مـاه نیـاز اسـت و اگـر ایـن عدد تقسـیم بر ۳۰
شـود؛ روزانـه بـه  ۱۱۷هـزار و  ۳۰۰لیتـر آب نیـاز داریم و براسـاس
ثانیـه شـهر کرمان به یکهـزار و ۳۵۰لیتـر در ثانیه آب نیـاز دارد که
ایـن موضـوع قابل تامل اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه قطـع شـدن آب در برخـی از مناطـق
شـهر کرمـان نارضایتـی مـردم را در پـی داشـته اسـت گفـت:
کرمـان تنهـا مرکـز اسـتانی اسـت کـه در وضعیـت بحرانـی
دارد بـه گونـهای کـه  ۵۵شـهر آن دغدغـه آب و  ۱۳شـهر آن
در وضعیـت بحرانـی قـرار دارنـد کـه امـر بـه دلیـل سـاخت و
سـازهای غیرمجـاز ،کاهـش سـطح ایسـتابی منابع آبـی ،عدم
مدیریـت مصـرف وغیـره اسـت بنابرایـن کمبـود آب در شـهر
کرمـان قابـل تامل اسـت.معاون حقـوق عامه دادسـتان انقالب
و عمومـی کرمـان بـا اشـاره به اینکه بـر طبق اظهـارات مدیرعامل
آبفای اسـتان کرمان در جلسـه مجمع نمایندگان  ۴۰درصد شبکه
آبرسـانی کرمـان فرسـوده اسـت کـه ایـن امـر سـبب هدررفـت
۲۸درصـد آب شـرب اسـتان میشـود تصریـح کرد :حـدود ۵۴۰
لیتـر در ثانیه آب شـرب اسـتان از این طریق هدر مـیرود که این
مهـم نصـف نیـاز آبـی کرمـان را برطـرف میکند.
سـلیمانی افـزود :با بازسـازی شـبکه آبرسـانی میتـوان از صرف
هزینههـای مالی و زیسـت محیطـی برای انتقـال آب پرهیز کرد
و تاکنـون از سـوی وزارت نیرو هیچ تدبیری برای جداسـازی آب
شـرب از سـایر مصارف در کرمان اندیشـیده نشـده و از انشعابات
شـبکه فاضالب شـهر کرمان هیچ عایدی نداشـتهایم.
وی گفت :برای رفع مشـکل آب شـهر کرمان نیز بیش از  ۲۰چاه
بـا ظرفیـت  ۳۰۰لیتـر در ثانیـه در اطـراف شـهر کرمان شناسـایی
شـدند کـه در اختیـار دسـتگاهها و نهادهـای دولتـی قـرار دارند و
میتـوان آنهـا را وارد مـدار آب کرمـان کرد.
معـاون حقـوق عامه دادسـتان انقلاب و عمومی کرمان هشـدار
داد :بـه ادارات حاکمیتـی و نهادهای عمومی در اسـتفاده صحیح
مصـرف آب و اصلاح در رفتـار تذکـر داده شـده و اگـر تا یک ماه
آینـده ایـن مهـم عملیاتـی نشـود؛ نـام ایـن دسـتگاهها از طریق
رسـانهها منتشـر میشود.

درخواست ساماندهی اتباع بیگانه درکرمان

وی قانـون برخـورد بـا افغانیکشهـا را متعلـق بـه سـال ۱۳۱۰
دانسـت و عنـوان کـرد :اسـتان کرمـان بیشـترین درگیـری در
خصـوص سـاماندهی اتبـاع بیگانـه دارد لـذا درخواسـت اصلاح
ایـن قانـون داده شـده و اگـر ایـن قانون اصلاح شـود برخوردها
متناسـب بـا آنهـا میشـود.
معـاون حقـوق عامه دادسـتان انقلاب و عمومی کرمان با اشـاره
بـه رصـد شـایعات در فضـای مجـازی در خصـوص انتخابـات و
تخریـب افـراد تصریح کـرد :سـتاد انتخابـات و کارگـروه امنیتی
در کشـور و اسـتان تشـکیل شـده کـه ایـن معاونت عضو سـتاد
اسـت و در سـال  ۹۶به حدود  ۸۰پرونده تارنما رسـیدگی شـد و
اینک رصد انتخابات در دسـتور معاونت حقوق عامه و دادسـتانی
است.سـلیمانی با اشـاره به تخلف بانک سـپه خاطرنشـان کرد:
پرونـده بانـک سـپه یـک تخلف بـزرگ بانکی اسـت و بـه دلیل
آنکـه در تهـران در ابتدا مطرح شـده این پرونده بـه حوزه قضایی
تهـران ارجاع خورده اسـت و جزییات ایـن پرونده از طریق قاضی
ایـن پرونده رسـانهای خواهد شـد.

2و 4

حسن بهشتی پور

2

یادداشت مهمان
یکـی از انتقادهایـی که همـواره ترامـپ در خصوص برجام
از اوبامـا مطـرح مـی کنـد ایـن اسـت کـه طی ایـن توافق

میلیاردهـا دالر بـه ایـران کمـک شـده اسـت .در حالی که
چنیـن نبـوده و ایـن ادعا دروغ بزرگی اسـت .یعنی ترامپ

آزاد شـدن پـول بلوکـه شـده ایـران را طوری معنـا می کند

کـه انـگار آمریـکا ایـن کمـک را بصـورت مجانی بـه ایران

1

داده اسـت ،در حالـی کـه در این اتفاق ،تنها بخشـی از پول
بلوکه شـده ایران آزاد شـده اسـت .بنابراین به زعم ترامپ

ایـن پـول از جیـب مـردم امریـکا توسـط اوبامـا بـه ایران

بخشیده شـده است.

امـا در موضـوع 15میلیـارد دالری کـه در پیشـنهادی
فرانسـویان عنوان شـده اسـت این مبلغ قرار اسـت توسط

فرانسـه تامین شـود و دولت آمریکا نقشـی در تامین آن
نـدارد .پـس بـا ایـن شـرایط ایـن امـکان وجـود دارد کـه

آمریـکا بـا پیشـنهاد فـوق موافقـت کنـد .چـرا کـه ترامپ

2

برخلاف اوباما معتقد اسـت کـه این مبلغ اعتباری اسـت
کـه پاریـس آن را متقبـل شـده اسـت .امـا چـرا تـا کنون

ایـن  15میلیـارد دالر معطـل نظر آمریکا مانده اسـت؟! به
ایـن دلیـل که تا ترامـپ تحریم مالی را بر ندارد  ،فرانسـه

نمـی توانـد حتی یـک دالر یا یورو به حسـاب ایران منتقل

کنـد .متاسـفانه سـلطه مالـی کـه آمریـکا بـر بانـک های
ملـی دنیـا دارد به گونه ای اسـت که عملا کل دنیا در حال

تحریـم بـوده تـا از ایـن طریـق هیـچ گونـه معاملـه ای با

ایـران صـورت نگیرد.

بنابرایـن احتمـال این کـه ترامپ بر خالف نظـر وزیر خزانه
داری خـود یـا وزیرخارجـه خود یا هر مقام دیگر  ،شـخصا

در ایـن خصـوص تصمیمی اتخـاذ کند و چنین اجـازه ای
را بـرای فرانسـویان صـادر کنـد  ،وجـود دارد .ضمـن ایـن

کـه قـرار اسـت فرانسـوی هـا وامـی را بـه ایـران پرداخت

کننـد کـه بالعـوض نیسـت .بلکـه قـرار اسـت ایـران از
طریـق فروش نفـت 15 ،میلیارد دالر را به طرف فرنسـوی
بازگردانـد .در ازاء ان هـم ایـران بایـد رونـد کاهـش

تعهـدات برجامـی را متوقـف کند  .البتـه آنها انتظـار دارند
پـس از موفقیـت این طرح فرانسـوی ،ایـران مذاکرات در

موضوعـات غیـر از برجـام را هم بپذیرد ،چنانکـه در بیانیه
ی تـازه اتحادیـه اروپـا از ایـران خواسـته شـده کـه به میز

مذاکـرات باز گـردد .

هـر چند که دسـتور مذاکـره را عنـوان نکرده انـد اما بجای
ایـن کـه امریکا را محکوم کرده وبپرسـند که چـرا از برجام

خـارج شـده اسـت ؟ از ایـران درخواسـت بازگشـت بـه
مذاکـرات را دارنـد ! مذاکراتی که طرف مقابـل انتظار دارد

همـان موضـوع سـه گانـه ای که ترامـپ در پی آن اسـت :

 -1محـدود کـردن بـرد موشـکی هـای ایـران  -2حمایت
نکـردن ایـران از گروهایـی کـه مـا بـه انهـا مقاومـت مـی
گوییـم و طـرف مقابـل آنهـا تروریسـت مـی نامـد .مثـل

حمـاس و حـزب هللا و حوثـی هـای یمـن و غیـره -3
توقـف غنـی سـازی اورانیـوم  .یعنـی ایـن سـه موضـوع

شـاخص اسـت که طرف غربی خواهان پذیـرش مذاکره
روی آنهاسـت  .ایـن درحالی اسـت که ایـران مذاکرات در
خـارج از چارچـوب برجـام را نمی پذیـرد ،چراکه این طرف

مقابـل بودکـه برجـام را اجرایی نکـرد  .بنابرایـن قصد انها
ایـن اسـت که ایران را پـای میز مذاکـره آورده تا بتوانند در

این خصـوص تبلیغـات بـه راه اندازند.

حـاال سـوال ایـن اسـت کـه اگـر ایـن  15میلیـارد دالر بـه
ایـران داده شـود و این موضوع قطعی شـده ومحدودیت

بصـورت موقتی از سـوی آمریکا برداشـته شـود ،آیـا ایران

مذاکـره راجـع بـه سـایر موضوعـات را بپذیـرد یـا خیـر؟
در پاسـخ بـه ایـن سـوال اغلـب کارشناسـان معتقدنـد تا

زمانـی که ایـن تحریم ها پایان پیدانکنـد ،مذاکرات جدید

خطای بزرگی اسـت .حـاال اگر آمریکایی ها و فرانسـویان

 15میلیـارد فوق را قبل از مذاکره ،گشـایش حسـاب کرده
و ایـران یقیـن پیـدا کنـد که این مبلـغ فضایی تـازه ای در
اقتصـاد کشـور ایجـاد خواهـد کـرد ،آیـا صالح خواهـد بود

راجـب موضوعـات غیـر برجامـی مذاکـره شـود؟ در ایـن

زمینـه بیـن کارشناسـان اختلاف نظـر وجـود دارد .برخی
معتقدنـد مـی توان مذاکـره را انجـام داد.

امـا برخـی دیگر معتقدنـد مذاکراتی که نتیجـه آن معلوم
بـوده و یـک طرفه اسـت  -برخالف برجام کـه عرف بود –

حداقـل تـا زمانـی که اهرم تحریـم وجـود دارد و وضعیت

ایـران بـه گونـه ای نشـده اسـت کـه وادار بـه تجدیـد نظر
شـود  ،صالح نیسـت که مذاکره ای انجام شـود،حتی اگر

گشـایش اعتبـار  15میلیـارد دالری صـورت بپذیـرد .مـن

جـزء گروه دوم هسـتم و معتقدم که اصـوال نمی توانیم با
ایـن وعده دلخوش باشـیم  .چـون اوال مذاکـرات طوالنی

مـدت خواهـد بـود و ثانیـا نمـی دانیـم بعـد از مذاکـرات
طـرف مقابـل دوبـاره دبه خواهد کـرد یا خیـر؟ ضمن این

کـه در مذاکـرات رفتـار ترامـپ با کره شـمالی و طالبـان را

بـه تجربـه دیده ایم .ترامپ کسـی نیسـت که بتـوان روی
رفتـار او در هـر زمینـه ای حسـاب کرد .
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صاحبخانهها
کوتاه آمدند!

