
پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور از موافقت وزیرنیرو برای انتقال آب از خلیج فارس 
به کرمان و توقف پروژه صفارود خبر داده است

معاون استاندار کرمان:

کرمان با جایگاه واقعی خود 
در حوزه گردشگری فاصله دارد

سیستم هوشمند آبیاری بارانی 
طراحی شد

توقف انتقال آب هلیل؛ 
شوخی یا جدی؟

خواب جنوبی ها بر روی گسل های فعال زلزله
رییس سازمان زمین شناسی استان: جنوب بر روی گسل های فعال قرار دارد و مردم 

باید مقاوم سازی را در اولویت  خود قرار دهند

رییس پاسگاه ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جیرفت:

۱۴ هزار مترمربع از اراضی ملی 
جیرفت از ید متصرفان خارج شد
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معادن کرمان برای محیط زیست 
تره خرد می کنند؟

مبلغ سرمایه گذاری ها، نسبت به سال ۸۸ با افزایش دو برابری 
معادن دارای فاضالب، تقریبًا نصف شده است
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 شــهریور   31 یکشــنبه         578 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

سلبریتی ها 

و ملی کردن کمپین 

ایرانِی باکیفیت

محمد فاضلی
یادداشت مهمان

خیلــی وقــت اســت کیفیــت نامناســب 
باعــث  برخــی کاالهــای ســاخت_ایران 
شــده بدبیــن بشــویم و بیشــتر مواقــع 
دربــاره کیفیــت ایــن کاالهــا غــر می زنیــم. 
جلــوی  همیشــه  کــه  بــارزی  نمونــه 
ــا  ــرای م ــد. کاًل ب ــت: پرای ــم مان اس چش

عقــده شــده اســت.
امــروز صبــح، خودکارهــای روی میــزم 
ــر  ــده و دیگ ــام ش ــاه، تم ــد م ــد از چن بع
ــس  ــدد روان نوی ــکارم دو ع ــتند. هم ننوش
مدت هــا  آورد.  خــودکار  عــدد  یــک  و 
ایرانی_باکیفیــت  دنبــال خــودکار   بــود 
می گشــتم. خــودکار را دســت گرفتــم و 

ــود. ــی ب ــردم، عال ــروع ک ش
اینســتاگرام بــرای نوشــتن های ســریع 
ــت  ــت. دوس ــرام اس ــر از تلگ ــاه، بهت و کوت
دارم دربــاره کاالهــای  ایرانی_باکیفیــت 
ــرده ام.  ــن کار را ک ــم ای ــاًل ه ــم و قب بنویس
ــس  ــا عک ــد ت ــودکار چن ــن خ ــریع از ای س
گرفتــم و بــا یــک متــن کوچــک روی 

اینســتاگرام منتشــر کــردم.
ــم  ــان برای ــت مخاطب ــی مثب ــش خیل واکن
جالــب بــود. حــس کــردم مخاطبــان هــم 
شــنیدن و دیــدن یــک خبــر خــوب از یــک 
کاالی ایرانــی، حــس خوبــی گرفته انــد. 
برخــی آمدنــد و از بقیــه کاالهــای ســاخت 
ــد  ــران کــه مصــرف کــرده و راضــی بودن ای
نوشــتند. حــال همــه مــا انــگار بهتــر شــد.

اســتقبال مخاطــب از ایــن کار، نوشــتن 
ــه  ــی ک ــس خوب ــدد و ح ــای متع کامنت ه
ــرو  ــر ف ــه فک ــن را ب ــود، م ــته ها ب در نوش
ــه آن  ــاد ب ــاًل زی ــه قب ــؤال ک ــک س ــرد. ی ب
فکــر نکــرده بــودم. آیــا می شــود یــک 
راه  ایرانی_باکیفیــت  ملــی   کمپیــن 

بیندازیــم؟
حــاال  ایرانــی،  هــر  می شــود  آیــا   
باالخــص  اجتماعــی  شــبکه های  کــه 
از  اســت،  دســترس  در  اینســتاگرام، 
کــرده  مصــرف  کــه  ایرانــی  کاالهــای 
بوده انــد،  باکیفیــت  بــوده،  راضــی  و 
و  بگیــرد  عکــس  ایرانی_باکیفیــت،  از  