شـمارش معکوس برای اجاره واحدهای مسـکونی که در

فصـل جابهجایـی خالی ماندنـد آغاز شـده و نرخها پنج

تـا ۱۵درصـد کاهش یافته اسـت؛ دفاتر املاک میگویند
کـه در روزهـای اخیـر مالـکان ،قیمتهای پیشـنهادی را
کاهـش و از پافشـاری بـرای دریافـت اجـاره بـه حالـت
انعطـاف با شـرایط مسـتاجران تغییـر وضعیـت دادهاند.

گسـترشنیوز :در آسـتانه یـک هفتـه تـا نواختن سـوت
پایـان فصـل جابهجایـی ،تکاپـوی صاحبخانههـای
پـول الزم بـرای یافتـن مسـتاجر بیشـتر شـده اسـت.

مطابـق گزارشهـای میدانـی نرخهـای پیشـنهادی بـازار
اجـاره در روزهـای اخیـر پنـج تـا  ۱۵درصد کاهـش یافته
و در واحدهـای لوکـس و نیمـه لوکـس نرخشـکنیها
بیشـتر از ایـن ارقـام اسـت .مشـاهدات نشـان

میدهـد کـه عمـده واحدهـای خالـی دارای متراژهـای
بـاال هسـتند و در نیمـه شـمالی تهـران قـرار دارنـد.

واسـطههای ملکـی عنـوان میکننـد عمـده موجرانـی که
بـه دلیـل کاهـش سـود سـپردههای بانکـی بـر دریافـت

اجـاره ماهیانـه در فصـل تابسـتان اصـرار داشـتند،

در یـک هفتـهی اخیـر دو تاکتیـک تخفیـف اجـاره
ماهیانـه و تخفیـف مبلـغ ودیعـه را در دسـتور کار خـود

بـه شـهرهای اطـراف کـه بیشـتر بـه شـکل خریـد

آپارتمـان نمـود داشـته و همچنیـن تمدیـد قراردادهـای
سـال گذشـته منجـر بـه کاهـش فشـار بـازار اجـاره در
کالنشـهرها شـده اسـت .مطابـق آمـار اتحادیـه املاک

در  ۲۲روز ابتـدای شـهریورماه  ۱۳۹۸تعـداد قراردادهـای

اجـاره در کل کشـور نسـبت بـه زمـان مشـابه سـال قبـل

 ۱۳درصـد کاهـش یافتـه کـه میتوانـد نشـاندهنده
تمدیـد اجـاره نامـه یـا اقـدام بـرای خریـد باشـد.

پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

جنوب کرمان زمان درازی اسـت که با محرومیت گره خورده اسـت و امکانات موجود پاسـخگوی نیازمردم این منطقه نیسـت.

جنـوب کرمـان بـا  7شهرسـتان و جمعیـت یـک میلیون نفـر ،یکسـوم پهناورترین اسـتان کشـوررا به خـود اختصـاص داده
کـه ایـن وسـعت و پراکندگـی جمعیـت باعـث محرومیـت ایـن منطقـه در بخشهـای مختلـف ،بهویـژه بهداشـت ،درمـان

و آمـوزش شـده اسـت کـه بایـد فکری اساسـی برای ایـن موضـوع شـود.احمدحمزه نماینـده  5شهرسـتان جنوبی کرمـان در

مجلـس بـا اشـاره بـه اینکـه جنـوب کرمـان نیازمنـد تلاش ،توجـه و کمـک بیشـتر مسـووالن اسـت ،میگویـد بـا وجـود
تمامـی خدمـات انجامشـده درایـن منطقـه ،بـه واسـطه عقبافتادگـی تاریخی جنـوب اسـتان ،امکانـات موجود پاسـخگوی

نیـازمنطقـه نیسـت .فدایی اسـتاندارکرمـان هـم اعتقـاد دارد« :محمدجـواد فدایـی» با بیـان اینکـه نیازهای جنوب اسـتان

کرمـان زیـاد اسـت و منابـع مـا محـدود ،افـزود :بایـد نیازهـای منطقـه را بـا توجه بـه اعتبـارات موجـود اولویتبنـدی کنیم.
«امیــن طاهــری» افــزود :بحــران در روســتاهای جنــوب

گزارش

کرمــان هــر ســال افزایــش مییابــد .بــه طــوری کــه

کاغذوطن

کمبــود آب شــرب ســبب شــده مــردم از آب چاههــای

یــک کارشــناس فرهنگــی میگویــد :وقتــی برخــی
خانواد ههــا در جنــوب کرمــان مجبورنــد زندگیشــان
را بــا یارانــه بگذراننــد ،چگونــه ممکــن اســت بــه
مســائل فرهنگــی و آموزشــی توجــه داشــته باشــند؟
«محمــد

زنگیآبــادی»

میافزایــد:

بســیاری

از

مــردم در ایــن مناطــق ،تــوان تأمیــن هزینههــای
تحصیلــی فرزنــدان خــود را ندارنــد و بــرای همیــن

دیـده میشـود .بـه طـور مثـال میانگیـن رهـن کامـل
آپارتمـان نوسـاز در شـهر جدیـد هشـتگرد متـری  ۳۰۰تا

 ۵۰۰هـزار تومـان تعییـن میشـود .در پرنـد نیـز ارقام در
همیـن حدود اسـت .در پردیـس اما نرخ اجـاره آپارتمان

مجبورنــد

چندیــن

کیلومتــر

پیــاد هروی

محرومیــت و پاییــن بــودن کیفیــت آمــوزش اســت.

همشــهری نوشــت :یکــی از اهالــی رودبــار جنــوب

موجـود ایـن منطقـه تناسـب نـدارد و ایـن

راه

خـود را در اجـاره بهـا نیـز ایجـاد کـرد و ایـن بخـش نیـز

تـا حـدودی آرام شـده اسـت؛ چـرا کـه نـرخ مسـکن

بـه عنـوان مهمتریـن شـاخص نـرخ اجـاره ارزیابـی

میشـود .هرچنـد عواملـی همچـون نـرخ تـورم ،سـود
بانکـی و بازدهـی بازارهـای رقیـب نیـز در افزایـش اجاره
بهـا موثـر اسـت .میانگیـن نـرخ مسـکن شـهر تهـران در

تیرمـاه  ۱۳۹۸بـه متـری  ۱۳.۵میلیـون تومـان رسـید

کـه نسـبت بـه مـاه قبـل فقـط  ۰.۴درصـد و نسـبت بـه

مـاه مشـابه سـال قبـل  ۹۱درصـد رشـد نشـان داد.
افزایـش نـرخ عمدتـا در مناطـق جنوبـی صـورت

گرفـت و مناطـق میانـی دچـار کاهـش نرخ شـدند.

در ادامـه بـرای نخسـتین بـار طـی  ۲۰مـاه اخیـر
نـرخ رشـد نـرخ مسـکن منفـی شـد .مطابـق آمـار

بانـک مرکـزی در مردادمـاه  ۱۳۹۸میانگیـن نـرخ

مسـکن شـهر تهـران بـه  ۱۳میلیـون و  ۳۰هـزار
تومـان در هـر متـر مربـع رسـید کـه نسـبت بـه

مـاه مشـابه سـال قبـل  ۷۶درصـد افزایـش یافـت
امـا نسـبت بـه مـاه قبـل کاهـش  ۲.۴درصـدی
را بـه ثبـت رسـاند .تلفیـق نزدیـک شـدن بـه

پایـان فصـل جابهجایـی بـا چاشـنی افـت نـرخ

نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد در مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه وجــود ظرفیتهــای
متعــدد و متنوعــی کــه در جنــوب اســتان کرمــان وجــود
دارد ،گفــت :بــا وجــود همــه ایــن ظرفیتهــا هنــوز
نتوانســتهایم از آن بــه نحــو شایســتهای اســتفاده کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه افــراد بســیار زیــادی هســتند کــه

اشــاره بــه اینکــه جنــوب کرمــان نیازمنــد تــاش،
توجــه و کمــک بیشــتر مســووالن اســت ،گفــت :بــا
وجــود تمامــی خدمــات انجامشــده در ایــن منطقــه،
بــه واســطه عقبافتادگــی تاریخــی جنــوب اســتان،

امــکان ســرمایهگذاری در حوزههــای زیرســاختی در
جنــوب اســتان کرمــان را دارنــد ،گفــت :بایــد بــرای آنها
فــرش قرمــز پهــن کنیــم و حمایتشــان کنیــم نــه اینکــه
چــوب الی چــرخ آنهــا بگذاریــم .ســرمایهگذاران در

استاندار کرمان :اگر در جنوب کرمان سرم

تامین زیرساخ
ایــن منطقــه دچــار مشــکل هســتند و میطلبــد بــرای

رونــق جنــوب اســتان مشــکالت آنهــا را رفــع کنیــم.

توسعه ســرمایهگذاری نیازمند تأمین

کرمــان

ضــرورت

د

منطقــه ســرمایهگذاری

امــکان مهاجــرت م

زیرساختها

اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه تامیــن

پلیس کهنوج قاچاقچیان
را ناکام گذاشت

زیرســاختها بــرای

«محمدجــواد فدایــی»

30مدرسه بلوکی و تخریبی
در منوجان وجود دارد

وی افــرود :درایــن محــور  ۵کیلومتــر دیگــر

دســتگیری  2ســوداگر مــرگ

از آن  119کيلــو تريــاک کشــف و یــک

آســفالت اســت.

درحــال انجــام زیرســازی مــی باشــد کــه

در کار اطالعاتــی مشــترک

قاچاقچــي را دســتگير كردنــد.وی اظهــار

و تخریبــی بخــش آســمینون

و روســتای چاهشــاهی،

بــه گــزارش پايــگاه خبــری وزارت راه و

تــا پایــان امســال  ۷کیلومترازایــن محــور

پلیــس اســتان هرمــزگان و پلیــس ایــن

داشــت :مامــوران در ادامــه ایــن عملیــات

مــورد بازدیــد قــرار گرفــت و مدرســه 6

و عباسآبــاد و مدرســه د

شهرســازی بــه نقــل از اداره ارتباطــات و

آمــاده بهرهبــرداری میشــود.

شهرســتان خبــر داد .ســرهنگ "شــاهپور

از دپــوي موادمخــدر در یــک مــکان دیگــر

کالســه شــهید رجایــی بجــگان متوســطه

قلعــه کــه تاســیس آن س

اطــاع رســانی اداره کل راه و شــهر ســازی

الزم بــه ذکــر اســت ،ایــن محــور ازمناطــق

بهرامــی" در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پايــگاه

نیــز مطلــع شــده و در بازرســی از ایــن محــل

دوره اول بــا  80دانشآمــوز از اعتبــارات اداره

از  360دانشآمــوز دارد نیـ

جنــوب کرمــان  ،علــی طاهرنــژاد درحاشــیه

خــوش آب و هــوای کوهســتانی عبورمــی

خبــري پليــس ،گفــت :مامــوران پلیــس

10کیلــو تریــاک كشــف و یــک قاچاقچــی

کل نوســازی کلنگزنــی شــد.واعظینژاد

بحــث بازســازی آنهــا در او

بازدیــد ازایــن بزرگــراه گفــت :محــور

کنــد و در شــمال شهرســتان جیرفــت

مبــارزه بــا مــواد مخــدر کهنــوج طــی یــک

را دســتگیر كردند.پليــس بــا اشــرافيت

افــزود :همچنیــن مدرســه ابتدایــی فاطمیــه

ســال  98قـرار میگیــرد ک

کوهســتانی جیرفــت – بافــت بــه طــول

قــراردارد ،بــا تکمیــل ایــن محــور شــاهد

هــم افزایــی اطالعاتــی بــا پلیــس مبــارزه بــا

اطالعاتــي و تقويــت تيــم هــاي عملياتــي،

و ولیعصــر ،دبیرســتان زینبیــه و نرجــس

میشــود.نماینده مــردم

 ۱۰۰کیلومتــر اســت ،کــه تــا کنــون ۱۵

رونــق گردشــگری در منطقــه خواهیــم

موادمخــدر اســتان هرمــزگان متوجــه شــدند،

تمــام تــاش خــود را بــه كار مــي گيــرد تــا

و یــک مدرســه راهنمایــی بــا حمایــت معیــن

قلعهگنــج ،فاریــاب و که

کیلومتــرآن بــه بهــره بــرداری رســیده و ۲

بــود .آســفالت مــادهای ترکیبــی اســت

قاچاقچيــان يــك محمولــه مــواد مخــدر را بــه

همــواره حــوزه امــن و وســيع اســتان بــراي

اقتصــادی شهرســتان منوجــان رنــگ آمیزی،

شــورای اســامی اظهــار د

کیلومتــردیگــرآن آمــاده آســفالت اســت.

کــه از مخلــوط کــردن شــن و ماســه و قیــر

نقطـهای مشــخص در ایــن شهرســتان انتقال

ســوداگران مــرگ و ديگــر برهــم زننــدگان

ســنگ کاری ،کاشــی کاری ،ایــزوگام ،اصــاح

بلوکــی و تخریبــی در ایــن

رییــس اداره نظــارت برســاخت راههــای

ســاخته میشــود و در ســاخت جــاده،

داده و قصــد دارنــد آن را بــه مناطــق مركــزي

امنيــت نــا امــن باشــد كــه در ايــن زمینــه

شــبکه آب و بــرق و ســاخت ســرویس

کــه به لحــاظ تجهیــز سرم

اداره کل راه وشهرســازی جنــوب کرمــان

بانــد فــرودگاه و پشــت بــام ســاختمانها

كشــور منتقــل كنند .ســرهنگ بهرامــی

الزم اســت مــردم نيــز بــا جديــت بيشــتري

بهداشــتی آن انجــام و تجهیــز سرمایشــی

تعــدادی از ایــن مــدارس

ادامــه داد :ایــن پــروژه بــه مبلــغ ۵۰

بــه کار گرفتــه میشــود.

بيــان داشــت :در ایــن رابطــه مامــوران پــس

بــا خادمــان خــود همــكاری كننــد.

و گرمایشــی آن توســط اداره کل نوســازی

شهرســتان انجــام میده

دیگــراز ایــن محــور آمــاده

خبر

وعده زنگنه برای میادین
مشترک نفت و گاز

ایســنا :ایــران از منابــع مشــترک نفــت و گاز
قابلتوجهــی بــا کشــورهای همســایه نظیــر قطــر،
عمــان ،امــارات متحــده عربــی ،ترکمنســتان،

شــرایط متفاوتــی دارنــد امــا آنطــور کــه وزیــر
نفــت وعــده داده تــا انتهــای دولــت دوازدهــم
تکلیــف تمــام میادیــن مشــترک مشــخص

بــا ضریــب بازیافــت شــش درصــد  ۶.۴میلیــارد
بشــکه میتــوان از ایــن میادیــن برداشــت کــرد.

ایــن ،ذخیــره درجــای گاز پــارس جنوبــی در طــرف
میعانــات گازی بالــغ بــر  ۱۹میلیــارد بشــکه اســت.
عکس :ایرنا

اجــرای توســعه میادیــن نفتــی در غــرب کارون،
موجــب میشــود تولیــد نفــت از ایــن منطقــه تــا
پایــان ســال روزانــه  ۵۰هــزار بشــکه بیشتــر شــود
و آنطــور کــه مســئوالن نفتــی اعــام کردهانــد
اکنــون در حــوزه میدانهــای مشــترک غــرب
کارون ،عقبماندگــی نداریــم و نیــروگاه بــرق
غــرب کارون تــا پایــان امســال راهانــدازی خواهــد
شــد .حــوزه غــرب کارون بــه عنــوان یــک حــوزه
پرظرفیــت بالغبــر  ۷۰میلیــارد بشــکه ذخیــره

افغانسـتان و سـایر) مـی شـود ،سـاالنه بیـش از چهـار و

نفتــی را در خــود جــای داده و اکنــون طرحهــای

نیـم میلیـون تـن انـواع محصـوالت کشـاورزی از جنـوب

متعــددی بــرای توســعه میدانهــای غــرب کارون
و دیگــر میدانهــای نفتــی در حــال اجراســت.

اســتان کرمــان بیــان داشـ

وزارت کشاورزی توان مدیریت

بازار محصوالت کشاورزی را ندارد
نماینــده مــردم جیرفــت در مجلــس

شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه

بــا بیــان اینکــه وزارت عریــض و طویــل

چنــد مــاه گذشــته قیمــت پیــاز بــرای

جهــاد کشــاورزی تــوان مدیریــت بــازار را

مصرفکننــده تــا مــرز هــر کیلــو

نــدارد ،گفــت :مافیــای پرقدرتــی پشــت

16هــزار تومــان رفــت امــا اکنــون پیــاز

ســر داللیهــای محصــوالت کشــاورزی

را کیلویــی  1000تومــان از کشــاورز

وجــود دارد.

خریــداری میکننــد و ایــن تــراژدی

یحیــی کمالیپــور در گفتوگــو بــا

بــرای گوجــه فرنگــی ،رب و بســیاری

خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت بــا

محصــوالت دیگــر در یــک ســال

گالیــه از گــران شــدن مــداوم محصــوالت

اخیــر تکــرار شــده اســت ،افــزود:

کشــاورزی و انداختــن تقصیــر بــه گــردن

شــواهد

وزارت

دالالنــی کــه هیــچ وقــت دســت آنهــا

عریــض و طویــل جهــاد کشــاورزی،

رو نمیشــود ،گفــت :بــازار محصــوالت

آب و منابــع طبیعــی تــوان مدیریــت

کشــاروزی و مســائل معیشــتی مــردم

و کنتــرل بــازار محصــوالت کشــاورزی

مدتهــا اســت کــه بــی ســر و ســامان

را نــدارد ،در حالــی کــه اگــر فقــط

شــده اســت چراکــه در یــک برهــه زمانــی

میــزان تولیــد و میــزان مصــرف در

افزایــش پــی در پــی و افسارگســیخته

کشــور مشــخص بــود وزارت جهــاد

محصــوالت مختلــف مشــاهده میشــود

کشــاورزی میتوانســت بــه میــزان

و در برهــه دیگــر بــا کمبــود محصــول

تولیــد بــا قیمــت متعــادل -کــه ضــرر

مواجــه میشــویم و در ایــن میــان

هــم متوجــه کشــاورز و مصرفکننــده

چــوب اختاللهــای بــازار صرفــا بــر ســر

نشــوند -بــازار را مدیریــت کــرد.

کشــاورزان و مصرفکننــدگان میخــورد.

کمالیپــور بــا تاکیــد بــر اینکــه

ادامه تراژدی غمانگیز خرید

ارزان محصوالت کشاورزی از

کشاورز و فروش آن به چندین
برابر قیمت

نماینــده مــردم جیرفــت در مجلــس

نشــان

میدهــد؛

آقایــان (مســئوالن) کشــاورزی را
بــه حــال خــود رهــا کرد هانــد ،ادامــه
داد :بــا گــران شــدن افسارگســیخته
قیمــت پیــاز ،وزارت جهادکشــاورزی
کــه تــوان حــل مســئله را نداشــت،-صــورت مســئله را بــا محــدود کــردن

عکس :ایکنا

کارون حــدود  ۶۷میلیــارد بشــکه اعــام شــده کــه

مدیــرکل ســازمان نوســازی

صــورت میگیرد.مدیــرکل

صــادرات ایــن محصــول بــه کشــورهای
همســایه پــاک کــرد.

تنها راه قطع کردن دســت

دالالن و واسطهها چیست؟

مافیای پر قدرتی پشت سر

داللیهای بازار وجود دارد

نایــب رئیــس کمیســیون قضایــی و حقوقــی

مجلــس بــا بیــان اینکــه مافیــای پــر قدرتــی

ایــن نماینــده مجلــس پیشــنهاد داد:

پشــت ســر داللیهــای بــازار وجــود دارد

بهتــر اســت وزارت جهــاد کشــاورزی

بــه همیــن دلیــل میتواننــد هــر کاری کــه

بــه میــزان مصــرف داخلــی بــا قیمــت

بخواهنــد در بــازار انجــام داده و قیمتهــا را

مصــوب ،محصــوالت را از کشــاورز

بــه طــرز عجیبــی جــا بــه جــا کننــد ،تاکیــد

خریــداری کــرده و خــود ایــن وزارتخانــه

کــرد :ایــن حــرف کــه مشــخص نیســت چــه

مســئولیت توزیــع را بــر عهــده گیــرد

افـرادی محصــوالت و کاالهــا را از کشــور قاچاق

چراکــه تنهــا راه قطــع کــردن دســت

میکننــد غیرقابــل قبــول اســت چراکــه مرزهــا

دالالن و واســطهها رفتــن از همیــن

کنتــرل میشــوند امــا البــی داللهــا بــه قدری

مســیر اســت ،درواقــع بایــد بــا ســامان

قــوی اســت کــه فــرد یــا دســتگاهی نمیتوانــد

اتحادیههــای

جلــوی آنهــا بیایســتند و ایــن مســئله نشــان

کشــاورزی محصــول را از تولیدکننــده

میدهــد آنهــا بســیار قویتــر از مســئوالن

بــه دســت مصرفکننــده برســانند.

اجرایــی و نظارتــی عمــل میکننــد.

دادن

NGOهــا

و

عکس :خبرآنالین

میشــود.نفت درجــای میادیــن مشــترک غــرب

ایــران ،حــدود  ۱۴.۲تریلیــون مترمکعــب و ذخیــره

کرمـان بـه بازارهـای داخلـی و خارجـی صـادر مـی شـود.

شــورای اســامی نیــز گفــت :در جنــوب کرمــان بــا

قبــل تعــداد مــدارس بلوکــی

دالر بــرای ایــران منافــع خواهــد داشــت .عالوهبــر

بازارهـای داخلـی و خارجـی (کشـورهای اروپایـی ،روسـیه،

نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد در مجلــس

بلوکــی و تخریبــی بخــش

جیرفــت – بافــت  ۲کیلومتــر

ایــن میــزان بــا نفــت خــام  ۵۰دالری  ۲۳۰میلیــارد

زاهـدی و مجـول اسـت ،محصـول تولیـد شـده روانـه

عدالت آموزشی

ایــن اداره کل قــرار گرفتــه اســت.

برداشت خرما
ازنخلستان های
جنوب استان کرمان

پیـارم،
کلوتـه ،مُ رداسـنگ ،نـگار ،گوردیـال و ارقـام خشـک
ُ

میانگیــن شــاخصهای اســتان کرمــان ارتقــا یابــد.

كشــف 129كيلــو تريــاك و

دریــای خــزر برخــوردار اســت کــه هــر کــدام

بیشـتر رقـم هـای خرمـای ایـن منطقـه مضافتـی،

کنــد کــه تختهــای بیمارســتانی جنــوب کرمــان تــا

در یــک منــزل طــی عملياتــي در بازرســی

فـروش ،بـازار اجـاره را بـه آرامـش رسـانده اسـت.

نخلسـتان هـای جنـوب کرمـان در حـال برداشـت اسـت،

حمــزه ادامــه داد :انتظــار داریــم وزارت بهداشــت همکاری

مــدارس اســتان گفــت :هفتــه

عربســتان ،کویــت ،عــراق و همچنیــن در جنــوب

ایرنـا -جیرفـت ۲۹ -هـزار هکتـار از سـطح بـارور محصـول

نــدارد و ایــن بیمارســتانها بایــد توســعه پیــدا کننــد.

آموزشــی و اداری و رفاهــی اقدامــات الزم صــورت گیرد.

بیمارسـتانها بایـد توسـعه پیـدا کننـد.

پلیس

باشـیم اما افت شـدید سـرعت رشـد نرخ مسـکن تاثیر

کرمــان بــا جمعیــت موجــود ایــن منطقــه تناســب

میلیــارد ریــال دراولویــت ســاخت راههــای

نـرخ مسـکن افزایـش یافـت .بـه دلیـل پاییـن آمـدن

جابهجایـی و بـه تبـع آن رشـد قیمتهـا در بـازار اجـاره

گفــت :تعــداد تختهــای بیمارســتانهای جنــوب

فرمانــده انتظامــي کهنــوج از

برخـی مناطـق پرتقاضـا اجـاره بهـا بـه انـدازه میانگیـن

فصـل جابهجایـی محسـوب میشـود شـاهد افزایـش

بیمارســتانی در ایــن منطقــه ابــراز ناراحتــی کــرد و

از شناســايي محــل دپــوي مــواد افیونــی

پایینتـر از افزایـش نـرخ خریـد و فـروش بـوده ،اما در

کـه بـه جای پـول پیـش ،اجاره بیشـتری دریافـت کنند.