کنــد؟ منتشــر  و  بنویســد  مختصــر 
بــدون  بتوانیــم  مــا  می کنیــد  فکــر   
انجــام  متــداول  تبلیغاتــی  کار  این کــه 
ــان  ــه خودم ــی ک ــط از کاالهای ــم، فق دهی
بوده ایــم،  راضــی  و  اســتفاده کرده ایــم 
ــه  ــم؟ البت ــر کنی ــم و منتش ــس بگیری عک
جــای  ســر  پرایــد  از  شــکایت  ابــراز 

باشــد. خــودش 
فکــر می کنیــد مــا چنــد نفــر خواهیــم 
شــد کــه از  ایرانی_باکیفیــت خواهیــم 
از  نفــر  چنــد  می کنیــد  فکــر  نوشــت؟ 
ــی کــردن  ــا بــرای مل ــا م ســلبریتی ها ب
همــراه  ایرانی_باکیفیــت  کمپیــن  

خواهنــد شــد؟
کــدام شــخصیت های معــروف را بــه ایــن 

کمپیــن دعــوت کنیــم؟
بیاییــد کار تبلیغــی متــداول نکنیــم، بــرای 
کاالی   اگــر  امــا  نگیریــم،  پــول  تبلیــغ 
و  کردیــم  مصــرف  را  ایرانی_باکیفیــت 
راضــی بودیــم، دربــاره اش بنویســیم و بــه 
ــا شــما همــراه  ــم. آی دیگــران معرفــی کنی

می شــوید؟ همــراه شــو عزیــز!

کهنوججیرفت
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استاندار کرمان:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

فعال سازی واحدهای راکد و نیمه راکد در دستور کار قرار گرفت

کرمان در بخش تسهیالت بانکی به شدت عقب است

مهر-  اسـتاندار کرمان گفت: فعالسـازی واحدهای راکد 
و نیمـه راکـد یکـی از محورهـای رونـق تولیـد محسـوب 

می شـود.
محمدجـواد فدایی پیش از ظهر شـنبه در جلسـه سـتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی اسـتان کرمان بیان داشـت: 
267 پروژه  اقتصاد مقاومتی طی سـال جاری در اسـتان 
تعریـف شـده اسـت کـه 8.5 درصـد متناسـب بـا زمان 
عقـب هسـتیم لـذا مـی خواهـم دسـتگاه های اجرایـی 
کمـک کننـد تـا پایان سـال ایـن عقـب ماندگـی جبران 

شـود.وی افـزود: بـه لحـاظ فیزیکـی ۴6.5 درصـد و بـه 
لحـاظ ریالـی 10.5 درصـد پیشـرفت ریالـی داریـم لـذا 

تعهداتـی کـه ایجـاد شـده بایـد تامین منابع شـوند.
اسـتاندار کرمـان گفـت: برنامـه بازآفرینـی شـهری جزو 
اولویـت هـای دولت اسـت که به لحاظ توسـعه شـهری 
هـم بسـیار مهـم اسـت و در حـل مشـکالت تاثیـر بـه 
سـزایی دارد و تقریبـا همـه اختیارات الزم به اسـتان داده 

است. شـده 
در  بایـد  دولتـی  دسـتگاه های  داشـت:  اظهـار  فدایـی 

راسـتای ایـن امـر کمـک و زمیـن واگـذار کننـد لـذا این 
برنامـه بایـد بـه صورتی باشـد کـه انبوه سـازان پروژه ها را 

در بافـت غیررسـمی و سـکونتگاه ها آغـاز کننـد.
وی یـادآور شـد: آسـیب های اجتماعـی از موضوعـات 
مهمـی اسـت کـه در اسـتان کرمـان جـزو اولویت هـای 
کاری قـرار دارد و اقدامـات خوبی نیـز در این زمینه انجام 
شـده لـذا در ادامـه هـم برنامه هـا بایـد به خوبـی تنظیم 
شوند.اسـتاندار کرمـان گفـت: توسـعه پایـدار روسـتایی 
نیـز تصویـب شـد کـه بایـد سـرعت بیشـتری بـه تیـم 
برنامه ریـزی داده شـود همچنیـن فرهنگسـازی، زیبایی 
شـهری و برنامه هـای اجتماعی در اسـتان جـزو اولویت 

هـای کاری اسـت.
وی افـزود: موضـوع مهـم دیگـر فعالسـازی واحدهـای 
راکـد و نیمـه راکـد اسـت کـه یکـی از محورهـای رونـق 
تولیـد محسـوب می شـود لـذا قـرار شـد تـا صنعـت، 
معدن و تجارت شـمال و جنوب اسـتان گزارشـی از روند 
فعالسـازی ایـن واحدهای راکـد و نیمه راکـد ارا ئه کنند.

فدایـی بیـان داشـت: بر طبق گـزارش پنج ماهـه ابتدای 
سـال، در شـمال اسـتان، 35 واحد فعال و نیمه فعال در 
برنامـه وزراتخانـه وجود دارد و این قابل قبول نیسـت در 
حالیکـه مـا 900 واحد داریم که اگـر بخواهیم  اینها فعال 

شـود چند سـال به طـول می انجامد.
وی افـزود: در هفتـه پیـش رو جلسـه ای در تهـران بـا 

داریـم. اقتصـادی  معین هـای 

در چهـار هفتـه ابتدایـی رقابتهـای لیـگ برتر شـاهد دو گل 
بـه خـودی بودیـم که هـر دو گل توسـط بازیکنـان یک تیم 

زده شـده است.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، دیـدار تیـم هـای تراکتـور و گل 
گهـر از هفتـه چهـارم لیـگ برتر در حالـی با پیروزی سـرخ 
پوشـان تبریـز بـه پایـان رسـید که تـک گل این بـازی یک 
اتـو گل بـود. اتو گلی که سـیرجانی ها به اشـتباه وارد دروازه 

خـودی کردند.

ایـن دومیـن اتـو گل فصل نوزدهـم لیگ برتـر و دومین اتو 
گل تیـم گل گهـر بـود. شـاگردان بگوویچ ابتـدا در هفته اول 
ایـن رقابتهـا مقابل نسـاجی دروازه خـودی را به اشـتباه باز 
کردنـد تـا آن بـازی با تسـاوی یک-یـک به پایان برسـد و 
سـپس در هفتـه چهـارم یک اتو گل سـه امتیازی به سـود 

تیم تراکتـور زدند.
سـیرجانی هـا بـا 2 گل به خـودی ضعیف تریـن عملکرد را 

از ایـن لحـاظ دارند.

اسـتان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  مهر-رئیـس سـازمان 
بانکـی  تسـهیالت  بخـش  در  متاسـفانه  کرمـان گفـت: 
بـه شـدت عقـب هسـتیم.جعفر رودری صبـح شـنبه در 
جلسـه سـتاد مقاومتی اسـتان کرمـان بیان داشـت: یک 
سـوم پـروژه اسـتان کرمان را مـورد بررسـی قـرار داده ایم.

وی افـزود: در چهـار مـاه اول سـال جـاری 267 پـروژه بـه 
تصویب سـتاد رسـیده که در مجموع ۴6 درصد پیشـرفت 
فیزیکـی دارنـد کـه بـر اسـاس برنامـه زمانبنـدی میـزان 

پیشـرفت ایـن پروژه هـا بایـد 51 در صـد باشـد.
رودری عنـوان داشـت: ۴3 هـزا میلیارد تومان بـرای اتمام 
کامـل پروژه هـا نیاز اسـت لـذا در سـال جاری یک هـزار و 

830 میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری مورد نیاز اسـت.
وی ادامـه داد: در مجمـوع 9 هـزار شـغل در برنامـه سـتاد 
اقتصـاد مقاومتـی اسـتان کرمـان پیش بینی شـده بود که 
اکنـون دو هـزار و ۴00 مـور محقـق شـده و ایـن میـزان بـا 

پیشـرفت فیزیکـی انجام شـده مطابقـت دارد.