شــورای اســامی از کمبــود شــاخص تختهــای

مدارس

رشـد قیمتهـا بـا توجـه بـه جامعـه هـدف بـازار اجـاره،

درادامــه

تکمیــل

نماینــده  5شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان در مجلــس

تخریــب و بازســازی و مقاومســازی ،توزیــع تجهیــزات

بیمارسـتانهای جنـوب کرمـان بـا جمعیـت

 ۲كیلومترازبزرگراه جیرفت – بافت
آماده آسفالت شد
بزرگــراه

تأمیــن نیروهــای تخصصــی مــورد نیــاز آنهــا هســتیم.

کمبودهایــی دیــده میشــود .نیــاز اســت در زمینــه

ناراحتـی کـرد و گفـت :تعـداد تختهـای

خشکســالی در ایــن منطقــه حــل نشــده اســت.

اشــاره کــرد و افــزود :بــه دنبــال توســعه بیمارســتانها و

و هــوا و جغرافیایــی دارد و بــه همیــن علــت هنــوز

تختهـای بیمارسـتانی در ایـن منطقـه ابـراز

بــا وجــود بارندگیهــای ســال جــاری مشــکل

اســامی بــه رشــد جمعیــت در جنــوب اســتان کرمــان

در جنــوب کرمــان اســت کــه شــرایط ســخت بــدی آب

هــم در ایــن منطقــه زیــاد اســت کــه نشــاندهنده

کرمــان از بحــران آب آســیب زیــادی دیــده اســت.

عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای

«یحیــی کمالیپــور» افــزود :کمــاکان برخــی مناطــق

در مجلـس شـورای اسلامی از کمبود شـاخص

همچنیــن حاشیهنشــینی منجــر میشــود .جنــوب

درمــان و آموزشــی در حــد صفــر یــا خیلــی کــم بــود.

و حمایــت بــرای برقــراری عدالــت آموزشــی اســت.

کننــد

بــه بیــکاری ،مهاجــرت و خالــی شــدن روســتاها و

در بســیاری از شــاخصهای زیرســاختی ،بهداشــت و

توجــه بــه رشــد جمعیتــی همچنــان نیــاز بــه رســیدگی

میشــود .از ســوی دیگــر تعــداد مــدارس کپــری

از جهـش نـرخ مسـکن رشـد قابـل توجهـی داشـت.

پیشبینـی میشـد بـا آغـاز تیرمـاه که نخسـتین مـاه از

نماینــده  5شهرســتان جنوبــی کرمــان در مجلــس بــا

نماینـده  5شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان

خردادمـاه امسـال قیمتهـا در بـازار اجـاره بـه تبعیـت

نـرخ سـود بانکـی نیـز عمـده مالـکان ترجیـح میدادنـد

رشد جمعیت

کــه همیــن موضــوع ســبب تــرک تحصیــل آنــان

یـک میلیـون تومان در هر متـر مربع میرسـد .از ابتدای

پیشـنهادی از سـوی موجـران خبـر دادند .بـا اینکه روند

و صعبالعبــور هســتند ،آب شــرب بــه آنهــا نمیرســد.

رودبــار جنــوب دختــران بــرای رســیدن بــه مدرســه

بیشـتر اسـت و نـرخ رهـن کامـل بـه حـدود  ۸۰۰هـزار تا

دفاتـر املاک از افزایـش  ۲۰تـا  ۷۰درصـدی نرخهـای

اینکــه بســیاری از روســتاهای ایــن منطقــه کوهســتانی

همیــن دلیــل در برخــی مناطــق مثــل قلعهگنــج و

ودیعـه بـرای عمـده فایلهـای نوسـاز در مناطـق میانـی

اسـت .در شـهرهای اطـراف البتـه نرخهـای پایینتـری

ایــن طــرح جوابگــوی نیــاز مــردم نیســت .بــا توجــه بــه

فاصلــه مدرســه تــا محــل زندگــی بســیار اســت .بــه

گفــت :کمبــود آب و نبــود امکانــات درمانــی و آموزشــی

شـده کـه متناسـب بـا شـرایط مسـتاجران قابـل تبدیـل

طــرح نــذر آب در مناطــق جنوبــی کرمــان اجــرا شــد ،امــا

وی ادامــه میدهــد :در بســیاری از روســتاها

در البـهالی آگهیهـای اجـاره میتـوان افـت محسـوس

تهـران دو تـا سـه میلیون تومـان در هر متـر مربع تعیین

کشــاورزی بــرای خــوردن اســتفاده کننــد .در ســال جــاری

تــرک تحصیــل در جنــوب کرمــان بیشــتر اســت.

کمبود آب

نرخهـا را نسـبت به اوایـل خردادماه مشـاهده کرد .مبلغ

امکانــات موجــود پاســخگوی نیــاز منطقــه نیســت.
«احمــد حمــزه» افــزود :قبــل از انقــاب ایــن منطقــه

عکسLIV :

قـرار دادهانـد .کارشناسـان معتقدنـد کـوچ مسـتاجران

کاغذ جنوب

بـه دنبـال افزایش نرخ تـ

ایـن سـوال در میان محا

اسـت کـه آیا نـرخ سـود

کـرد یـا خیر .پیش از این
تحلیلگـر اقتصـادی بـا

کـه ایـران بـا نـرخ بهـر

عنـوان کـرده بـود« :از دس

بانکهـای مرکـز در سراس
بهره را کاهش دادهاند» .

اینسـتاگرام نوشـته بـود:

نـرخ بهـره در شـرایطی ک

رکـود جهانـی هویـدا نشـ

جنـگ ارزی دارد تـا آماد

بـا رکـود .فکـر میکنیـد

چـه خواهـد کـرد؟ در حا

مصـوب سـپردههای کوت

درصـد و سـپردههای سـ

کاغذ جنوب
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس

شورای اسالمی نیز گفت :در جنوب کرمان با

توجه به رشد جمعیتی همچنان نیازبه رسیدگی

و حمایت برای برقراری عدالت آموزشی است.

«یحیی کمالیپور» افزود :کماکان برخی مناطق

در جنوب کرمان است که شرایط سخت بدی

آب و هوا و جغرافیایی دارد و به همین علت

هنوز کمبودهایی دیده میشود .نیاز است در

زمینه تخریب و بازسازی و مقاومسازی ،توزیع
تجهیزات آموزشی و اداری و رفاهی اقدامات

الزم صورت گیرد .نماینده مردم جیرفت و

عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی با اشاره

به وجود ظرفیتهای متعدد و متنوعی که در

جنوب استان کرمان وجود دارد ،گفت :با وجود
همه این ظرفیتها هنوزنتوانستهایم ازآن به

نحو شایستهای استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه افراد بسیار زیادی هستند که
امکان سرمایهگذاری درحوزههای زیرساختی

در جنوب استان کرمان را دارند ،گفت :باید

برای آنها فرش قرمز پهن کنیم و حمایتشان

کنیم نه اینکه چوب الی چرخ آنها بگذاریم.

سرمایهگذاران دراین منطقه دچارمشکل هستند
و میطلبد برای رونق جنوب استان مشکالت

آنها را رفع کنیم.

خت؛ واجبتر از نان شب
صنایــع در جنــوب اســتان

جنــوب اســتان کرمــان زیــاد اســت و منابــع مــا

اگــر در ایــن

محــدود ،افــزود :بایــد نیازهــای منطقــه را بــا

ی بــه موقــع انجــام نشــود،

توجــه بــه اعتبــارات موجــود اولویتبنــدی کنیــم.

» بــا بیــان اینکــه نیازهــای

ایــن در حالــی اســت که رزم حســینی اســتاندار ســابق كرمان

دارد ،گفــت:

اقتصاد مردمی نیست

مــردم منطقــه وجــود دارد.

وجــود دارد بــه ايــن دليــل اســت كــه اقتصــاد را مردمــی
نكردهايــم و بهــرهوری الزم را از منابع موجــود بويژه آب نداريم.
محمــدی نــور امــام جمعــه ســابق جازموریــان بــا بیــان
اینکــه فقــر و محرومیــت بــر رودبــار حاکــم اســت و

اقتصاد

دادگستری

ی

اعتقــاد داشــت :اگــر اعــام میشــود فقــر در جنــوب كرمــان

یارانه شهریورماه سهشنبه
واریز میشود

10003432117834

پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

اگــر کاری در زمینــه اقتصــاد آن نشــود ،فقــر فرهنگــی
هــم برطــرف نمیشــود ،تصریــح کــرد :جازموریــان بــا

روزنامه های دیروز

داشــتن  45هــزار نفــر جمعیــت هنــوز بخــش اســت و
ادارات مســتقل را نــدارد کــه ایــن مشــکل فقــر فرهنگــی و
اقتصــادی مــردم منطقــه را بــه دنبــال داشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه راهانــدازی منطقــه ویــژه اقتصــادی

سراسری

3

روزنامه پیام ما

با تیتر موجرها در دام مالیات نوشت :موجرها از 15تا25درصد نسبت به میزان
درآمد و شهری که در آن سکونت دارند مالیات میدهند.

جازموریــان بــه نفــع تمــام شهرســتانهای جنــوب
کرمــان اســت و پیشــرفت فرهنگــی را بــه دنبــال
دارد ،افــزود :از دیگــر مســائل مهــم و تأثیرگــذار
در فرهنــگ

منطقــه

ریشــهکنی

بیســوادی

آن

اســت ،امــا کمبــود معلــم و اســتفاده از ســرباز
معلــم معضــل بزرگــی در ایــن بخــش اســت.
محمدینــور بــا اشــاره بــه کمبــود مؤسســههای
قرآنــی در شهرســتان رودبــار و بخــش جازموریــان
ادامــه داد :اختصــاص اعتبــار بــرای جــذب روحانــی،
ســاخت خانــه عالــم ،توزیــع قــرآن و کتابهــای
ادعیــه و  ...از جملــه نیازهــای فرهنگــی در ایــن
منطقــه اســت.فرماندار قلعهگنــج کــه شهرســتان
محــل مســوولیتش پایلــوت اقتصــاد مقاومتــی اســت
میگویــد :بــا توجــه بــه ضروریــت اجــرای طرحهــای
اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان در راســتای رفــع
محرومیــت در ایــن منطقــه طــی ســالهای اخیــر
اقدامــات قابــل توجهــی صــورت گرفتــه اســت.
عطــا ناوکــی افــزود :انتخــاب معینهــای اقتصــادی از
بیــن شــرکتهای توانمنــد بخــش خصوصــی در اســتان

مایهگذاری ب ه موقع انجام نشود ،امکان مهاجرت مردم منطقه وجود دارد
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کرمــان توانســته بخشــی از مشــکالت را رفــع کنــد ضمــن
اینکــه اجــرای طرحهایــی برمبنــای تــوان مندیهــای

استانی

روزنامه کرمان امروز

به نقل از مدیرکل بهزیستی استان خبر داد :باندهای مافیایی پشت متکدیان
کرمان هستند.

بومــی مــردم در زمینههــای دامــداری بــا وارد کــردن
نژادهــای برتــر دام از خــارج از کشــور ،احــداث هتــل
کپــری ،ترویــج صنایــع دســتی ،ترویــج کشــاورزی بــا
تکیــه بــر کش ـتهای مطلــوب و اقتصــادی در شهرســتان
موجــب اشــتغال زایــی در ایــن شهرســتان شــده اســت.
وی بیــان کــرد :توســعه ایــن اقدامــات میتوانــد در
آینــده محرومیــت و فقــر را در ایــن شهرســتان ریشــه
کــن کنــد و در همیــن راســتا هــم اکنــون شــاهد
توســعه اشــتغال و بازگشــت جوانــان متخصــص بومــی
بــه شهرســتان و اقتصــاد پویــا و صــادرات محصــوالت
قلعــه گنــج بــه اســتانهای مختلــف هســتیم.