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان کرمـان 
گفـت: متاسـفانه در بخـش تسـهیالت بانکـی بـه شـدت 
خارجـی  گـذاری  سـرمایه  بـه  هسـتیم.رودری  عقـب 
اشـاره کـرد و یـادآور شـد: سـتاد سـرمایه گذاری اسـتان 
سـرمایه گذاری خارجـی  را بایـد مد نظر داشـته باشـند در 
ارتبـاط با صندوق توسـعه ملـی و همچنین حـوزه بانک ها 

هـم بـه همیـن ترتیب اسـت.
وی اظهار داشـت: در بخش دسـتگاهی پیشرفت فیزیکی 
داشـتیم و از 29۴ پـروژه سـال قبـل 99 پـروژه تقریبـا 30 
درصد بررسـی شـده اسـت که از ایـن آمار 81 مـورد دولتی 
و 18 مـورد خصوصـی اسـت.رودری گفـت: از 99 پروژه 52 
پـروژه در حـال انجـام اسـت و بـه لحاظ انطباق پیشـرفت 
فیزیکـی با پـروژه خـوب عمل کرده اسـت.ر سازئیسـمان 
داشـت:  بیـان  اسـتان کرمـان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 
خوشـبختانه 96 درصـد انطباق بـا پروژه ها را شـاهد بودیم 
لـذا از 99 پـروژه 29 پـروژه قـرار بـود کامـل به بهـره برداری  
برسـد امـا 32 پـروژه بـه بهره بـرداری رسـیده کـه نشـان 
می دهـد مـا از برنامه جلوتر هسـتیم همچنیـن 85 درصد 

اشـتغال محقق شـده است.
رودری بـه دالیـل عـدم تحقـق برخـی از پروژه هـا اشـاره 
کـرد و ابـراز داشـت: مهمتریـن دالیـل عـدم تحقـق برخی 
از پروژه هـا موضـوع درآمدها، تجهیزات، تسـهیالت بانکی، 

افزایـش قیمت هـا، تحریم هـا و ... اسـت.

25 تا 2641 تا 41

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

اصالحیه
ــماره  ــه ش ــودرو ب ــروش خ ــده ف ــد مزای ــی تجدی ــیله آگه بدینوس

9۸112399 کــه در نوبــت اول بــه تاریــخ9۸/6/17 و نوبــت دوم در تاریــخ 
ــده  ــد مزای ــی تجدی ــده آگه ــار مزای ــخ انتش ــده تاری ــر ش 9۸/6/20 منتش
ــد. ــی باش ــح م ــنبه 9۸/6/17 صحی ــامانه روز یکش ــودرو در س ــروش خ ف

 دو گل به خودی برای یک تیم در چهار بازی

وزیر میراث فرهنگی به کرمان سفر می کند

هر
 م

س:
عک

هر
 م

س:
عک

 مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان کرمـان از سـفر وزیـر 
گردشـگری بـه ایـن اسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، فریـدون فعالی صبح شـنبه در 
گـروه کاری میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـتان کرمـان 
اظهار کرد: طرح توسـعه و جامعه گردشـگری استان کرمان 

تـا پایـان سـال 99 تدویـن و آماده می شـود.
وی بـا شـاره بـه بررسـی و سـاماندهی پروژه هـای هـدف 
گردشـگری در اسـتان کرمـان ادامـه داد: چهـار طـرح خانه 

اوشـیدری، بـاغ هرندی، بـازار قلعه محمود و باغ شـاهزاده 
در دسـتور کار قـرار دارد.

مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمان گفت: طرح های بررسـی و سـاماندهی ارگ 

بـم و مـوزه جیرفـت در مرحلـه بعـدی انجام می شـود.
فعالـی عنـوان کـرد: وزیـر میـراث فرهنگـی در اولین هفته 
گردشـگری و اولین روز جهانی گردشـگری به کرمان سـفر 

مـی کند.
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آگهی اصالحی ماده ۸7
پیرو آگهی شـماره 1398002107 – 98/05/01 منتشـره در روزنامه 
اجرائـی  پرونـده  در خصـوص   1398/05/07 مورخـه  کاغذوطـن 
کالسـه 9702097 لـه بانـک کار آفریـن علیـه ناهید فـروزان بدینوسـیله مبلغ 
بازداشـت شـده از مبلـغ 1/۴95/000/000 ریـال بـه ۴/202/306/515 ریـال 

اصـالح میگـردد م.الـف 928
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حداقلـی  تضمیـن  معنـای  بـه  بیمـه  از  بهره منـدی 
انتظـار مـی رود کـه ارزان و  از ایـن رو  از رفـاه اسـت. 
قابـل دسـترس باشـد؛ امـا بیمـه اختیـاری سـازمان 
تامیـن اجتماعـی فاقـد ایـن ویژگـی کلیـدی اسـت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نظام های رفاه و تامین اجتماعی 
در صدسـال گذشـته مانند گسـل های زمیـن و الیه های 
روییـن و زیریـن خـاک دچـار تغییـر و تحول شـده اند. 
برخـی جوامـع آنقـدر در ایـن زمینـه متحـول شـده اند 
کـه زمانـی کـه از کیفیـت کار آنها می شـنویم، "انگشـت 
بـه دهـان" می مانیـم و می گوییـم: مـا کجـا، آنهـا کجا!

نـورث«  »داگالس  آمریکایـی  تعبیر اقتصـاددان  بـه 
در جوامـع توسـعه یافتـه کـه نظـم بـا دسترسـی بـاز 
اقتصـادی و اجتماعـی در آنهـا مسـتقر شـده نظام های 
در  جوامـع  ایـن  شـهروندان  یافته انـد.  تکامـل  رفـاه 
امـا در برخـی  اندیشـه حداکثرسـازی رفـاه هسـتند؛ 
دیگـر از کشـورها کـه نظم در سـطح دسترسـی محدود 
اقتصـادی و اجتماعـی باقی مانـده، شـهروندان تنها در 
اندیشـه گـذران معیشـت و سـیر نمودن شـکم خـود با 
حداقـل  دسـتمزد هسـتند. بـه همیـن خاطـر در ظـرف 
ذهنـی محـدود "ما" )مردم و مسـئوالن( توسـعه رفاه و 
نظـام تامیـن اجتماعی جایـی ندارد یا ابتر مانده اسـت.

تنهایـی  بـه  اجتماعـی"  تامیـن  "سـازمان  ایـران  در 
مسـئولیت دارد تـا نظـام تامیـن اجتماعـی باکیفیتـی 
را مسـتقر و بـه بیمه شـدگان خـود کـه بیشـتر شـامل 
کارگـران و بازنشسـتگان می شـود، عرضـه کنـد؛ این در 
حالـی اسـت کـه اصـل 29 قانون اساسـی "برخـورداری 
از تأمیـن اجتماعـی" را حقـی همگانی دانسـته و تاکید 
قوانیـن  طبـق  اسـت  مکّلـف  »دولـت  اسـت:  کـرده 
حاصـل  درآمدهـای  و  عمومـی  درآمدهـای  محـل  از 
مالـی  حمایت هـای  و  خدمـات  مـردم،  مشـارکت  از 
فـوق را بـرای یـک یـک افـراد کشـور تأمیـن کنـد«.

بـر همیـن بسـتر سـازمان تامیـن اجتماعـی خدمـات 
18 گانـه ای را ارائـه می کنـد؛ شـامل مقـرری بیـکاری، 
مسـتمری  بیمـاری،  ایـام  و  کارافتادگـی  از  غرامـت 
بازمانـدگان و... . بسـته کامـل ایـن خدمـات در اختیـار 
بیمه شـدگان اجبـاری سـازمان تامیـن اجتماعـی قـرار 
و  افـرادی کـه "خویـش کارفرمـا" هسـتند  می گیـرد. 
حداقـل 30 روز سـابقه بیمه پـردازی دارنـد می تواننـد 
خـود را ذیـل آیین نامـه "ادامـه بیمه پـردازی بـه صورت 
اختیـاری" یـا به صـورت مصطلـح آن "بیمـه اختیاری" 
بیمـه کننـد و از بیشـتر ایـن خدمـات 18 گانـه ماننـِد 
مستمری بازنشسـتگی، مسـتمری ازکارافتادگی، فوت 
و تعهداتـی شـامل درمـان، هزینه هـای پروتـز و اروتـز و 
هزینـه کفن ودفـن بهره منـد شـوند. بـر همیـن قاعـده 
فـردی کـه در سـال 97 کمتر از 10 سـال سـابقه پرداخت 
بهره منـدی  بـرای  می توانسـت  داشـت؛  بیمـه  حـق 
از خدمـات بیمـه اختیـاری، برابـر 27 درصـد حداقـل 
دسـتمزد سـال 97 )1 میلیون و 111 هـزار و 269 تومان( 
را بـه عنـوان کـِف حـق بیمـه انتخـاب و پرداخـت کنـد.