همایش «امنیت و عدالت پایدار»
در جنوب استان برگزار می شود
معــاون دادگســتری کل اســتان

در جامعــه و کاهــش کــج روی ،ناهنجــاری و

ل نوســازی مــدارس

تهــران -ایرنــا -ســازمان

کــه بالفاصلــه امــکان برداشــت آن

جرائــم مســتلزم بازتعریــف نقــش نهادهــای
مذهبــی و مردمــی است.اســامی ادامــه

ــت :تعــداد مــدارس

هدفمنــدی یارانــه هــا اعــام

وجــود دارد.یارانــه نقــدی در چارچــوب

کرمــان از برگــزاری همایــش

ش مرکــزی منوجــان

کــرد :یکصــد و ســومین

قانــون هدفمنــدی یارانههــا از آذر ۱۳۸۹

«امنیــت و عدالــت پایــدار» در

دهنــو ،حســینآباد

مرحلــه پرداخــت یارانــه نقــدی

تاکنــون بــه مشــموالن مربوطــه پرداخــت

جنــوب اســتان کرمــان بــا حضور

داد :بــدون تردیــد اقدامـ ِ
ـات علمــاء ،مبلغــان

دو شــیفت شــهدای

در ســاعت  ۲۴سهشــنبه ( ۲۶شــهریورماه)

میشــو د .

مســووالن کشــوری و اســتانی در  ۲۸شــهریور

مذهبــی و معتمــدان ،متنفــذان و ســران

ســال  1345و بیــش

شمارش معکوس برای مدیران

بــه حســاب سرپرســتان خانوارهــا واریــز

دولــت ماهانــه  ۳۴هــزار میلیــارد ریــال

مــاه در عنبرآبــاد خبــر داد.بــه گـزارش خبرنگار

طوایــف میتوانــد بــا توجــه بــه نقــش و

ایسـنا نوشـت :از فرصـت تعییـن شـده بـرای ورود

اقدامـی نکـرده بودند.

اطالعـات حقـوق کارکنـان دسـتگاههای اجرایـی بـه

برایـن اسـاس در مردادمـاه و در جلسـه هیـات

ــز مــورد بازدیــد و در

مــی شــود.

یارانــه پرداخــت میکنــد کــه حــدود ۲۰

مهــر ،محمدباقر اســامی در جمــع خبرنگاران

جایــگاه ویــژه ای کــه ایــن اف ـراد در طایفــه و

سـامانه حقـوق و مزایـا ،فقـط هشـت روز دیگـر باقـی

دولـت مصـوب شـد کـه تـا پایـان شـهریورماه تمامـی

ولویــت و دســتور کار

مبلــغ یارانــه دریافتــی هــر یــک از

هــزار میلیــارد ریــال آن از محــل افزایــش

اظهــار داشــت :ســومین گردهمایــی علمــاء

منطقــه خویــش دارنــد ،بــا احیای آییــن های

اسـت و بایـد در ایـن فاصلـه مدیـران بـرای اعلام

دسـتگاههایی کـه اطالعات درج شـده آنهـا ناقص بوده

کــه بــه زودی انجــام

مشــموالن دریافــت یارانــه نقــدی هماننــد

قیمــت حاملهــای انــرژی غیــر از بــرق،

و ســران طوایــف جنــوب و شــرق اســتان

بومــی و دینــی از جملــه کدخدامنشــی و حــل

نوبتهــای گذشــته  ۴۵۵هــزار ریــال

تأمیــن و بقیــه بــر اســاس قانــون از

کرمــان در راســتای اجــرای مفــاد میثــاق

مشــکالت بــا ریــش ســفیدی در ایــن زمینــه

هنــوج در مجلــس

اســت.

بودجــه عمومــی برداشــت میشــود.

نامــه عدالــت و امنیــت بــا رویکــرد کنتــرل

بســیار مؤثــر باشــد .اســامی افــزود :نظــر بــه

م منوجــان ،رودبــار،

داشــت 30 :مدرســه

افــزون بــر یارانههــا ،افزایــش حداقــل

آذر ســال  ۱۳۸۹زمــان آغــاز واریــز یارانــه

و کاهــش جرائــم خشــن و آســیب هــای

اهمیــت و تأثیــر گــذاری ایــن موضــوع مهــم

ن منطقــه وجــود دارد

مســتمری خانوارهــای مددجویــان تحــت

بــود و تاکنــون یارانــه نقــدی در  ۱۰۲مرحلــه

اجتماعــی مرتبــط بــا خشــونت درشهرســتان

نیازمنــد اســتمرار آن و البتــه پیگیــری بــه جد

مایشــی و گرمایشــی

حمایــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی

بــه حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز

عنبرآبــاد برگــزار مــی شــود.معاون منابــع

اســت ،بــه همیــن منظــور ســومین گردهمایی

را معیــن اقتصــادی

(ره) و ســازمان بهزیســتی کشــور نیــز

شــده اســت کــه معــادل ســه میلیــون و

انســانی دادگســتری کل اســتان کرمــان گفت:

علمــاء و ســران طوایــف جنــوب و شــرق

هــد .

چهارشــنبه ( ۲۶شــهریور) واریــز میشــود

 ۴۶۸هــزار میلیــارد تومــان اســت.

دیــن بــاوری و حاکمیــت ارزشهــای دینــی

اســتان کرمــان برگــزار میشــود.

فرمول تعیین نرخ

سود بانکی تغییر میکند؟

ـورم در ماههای اخیر،

یکسـاله  ۱۵درصد تعیین شـده است.این در

افل اقتصـادی مطرح

شـرایطی اسـت که نرخ باالی سـود تسهیالت

د بانکی تغییـر خواهد

و شـکل بازپرداخت آن ،این روزها باعث گالیه

یراد،
ن ،مرتضـی ایمان 

بسـیاری شـده اسـت .بـر این اسـاس اسـت

طـرح ایـن پرسـش

کـه وزیـر اقتصـاد عنـوان کـرده اسـت« :بایـد

ره چـه خواهـد کـرد،

درصـدد باشـیم کـه فرمولی بـرای تعیین نرخ

سـامبر  ۲۰۱۸تاکنـون

سـود داشـته باشـیم؛ به نحوی کـه آموزههای

سـر جهـان  ۶۹بار نرخ

اسلامی را در برگرفتـه باشـد و در عیـن حال،

وی در یادداشـتی در

متقاضیـان تسـهیالت را هـم پوشـش دهـد.

« :ایـن حجم کاهش

مـا در وزارت اقتصاد ،هسـتهای را بـرای کاربرد

کـه هنوز عالئـم جدی

مبانـی اسلامی در علـم اقتصـاد تشـکیل

ـده ،بیشـتر نشـان از

دادهایـم» .در ایـن میـان ،چنـدی پیش ،یکی

ادگـی بـرای مواجهـه

از مدیـران بانکـی درباره احتمـال افزایش نرخ

د ایـران بـا نـرخ بهـره

سـود سـپرده بانکی گفته بـود« :بانک مرکزی

الحاضـر نـرخ سـود

فعلا برنامـهای بـرای افزایـش نـرخ سـود

وتاهمـدت حداکثـر ۱۰

سـپرده نـدارد ،هرچنـد کـه وقتـی نـرخ تـورم

ـرمایهگذاری مدتدار

افزایـش یابـد ،این نـرخ سـود ،جذابیت خود

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت

ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره-139860319079000378

98/06/03هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بالمعارض

متقاضـی خانـم فاطمـه پاینده فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 956صـادره ازجیرفـت دریک باب

خانـه بـه مسـاحت 288متـر مربع پلاک 1531فرعی از -188اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک
97فرعـی از -188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب –میـدان کشـاورز –خیابـان خواجـوی
کرمانـی خریـداری از مالـک رسـمی شـرکت تعاونـی چنـد منظـوره بخش مسـکن فرهنگیـان رودبار

جنـوب محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می

شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از

اطالعـات حقوقـی اقـدام کننـد.

و یـا اینکـه اصلا ورود نکـرده بودنـد اقـدام کننـد و

از یکسـال و نیـم پیـش که سـامانه ثبت حقـوق و مزایا

سـازمان اداری و اسـتخدامی هـم مکلف شـد تا پیگیر

از سـوی سـازمان اداری و اسـتخدامی راهانـدازی شـد

دسـتگاههای اجرایـی بـرای اجـرای ایـن قانون باشـد.

تاکنـون برخـی دسـتگاههای اجرایـی بـرای بارگـذاری

ایـن در حالـی اسـت که فقط هشـت روز دیگر از مهلت

اطالعـات در سـامانه ورود نکردنـد ،این در حالی اسـت

تعییـن شـده باقـی مانـده و بایـد طبـق مصوبـه دولت

کـه طبـق اعلام مسـئوالن ،دسـتگاههای زیرمجموعـه

تمامـی دسـتگاههای اجرایـی تـا پایـان شـهریورماه

قـوه مقننـه و مجریـه اطالعـات حقوقـی را بارگـذاری

اطالعـات مربوطـه را در سـامانه حقـوق و مزایـا

کـرده ،امـا در قـوه قضائیـه و برخـی نهادهـا تاکنـون

بارگـذاری کننـد.

آگهی حصروراثت

خانـم نورخاتون لران فرزند ----به شـماره
ملـی  3160078426بـه شـرح دادخواسـت
شـماره  98/447مـورخ  98/05/15توضیح
داده شـده چمل سـابقینژاد به شـماره ملی
 5369494541فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت
وی عبارتند /عبارتسـت از:

-1خاتـون لـران بـه شـماره ملـی  3160078426همسـر (
نورخاتـون)
-2هاجر برسم پور به شماره ملی  316025148همسر
-3زینب سابقی نژاد به شماره ملی  5360789778فرزند
-4فاطیما سابقی نژاد به شماره ملی  6980253255فرزند
-5سودابه سابقی نژاد به شماره ملی  5360076658فرزند
-6سحر سابقی نژاد به شماره ملی  5360291680فرزند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای

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

شـماره98/02/02-139860319079000358هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب

را بـرای مـردم از دسـت خواهـد داد ،امـا اگـر

پولـی در کشـور کمـک کنـد .خوشـبختانه در

اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی

نرخ سـود سـپرده افزایش پیدا کنـد ،در طرف

قانـون بودجـه نیـز ایـن موضـوع پیشبینـی

ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف -690:تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/06/25:تاریـخ

مفـروز و مجـزی شـده از پلاک 1فرعـی از -190اصلـی قطعه سـه بخش 46کرمـان واقـع در رودبار

مقابل نرخ سـود تسـهیالت بانکی نیز افزایش

شـده و ایـن امـکان فراهـم شـده اسـت کـه

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

انتشـارنوبت دوم 98/07/08:

پیدا میکنـد.وی اضافه کرده بود« :در شـرایط

بخشـی از سیاسـتهای مربـوط بـه تأمیـن

آگهی فقدان سند مالکیت

فعلـی اگر نرخ سـود تسـهیالت افزایش یابد،

مالـی در بـازار از ایـن طریـق صـورت گیـرد.

مشـکل بـه وجـود میآیـد و تولیدکننـدهای

»رییـس کانـون بانکهـا و موسسـههای

اراضـی جهادآبـاد شـهرعنبرآبادبخش 34کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت

مالـک ششـدانگ یـک قطعه زمیـن داری پلاک 296فرعی از  301اصلـی واقع در

کـه میخواهـد تسـهیالت دریافت کنـد ،دچار

اعتباری خصوصی درباره مشـارکت بانکهای

مکانیزاسـیون کشـاورزی کشـتکاران کویرجیرفـت صـادر وتسـلیم گردیـده ،ضمـن تسـلیم دو برگ

مشـکل میشـود ،چراکـه صرفـه اقتصـادی

خصوصـی در اجـرای ایـن سیاسـت ،عنـوان

خواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ،لـذا بـا اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120آییـن نامـه

بـرای او نـدارد و اگـر بخواهـد به سـود برسـد،

کـرده بود« :ایـن عملیات با همـکاری نزدیک

ملـک فـوق الذکـر یـا وجـود سـند مالکیت نـزد خود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار

استشـهادیه محلـی تصدیـق شـده اعلام نمـوده کـه سـند مالکیـت پلاک فـوق مفقود شـده ودر

قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به

بنابرایـن بـا توجـه به شـرایط کشـور ،افزایش

میشـود» .فرآینـد عملیـات بـازار بـاز بـه این

نرخ سـود سـپرده در دسـتور کار نیسـت» .

صورت اسـت که در مواقـع افزایش (کاهش)

کنتـرل تـورم ،گفتـه بـود« :عملیـات بـازار بـاز
از ابزارهایـی اسـت کـه میتوانـد بـه بانـک
مرکـزی در اجـرای سیاسـتهای پولی کمک
کـرده و در ایجـاد نظم مالی ،تنظیم مناسـبات
بیـن بانکهـا ،بانـک مرکـزی ،دولت و سـایر
فعـاالن اقتصـادی کمـک کنـد» .وی بـا بیـان
اینکـه امیدواریـم بـه زودی و بـه سـرعت این
ابـزار جدیـد ،اجرایـی شـود ،اضافـه کـرده بود:
«عملیـات بـازار بـاز میتواند به ایجـاد انضباط

مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت
مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد وامالک عنبرآباد

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

تقاضـای ذخایـر بانکها کـه احتمـال انحراف

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئيـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی

نرخ سـود بـازار بین بانکی (قیمـت ذخایر) از

در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله امالکی کـه برابـر اراء هیاتهای حل اختلاف موضوع قانـون تعیین تکلیف

میزان هدفگـذاری وجـود دارد ،بانک مرکزی

آنهـا مطابـق قانـون مذکـور تجويز گرديده اسـت به ترتیب شـماره پالک فرعـی از اصلی وبخـش و محل وقوع

از طریـق خرید (فـروش) اوراق بهادار و عرضه

-1پالک3فرعـی از  - ۱۱۸۵اصلـی بخـش  ۲۷کرمـان مالـک آقـای عباس نقيب پور فرزند قاسـم به شـماره

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی گلباف که ادامه عملیات ثبتی
ملـک و مشـخصات مالک واقـع در بخش  ۲۷کرمان بشـرح ذيل

،محمد حسـن ،محمد کریم ،محمد علی ومصیب همگی سـالمی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور

بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـاراولین آگهی

مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه

اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت

تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در صورت

الـف -693:تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/06/25:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/07/08:

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی -آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای
شـماره98/06/02-139860319079000364هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار
جنوب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحیدخادمی فرزند دلمراد بشـماره شناسـنامه
3150116120صـادره از کهنـوج دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 208متـر مربع پلاک 1540فرعی
از -188اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک -188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب
–خیابـان فرهنگیـان –کوچـه فرهنگیـان 1خریـداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمد
مهـدی ،مهسـا مهیمی وخانـم فاطمه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم
مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد /.م الف-701:
تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/06/25:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/07/08:
علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

شناسـنامه  5865صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت  1317/53متر مربـع واقع در

 -2پلاک 2فرعـی از -۲۴۷۰اصلـی بخـش  ۲۷کرمـان مالـی خانـم زهـرا مهـدی زاده فرزنـد فتـح هللا بـه

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

متـر مربـع واقـع در گلبـاف خیابان جمهوری انتهـای کوچه اتحاديه خریـداری از مالک رسـمی محمدوفاطمة

شـماره98/06/02-139860319079000376هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

گلباف خیابان ولیعصرکوچه شـماره  ۱۴جنب مسـجد سـجادیه خریداری از مالک رسـمی محمود چوچونی

و حـوش نـرخ سیاسـتی هدفگـذاری شـده
هدایـت میکند.براسـاس سـازوکار طراحـی

شـماره شناسـنامه ۱۸۹صـادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه مشـتمل بـر باغ به مسـاحت 1366/25

شـده ،بانـک مرکزی بـرای ایجـاد دامنه مجاز

ومعصومـه وفتح هللا همگـی مهدیزاده

 ۳پلاک 5فرعـی از -2575اصلـی بخـش  ۲۷کرمـان مالک آقای محمود عبدالهی فرزند حسـن به شـماره

شناسـنامه 8صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت  328/8متـر مربع واقـع در گلباف

کریـدور را به عنـوان نرخ پذیـرش ذخایر مازاد

خیابـان شـهید دسـتغیب باالتـر از مسـجد امـام حسـن عسـکری (ع) خریـداری از مالک رسـمی حسـین

بانکهـا (سـپردهگیری از بانکهـا) و سـقف

لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه  ۱۵روز آگهي مـي شـود در صورتي که اشـخاص

نـرخ کریـدور را به عنوان نـرخ تزریق نقدینگی

مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم

(وامدهـی در قبـال اخـذ وثایـق نقدشـونده به

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد.

بانکهـا) تعییـن میکنـد.

جنـوب –بلـوار شـهید پیـکان –قطعـه سـه بخـش 46کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقای
محمـد مهـدی مهیمی وخانـم فاطمه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم

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

ومحمد عاقلی

نـرخ سـود بازار (کریـدور نرخ سـود) ،کف نرخ

1536فرعـی از -188اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک -188اصلی قطعه سـه واقـع دررودبار

مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

بایـد قیمـت کاالی خود را افزایـش دهد که در

نقـش آن در اجـرای سیاسـتهای پولـی و

5360076607صـادره ازرودبـار جنـوب دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 231متـر مربـع پلاک

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

دفتـر الکترونیکـی  139205319014000755بـه شـماره چاپـی 091027بـه نـام شـرکت تعاونـی

ایـن چرخـه در نهایـت همه متضرر میشـوند،

(جمـعآوری) ذخایر ،نرخ سـود بازار را به حول

تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم اطهره عزیـززاده فرزند محمد بشـماره شناسـنامه

انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد /.م

خصوصـی ،فعـاالن اقتصـادی و دولـت انجام

پیـش دربـاره اجـرای عملیـات بـازار بـاز و

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب

مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م الف-692:

المثنـی اقـدام خواهـد گردیـد /م الـف 2277:

و مؤسسـههای اعتبـاری خصوصـی چنـدی

جنوب – شـهرک صدر،پشـت اداره ارشـاد اسلامی خریداری از مالکین رسـمی آقایان محد حسین

شـماره98/06/02-139860319079000369هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی

نظربـه اینکـه شـرکت تعاونـی مکانیزاسـیون کشـاورزی کشـتکاران کویـر جیرفـت

بانـک مرکـزی ،شـبکه بانکهـای دولتـی و

کـوروش پرویزیـان ،رییـس کانـون بانکهـا

صـادره ازرودبارجنـوب دریـک باب خانه به مسـاحت 300متر مربـع پالک 699فرعـی از -190اصلی

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

بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یـک ماه از

آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان عنبـر آبـاد مراجعـه واعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند

مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای

تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای مالک زرین زاده فرزند مهراب بشـماره شناسـنامه 40

تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا

-7عارف سابقی نژاد به شماره ملی  5360160861فرزند
-8آرش سابقی نژاد به شماره ملی  5360233796فرزند
لـذا مراتـب در یـک نوبت روزنامـه کثیر االنتشـار محلی چاپ
گـردد تـا چنانچـه کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیـت نامه ای
ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد به ایـن شـورا مراجعـه نمایند
در غیـر ایـن صـورت گواهـی حصـر وراثت صـادر خواهد شـد.
سفیرشاهی -دفترشورای حل اختالف جازموریان /م الف700 :

کمالـی گوکی

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم

اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای
تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/06/25:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/07/08:

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای
شـماره98/06/02-139860319079000368هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار
جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی خادمی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه
367صـادره ازرودبـار جنـوب دریـک بـاب خانـه به مسـاحت 334متـر مربع پلاک 1539فرعی
از -188اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک -188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب
–خیابـان فرهنگیـان –کوچـه فرهنگیـان 1خریـداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمد
مهـدی ،مهسـا مهیمی وخانـم فاطمه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم
مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م الف-702:
تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/06/25:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/07/08:
علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب

تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای علـی عبدی مالکـی فرزند محمدرضا بشـماره ملی
3020518180صـادره ازجیرفـت یـک قطعه زمین مزروعی مشـتمل بر موتور پمـپ ویک باب خانه

مسـکونی به مسـاحت 114326متـر مربع پالک 259فرعـی از -178اصلی مفروز و مجزی شـده
از پلاک -178اصلـی قطعه سـه واقع در رودبار جنوب –روسـتای آبسـردوئیه خریـداری از مالک

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

شـماره98/06/02-139860319079000359هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای منصور صادق پور سـگین فرزند ابوالحسـن بشـماره

شناسـنامه 1782صـادره ازرودبـار جنـوب دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 298متر مربـع پالک
1538فرعـی از -188اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک -188اصلی قطعه سـه واقع در رودبار

جنوب –شـهرک رزمندگان –کوچه شـماره  7خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسین ،محمد

رسـمی آقـای محمدرضا عبدی مالکی فرزند مختار محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عموم

مهـدی ،مهسـا مهیمی وخانـم فاطمه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم

مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه

مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه

اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايي تقديم نمایند .بديهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذکور

اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای

اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای

تاریخ انتشار نوبت اول -98/6/10 ،:تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/25 :

تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/06/25:تاریخ انتشـارنوبت دوم 98/07/08:

نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضی داشـته باشـند مـي توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک گلباف م.الف 813

مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م الف-696:
علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند

اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م الف-703:

تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/06/25:تاریخ انتشـارنوبت دوم 98/07/08:

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

زور مرغداران غیرمجاز به مسووالن استان میچربد

مسووالن استان تاکنون موفق نشده اند جلوی واحدهای مرغداری غیرمجاز را بگیرند

کشـور در خصـوص وضعیـت مرغدار یهـای غیرمجاز
بـه مـا گفـت« :دوران شـروع کار ایـن مرغدار یهـا
بـه سـال هـای گذشـته برمیگـردد و مختـص االن
نیسـت ،درواقـع 80درصـد مـرغ تولیـدی اسـتان
از همیـن واحدهـا تامیـن میشـد کـه طـی ،6
هفـت سـال گذشـته بـه 30درصـد رسـیده اسـت».

دوشــنبه 25

شــهریور

شرایط بد بهداشتی واحدهای غیرمجاز

راضیه زنگی آبادی
1398

ســال ســوم

شــماره پیاپــی 574

پیش چاپ و چاپ :مهدوی()03432134838

خبرنگار/کاغذ وطن

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی

گذشـته 80درصـد مـرغ کرمـان ،از ایـن واحدهـا تامیـن

زیر نظر شورای نویسندگان

میشـد .بـا توجـه بـه غیربهداشـتی بـودن واحدهـای
غیرمجـاز ،مسـوولین هنوز نتوانسـتهاند اقدامـی در جهت

نشانی کرمان :خیابان شهید بهشتی ،کوچه شماره  ،10نبش شرقی 2
نشانی جیرفت :خیابان مسجد جامع کوچه بنبست نرسیده بیمه مرکزی ایران
اولین ساختمان ،سمت چپ طبقه اول

سـاماندهی و یـا حـذف آنهـا انجـام دهنـد.
 10شـهریورماه بـود کـه در جلسـه سـتاد تنظیـم بـازار
اسـتان ،مدیـرکل دامپزشـکی شـمال اسـتان کرمـان
در خصـوص واحدهـای غیرمجـاز مرغـداری گفـت:

جیرفت۰۳۴ -۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵ 09131488684 :
تلفنخانه کرمان034-32487477 :

«ایـن واحدهـا ۳۰درصـد تولیـد را بـر عهـده دارنـد.
ایـن واحدهـا در شـرایط نامناسـبی از نظـر بهداشـتی

سامانه ی پیامکی 10003432117834 :نمابر021-89776547 :

قـرار دارنـد و گاهـی تلفـات بـاالی ایـن واحدهـا،

ایمیل تحریریه:

ایمیل سازمان آگهی ها:

kaghazevatan@gmail.com

kaghazevatan.adv@gmail.com

مشـخصا ایـن صحبـت نشـانگر ایـن اسـت که بـازار مرغ

مدیر اجرایی :حمید باقری

روابط عمومی :شیوا کرمی

مدیر داخلی :سمیه خدیشی

عکس :یاسر خدیشی

اسـتان در خطـر تهدیـد جـدی قـرار دارد ،ایـن درحالـی

تحریریه :الهام پی پَر

جامعه :راضیه زنگیآبادی

گرافیک :فاطمه خواجویی

توزیع :اصغر صانعی

مرغداریهـای دیگـر را هـم تحـت تاثیـر قرار مـی دهد».

اسـت کـه بـه گفتـه همین مقـام مسـوول ،چندین سـال
اسـت کـه واحدهای غیرمجاز شناسـایی شـدهاند ،اما زور
کسـی بـه آنها نمیرسـد.

صفحه آرایی :ندا صفاریان

۴میلیارد و ۱۰۰میلیون ریال میزان
فروش سینماهای استان در 3ماه

ایـن طـور کـه مدیـرکل دامپزشـکی شـمال اسـتان

بـه «کرمـان نـو» میگوید«:واحدهـای مرغـداری
دارای پروانـه ،تحـت نظـارت دامپزشـکی و نظـام
مهندسـی هسـتند ،امـا تعـدادی مرغـداری در
سـطح اسـتان وجـود دارد کـه از سـالهای گذشـته
بـدون مجـوز احـداث شـدهاند و در عیـن حـال
مشـغول

بـه

پـرورش

ایـن واحدهـا ۳۰درصـد تولیـد را بـر عهـده دارنـد.

پـرورش طیـور را ندارنـد .اگرچـه تولیـد ایـن واحدهـا بین
هـزار تـا 10هـزار مرغ اسـت ،امـا مرغ بـه دلیـل ضدعفونی

ایـن واحدهـا در شـرایط نامناسـبی از نظر بهداشـتی

یزا قـرار دارد .از نظر مکانی
نادرسـت در خطـر عوامل بیمـار 

قـرار دارنـد و گاهـی تلفـات بـاالی ایـن واحدهـا،

هـم ایـن واحدهـا در وضعیت درسـتی به سـر نمیبرند ،نه

مرغداریهـای دیگر را هم تحت تاثیر قرار می دهد».

تنهـا دارای سـاختمانهای قدیمی هسـتند بلکـه با مناطق

مشـخصا ایـن صحبـت نشـانگر این اسـت که بـازار

روسـتایی هـم فاصلـه اسـتانداردی ندارنـد .همچنیـن در

مـرغ اسـتان درخطـرتهدیـد جـدی قـراردارد ،ایـن

شـرایط جـوی مختلف ماننـد گرما تلفات ایـن مرغداریها

درحالـی اسـت کـه بـه گفته همیـن مقام مسـوول،

بـاال اسـت و تلفـات را در جـاده و راههـا رهـا میکنند».

چندیـن سـال اسـت کـه واحدهـای غیرمجـاز

رحم مسوالن به واحدهای غیرمجاز

شناسـایی شـدهاند ،اما زور کسـی به آنها نمیرسد.

«رشـیدی» معتقـد اسـت«:حاال کـه تـب و تـاب کمبـود

مـرغ برطـرف شـده ،بهتـر اسـت ،واحدهایـی کـه قابلیت

کرمـان میگویـد« :راندمـان تولیـد در واحدهـای

دریافـت پروانـه دارنـد زیرنظـر مجموعـه دسـتگاههای

صنعتـی مناسـب اسـت و بـه این  25تـا 30درصـد تولید

نظارتـی کارخودشـان را ادامـه دهنـد .بـا مـواردی هـم که

در واحدهـای غیرمجـاز احتیاجـی نیسـت .بـه گفتـه

نمی توانند مجوز بگیرند ،برخورد شـود .مسـوولین استان

«رشـیدی»  30درصـد تولیـد واحدهـای غیرمجـاز وارد

در ایـن رابطـه دسـت به عصـا راه مـی روند زیـرا تعدادی

بـازار میشـود کـه خـود تهدیـد بزرگـی اسـت .علاوه بـر

از مرغـداری هـا بـه دلیـل کوچک بـودن فضـا و همچنین

ایـن بخشـی از این تولیدات از اسـتان خارج میشـوند».

نیروی کار زیاد ،پس از تعطیلی دچار مشـکل میشـوند.

«رشـیدی» در پاسـخ بـه این سـوال کـه آیا ایـن واحدها

بـه رغـم این که سالهاسـت ،نسـبت بـه سـاماندهی واحد

شناسـایی شـده انـد یـا خیـر توضیـح داد« :تقریبـا همه

مرغداری هشـدار داده شـده ،امـا زمانی که قصـد برخورد

تخلف از خودی است

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست .

در خصـوص واحدهـای غیرمجـاز مرغـداری گفت«:

گالیـه کـرد و گفـت« :ایـن واحدها شـرایط بهداشـتی برای

تهیـه میشـود .ایـن در حالـی اسـت کـه در چنـد سـال

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

اسـتان ،مدیرکل دامپزشـکی شـمال اسـتان کرمان

وی همچنیـن از وضعیـت بهداشـتی واحدهـای غیرمجـاز

30درصـد مـرغ شـمال اسـتان از واحدهـای غیرمجـاز

روزنامه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی استان کرمان

 10شـهریورماه بـود که در جلسـه سـتاد تنظیـم بازار

طیورگوشـتی

محـل هـای غیرمجـاز مشـخص و شناسـایی شـده انـد.

ش میآیـد ،صاحبـان مرغـداری دسـت بـه
بـا آن هـا پیـ 

بعضـی از آنهـا در شهرسـتان کرمـان در اطـراف کـوه

گریبـان نماینـده و مسـوولین شـده و اعلام میکننـد

بادامیه،چشـم گـز و بـی بـی حیـات قـرار دارنـد».

اگـر ایـن واحدهـا تعطیـل شـوند ،بیـکار میشـویم».

80درصد مرغ تولیدی از واحدهای غیرمجاز

بـا توجـه بـه ایـن کـه واحدهـای پـرورش طیـور صنعتی

در سا لهای گذشته

ظرفیـت  20تا 100هـزار قطعهای دارند و دارای سـالنهای

معـاون دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی شـمال

مناسـب هوادهـی هسـتند ،مدیـرکل دامپزشـکی شـمال

«علـی باقـری» ادامـه داد « :در چنـد سـال گذشـته
بسـیاری از واحدهـای غیرمجـاز جابهجـا یا نوسـازی
شـدند و مجـوز دریافت کردنـد ،اگرچه این روند ادامه
دارد ،اما مشـکالت هم رو به افزایش اسـت .مسـایل
زیسـت محیطـی یکـی از این مـوارد اسـت ،بعضی از
ایـن مرغدار یهـا در مناطـق مسـکونی قـرار دارند که
محیـط زیسـت اجـازه فعالیـت بـه آ نهـا را نمیدهد.
مـکان برخـی از ایـن واحدهـا هـم روی زمینهـای
تصرفـی مشـغول بـه کار هسـتند و سـندی ندارنـد که
ایـن موضـوع هـم به سـال هـای قبـل بـر میگردد».
«باقـری» توضیـح داد « :بـا توجـه بـه شـرایط
اقتصـادی و تقاضایـی کـه بـه دلیـل قیمـت
گوشـت سـفید وجـود دارد در تالشـیم کـه ایـن
واحدهـا از چرخـه تولیـد حـذف نشـوند و شـرایط
اسـتاندارد را بـرای آن هـا محیـا کنیـم تـا بتواننـد
بـه صـورت قانونـی کار خـود را ادامـه دهنـد».
بـه گفتـه معـاون دامـی جهـاد کشـاورزی ،ایـن
واحدهـا در سـطح شـمال اسـتان پراکنـده هسـتند
و تقریبـا بـه 300واحـد میرسـند ،در عیـن حـال
ظرفیـت تولیـد آ نهـا هـم پاییـن اسـت.

تحویل سوخت به شرط اصالح

وی ادامـه داد« :سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز مـا

را موظـف کـرده کـه گازوییـل را در اختیـار ایـن واحدها
قـرار ندهیـم ،جهـاد کشـاورزی هـم بـه دلیـل فعالیـت
چندیـن سـاله مرغداریهـا بـه ایـن واحدهـا اعلام
کـرده ،در صورتـی بـه آنهـا سـوخت داده میشـود کـه
در جهـت اصالح سـاختار تشـکیل واحدهـای مرغداری
خـود اقدامـی انجـام دهند».

هسـتند».

«حسـین رشـیدی» ادامه داد« :سـال قبل ،وزارت جهاد
کشـاورزی ابلاغ کـرد ،این واحدهـا باید تعییـن تکلیف
شـوند ،به طـوری که اگر واجداالشـرایط هسـتند ،پروانه
بگیرند ،در غیر این صورت تعطیل شوند .به همین دلیل
ایـن موضـوع به صـورت جـدی در حال پیگیری اسـت،
چنـد جلسـه هـم در این راسـتا تشـکیل شـده اسـت».
«رشـیدی» در خصـوص چگونگـی کار ایـن واحدهـا
توضیـح داد«:جوجـه ایـن واحدهـا از طریـق کانالهای
غیررسـمی تهیـه میشـود ،متاسـفانه در سـطح
کشـور ،تولیدکننـدگان جوجـه یکـروزه ،بـه صـورت
غیرقانونـی جوجـه را در اختیـار ایـن واحدهـا قـرار
عکس :ایرنا

میدهنـد .بعضـی از تولیـد کننـدگان مجـاز هـم کـه
مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی اســـتان کرمـــان گفـــت :میـــزان
فـــروش ســـینماهای اســـتان کرمـــان در ســـال  ۹۷مبلـــغ  ۱۸میلیـــارد و
 ۳۸۰میلی ــون ری ــال و در س ــه ماه ــه اول امس ــال  ۴میلی ــارد و  ۱۰۰میلی ــون
ریـــال بـــوده اســـت.
محمـــد علیـــزاده دربـــاره وضعیـــت ســـینماهای اســـتان کرمـــان اظهـــار
داریـــم کـــه تعـــدادی از ایـــن ســـالن هـــا در ســـه ســـال اخیـــر ایجـــاد یـــا
احیـــاء شـــده انـــد.

جوجـه خـود را بـه واحدهـای غیرمجـاز میدهنـد.
پـس مسـخص اسـت اولیـن تخلـف ایـن اسـت کـه
جوجـه در اختیـار ایـن واحدهـا قـرار میگیـرد».
بـه گفتـه «رشـیدی» دومیـن تخلـف ایـن اسـت
کـه ،خـوراک دامـی کـه بـا ارز دولتـی وارد کشـور
میشـود از طریـق شـرکت تعاونـی و توزیعکننـدگان

عکس :قدس آنالین

کـــرد :در حـــال حاضـــر  ۱۴ســـالن ســـینما در شـــمال اســـتان کرمـــان

ظرفیـت 50هـزاری در سـطح اسـتان دارنـد10 ،هـزار

دامـی در اختیـار ایـن واحدهـا قـرار میگیـرد.

وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه  ۱۶شهرســـتان در حـــوزه اداره کل فرهنـــگ و

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان خبر داد:

ارش ــاد اس ــامی ش ــمال اس ــتان ق ــرار دارد ،اف ــزود :س ــالن ه ــای نمای ــش
فیلـــم را در شـــهربابک و بـــم داریـــم کـــه مجهـــز بـــه امکانـــات نمایـــش
فیلـــم شـــده انـــد.
علیـــزاده تصریـــح کـــرد :امســـال ســـالن هـــای بافـــت و بردســـیر نیـــز
مجهـــز بـــه امکانـــات نمایـــش فیلـــم مـــی شـــود و چنـــد شهرســـتان را بـــا

برداشت  ۲۸هزار تن پسته از باغات رفسنجان در سال جاري

دســـتگاه هـــای سینماســـیار پوشـــش مـــی دهیـــم.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رفســنجان گفــت:

مدیــر جهــاد کشــاورزی رفســنجان بــا اشــاره بــه

برداشــت شــده اســت.

مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی اســـتان کرمـــان بـــا بیـــان اینکـــه بـــا

پیــش بینــی مــی كنیــم امســال  ۲۸هــزار تــن

اینکــه تیرمــاه  ۲۴روز گرمــای بــاالی  ۴۰درجــه در

وی عنــوان کــرد :امســال  ۵۵۰هــزار تــن پســته

حمایـــت دولـــت و همـــکاری شـــهرداری هـــا و بنـــگاه هـــای اقتصـــادی،

پســته در شهرســتان رفســنجان برداشــت میشــود.

رفســنجان وجــود داشــته اســت ،ادامــه داد :حــدود

تــازه وارد بازارهــای دنیــا میشــود .بــرای کشــورمان

اکثـــر شـــهرهای شـــمال اســـتان کرمـــان امـــکان اکـــران فیلـــم را دارنـــد،

بــه گــزارش ایســنا ،حســین رضایــی پیــش از ظهــر

ســه تــا چهــار درجــه افزایــش دمــا نســبت بــه ســال

عمــده بــازار پســته ،چیــن اســت کــه بازارهــای

گفـــت :اســـتقبال مـــردم از ســـینما در مرکـــز اســـتان و شهرســـتان هـــای

 24شــهریورماه در نشســت خبــری اظهــار كــرد:

قبــل در ایــن بــازه زمانــی داشــتیم.

جدیــدی همچــون کشــورهای عربــی ،همســایگان

ب ــزرگ خ ــوب اس ــت و در شهرس ــتان ه ــای ک ــم برخ ــوردار ک ــه ب ــه ص ــورت

امســال نزدیــک بــه  ۲۲۰هــزار تــن پســته در کشــور

رضایــی رقــم فندقــی و اکبــری را دارای کمتریــن

شــمالی ،اروپــا ،خــاور دور ،آمریــکای جنوبــی و

ســـینمای ســـیار نمایـــش فیلـــم داریـــم اســـتقبال خـــوب بـــوده امـــا شـــاید

تولیــد میشــود کــه اســتان کرمــان  ۱۲۶هــزار تــن

خســارت و احمدآقایــی و کلهقوچــی را دارای

آفریقــا هــم بــه بــازار پســته ایــران افــزوده شــده

قـــدرت خریـــد وجـــود نداشـــته باشـــد.

محصــول خواهــد داشــت و ســهم رفســنجان ۲۸

بیشــترین خســارت اعــام كــرد و افــزود :دو رقــم

اســت.

علیـــزاده در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه ســـاالنه چنـــد درصـــد از مـــردم

هــزار تــن بــوده کــه بــا توجــه بــه پوکــی ناشــی از

اکبــری و کلهقوچــی تحمــل گرمــای بیــش از حــد

مدیــر جهــاد كشــاورزی رفســنجان بــا اشــاره بــه

اســـتان کرمـــان بـــه ســـینما و کنســـرت مـــی رونـــد؟ گفـــت :ایـــن آمـــار بـــا

گرمازدگــی  ۲۵هزارتــن محصــول خواهیــم داشــت.

را ندارنــد.

اینکــه ســالهای قبــل حــدود  ۱۵تــا  ۲۰درصــد

توجـــه بـــه جمعیـــت اســـتان عـــدد کمـــی اســـت.

وی افــزود :در شهرســتان رفســنجان بیــن  ۲۰تــا ۵۵

وی خاطرنشــان كــرد :ســال گذشــته بدتریــن ســال

محصــول مصــرف داخلــی بــود کــه حــدود  ۲۰هــزار

مدیـــرکل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی اســـتان کرمـــان در پایـــان خاطـــر

درصــد محصــول دچــار پوکــی شــده کــه متوســط ۳۰

محصــول رفســنجان بــود امــا امســال چهاربرابــر

تــا  ۳۰هــزار تــن میشــود ،یــادآور شــد :بــه دلیــل

نشـــان کـــرد :میـــزان فـــروش ســـینماهای اســـتان کرمـــان در ســـال ۹۷

درصــد گرمــا خســارت زده موجــب ســقط جنیــن و

ســال گذشــته تولیــد داریــم ،هشــت تــا  ۱۰درصــد

مشــکالت ناشــی از ارز صــادرات محصــول دچــار

مبلـــغ  ۱۸میلیـــارد و  ۳۸۰میلیـــون ریـــال و در ســـه ماهـــه اول امســـال ۴

پوکــی شــده اســت.

محصــول امســال بــه صــورت کال و مغــز ســبز

مشــکالتی شــده اســت.

میلیـــارد و  ۱۰۰میلیـــون ریـــال بـــوده اســـت.

 ۵۰دونده مسیرابرماراتن

بین المللی راه ابریشم را میدوند
خبر

مدیرپایـگاه میـراث جهانـی کویرلـوت شـهداد
از شـرکت  ۵۰دونـده داخلـی و خارجـی در
چهارمیـن دوره ابرماراتـن بیـن المللـی راه

ابریشـم در اسـتان کرمـان خبـر داد .معیـن افضلـی افـزود :ایـن
مسـابقات روزهـای چهـارم و پنجـم مهـر در منطقه کویر لوت شـهداد
به مسـافت  ۱۰۰کیلومتر برگزار خواهد شـد .وی با اشـاره به برگزاری
موفـق مسـابقات ابـر ماراتـن راه ابریشـم در سـال هـای گذشـته
تصریـح کـرد :برگـزاری ایـن رویدادهـای فرهنگـی و ورزشـی سـبب
شـناخته شـدن بیشـتر کویـر لـوت در جوامـع بیـن المللی میشـود.
مدیـر پایـگاه میـراث جهانـی کویر لوت شـهداد بیـان کـرد :مقدمات
برگـزاری مسـابقه ابرماراتـن در حـال انجـام اسـت و دونـدگان طـی
روزهـای آینـده جهـت شـرکت در ایـن رویـداد بـزرگ وارد کرمـان
میشـوند .وی اظهـار داشـت :بـرای برگزاری مناسـب این مسـابقه
تمهیـدات خوبـی پیش بینی شـده و در حوزه هـای مختلف امنیتی،
انتظامـی ،خدمـات امـدادی ،مدیران محلی و مـردم منطقه همکاری
و هماهنگـی الزم صـورت گرفتـه اسـت.

 ۶۰هزارلیترسوخت قاچاق

درریگان کشف شد
انتظامی

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان از کشـف ۶۰
هـزار لیتـر سـوخت قاچـاق در شهرسـتان ریگان
خبـر داد.بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،سـردار

عبدارضـا ناظـری صبـح یکشـنبه در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه
اثـرات سـوء قاچـاق سـوخت بـر اقتصـاد کشـور اظهـار کـرد :پلیس با
جدیـت بـا ایـن پدیـده شـوم مبـارزه می کنـد.وی با اشـاره بـه اجرای
طـرح هـای مبـارزه بـا قاچاق سـوخت در اسـتان کرمان گفـت :در یک
عملیـات مامـوران پلیـس امنیـت ریگان موفق به کشـف  ۳۰هـزار لیتر
سـوخت قاچـاق از یـک دسـتگاه تانکـر در محـور «زاهدان-ریـگان»
شد ند .
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمان همچنین از کشـف محمولـه  ۳۰هزار
لیتـری سـوخت قاچـاق در عملیاتی دیگـر در یکـی از محورهای اصلی
شهرسـتان ریـگان خبـر داد و افزود :این میزان سـوخت قاچـاق نیز از
یـک دسـتگاه تانکر در حوالی پاسـگاه ناصریه کشـف شـد.
سـردار ناظـری گفـت :در رابطـه سـه نفـر متهـم دسـتگیر و تحویـل
مقامـات قضایـی شـدند.

تالش محیط زیست کرمان و یزد
برای دستگیری شکارچیان
محیط
زیست

مدیـر کل حفاظـت محیـط
زیسـت اسـتان کرمـان گفـت:
مامـوران یـگان حفاظـت محیط

زیسـت اسـتانهای کرمـان و یزد  ،طی یـک همکاری
موفـق به دسـتگیری متخلفـان حرفهای شـکار و صید
شـدند.
مرجـان شـاکری گفـت :مامـوران محیـط زیسـت دو
اسـتان کرمـان و یـزد بـا همـکاری و تعامـل توانسـتند
متخلفیـن شـکارچی را دسـتگیر کننـد.
شـاکری افـزود :طـی گـزارش یـگان حفاظـت محیـط
زیسـت اسـتان کرمـان مبنـی بـر حمل الشـه شـکار با
یـک دسـتگاه خـودروی پـژو از مسـیر کرمان بـه یزد،
مأموریـن یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان یـزد
موفـق بـه دسـتگیری متخلفیـن شـدند.
او افـزود :بـا هماهنگـی مأموریـن نیـروی انتظامـی
پاسـگاه شـهید مدنـی یـزد شـب گذشـته ،خـودروی

آوای محلی
َچوی پَ هنِن اگون مالی ُدزیشون
نگا ِرخوش خط و خالی ُدزیشون
فرشته ی آسمو َنر رو زمین یَ ه

کمندشون گِست دوتا بالی ُدزیشون

شاعر  :محمدوزیریزمانی

پای مُ ُروتی
تو راهِ ت بَست َور
ِ
نیای مُ کُوتی
دِگه ای دین وُ
ُد ِ
َفکَط یَ ه یادگاری ای تو َمندِ ه
َب دِ ُ
رمای مُ ُ
ضوتی
هنم َشهدِ ُخ
ِ

شاعر  :مهدی جاللی

ناوی دالله
تو هَ رنو خون ِتنِت َ

ناوی دالله
َو بی شک مِ نمِ نِت َ
ِ
خوشت بوده کَونزیل
تو آوا ِز

ناوی دالله
که ِپچ ِپچ تِر ِتنِت َ

شاعر  :اسماعیل جالئی

متخلفیـن ضبـط شـد و چنـد سرنشـین خـودرو
دسـتگیر شـدند.
شـاکری بیان داشـت :ماموران طی بازرسـی و جسـتجو
از ایـن خـودرو ،یک قبضه اسـلحه سـاچمه زنـی ،تعداد
 ۲۱فشـنگ سـاچمه ،تعـداد  ۲جلـد دوربیـن چشـمی و
مقداری گوشـت شـکار کشـف کردند.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان
گفـت :همـکاری مدیـران کل حفاظـت محیط زیسـت

ِ
تیسکاتیسک حاجی
خورده
کَبابی َ

ِ
میسکامیسک حاجی
پُ رن جوبی وُ
بسی که سرد و گرمی مزه کرده

َسری مث َسر مُ
ِ
لیسکالیسک حاجی

شاعر  :مهدی جاللی

 ۲اسـتان کرمـان و یـزد منجـر بـه دسـتگیری یـک
متخلـف حرفـهای شـکار و صیـد شـد و پرونـده ایـن
متخلفـان بـرای

سـیر مراحـل قانونـی در دسـت

پیگیـری اسـت.
متخلفیـن و شـکارچیان غیـر مجـاز از عرصههای محیط
زیسـت اسـتان کرمـان اقـدام بـه شـکار کردنـد کـه بـا
هماهنگـی مامورین حفاظت محیط زیسـت اسـتانهای
یـزد و کرمـان دسـتگیر و تحویل مقامات قضایی شـدند.

ُخمینه َو ِ
خت ُخرماچینه کاکا

پَ َرند مُ گ ُر ِو ما زینِه کاکا
ُ
جون ُهمسال
گمونم ِوی ِیه نِخ ِر
ِ
پول یَ ه ماشینه کاک
ب ِ
َش مو ِ

شاعر  :مهدی جاللی