افـرادی هـم کـه بیـش از 10 سـال سـابقه پرداخت حق 
بیمـه دارنـد بایـد میانگیـن مبنـای پرداخت حـق بیمه 
آخریـن 360 روز قبـل از تاریخ ثبـت تقاضای بیمه ادامه 
بـه صـورت اختیـاری را بـه عنـوان حـق بیمـه پرداخـت 
کنند؛ البته مشـروط به این اسـت که مبلـغ مزبور کمتر 
از حداقـل دسـتمزد مبنـای پرداخـت حـق بیمـه زمـان 
تقاضا نباشـد. در هر دو این موارد حداقل دسـتمزد سال 
تقاضـا مبنای محاسـبه حق بیمه قرار می گیـرد؛ اما این 
به آن معنا نیسـت که فردی که در سـال 87، 27 درصد 
از دسـتمزد مبنـا را به عنوان حق بیمـه پرداخت می  کرد، 
بایـد تـا زمـان بازنشسـتگی همیـن میـزان را پرداخـت 
کنـد؛ چـرا که نـه از لحاظ "محاسـبات اکچوئری" چنین 
چیزی عقالنی اسـت و نه اینکه اصال به نفع بیمه شـده 
اسـت؛ چراکه در هنگام بازنشسـتگی مسـتمری بسیار 
پایینـی را از سـازمان تامین اجتماعـی دریافت می کند.

بـه هـر ترتیـب ایـن سـازمان بـا در نظـر گرفتـن میزان 
افزایش دسـتمزد مبنا در هر سـال، میزان دستمزد مبنا 
در سـال تقاضا، تعداد سـال های بهره مندی افراد از بیمه 
اجبـاری و میانگیـن پرداخـت حق بیمـه آخرین 360 
روز قبـل از تاریـخ ثبـت تقاضا، میزان حـق بیمه افراد 
را در ادامـه بیمه پـردازی بـه صـورت اختیـاری تعیین 
می کنـد. در واقـع هرچه سـابقه بیمه پـردازی اجباری 
متقاضیـان بیشـتر باشـد، حـق بیمه کمتـری در زمان 
برقـراری بیمـه اختیاری به نسـبت افرادی که سـابقه 
می کننـد. پرداخـت  دارنـد،   اجبـاری کمتـری  بیمـه 

آن دسته هم که در آخرین 360 روز قبل از تاریخ ثبت 
تقاضا به نسـبت دستمزدهایشـان حق بیمه بیشتری 
پرداخـت کـرده باشـند، هـم از ایـن مزیـت برخـوردار 
می شـوند. البتـه مشـروط بـر اینکه دستمزدهایشـان 
توسـط کارفرمـا بـه درسـتی در لیسـت بیمـه عنـوان 
شـده باشـد؛ چراکـه در صـورت احـراز زد و بنـد میان 
متقاضـی  بیمـه ای  سـوابق  شـده،  بیمـه  و  کارفرمـا 
بیمـه ادامـه بـه صورت اختیـاری مخدوش می شـود.

ــت  ــران ظرفی ــت: ای ــذا و دارو گف رییــس ســازمان غ
ــی  ــه داروی ــره و اولی ــواد موث ــد م ــرای تولی ــادی ب زی
هماننــد صنعــت نفــت و پتروشــیمی دارد و مــی 
توانــد بــه قطــب تولیــد مــواد موثــره و اولیــه دارویــی 
ــا،  ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ــود. ب ــل ش ــا تبدی در دنی
محمدرضــا شــانه ســاز روز شــنبه در نشســت خبــری 
نمایشــگاه دارو و صنایــع وابســته )ایــران فارمــا( 
افــزود: تبدیــل شــدن ایــران بــه قطــب تولیــد مــواد 
ــد ثــروت عظیــم و  موثــره و اولیــه دارویــی مــی توان
اشــتغال فــوق العــاده ای را بــرای کشــور بــه همــراه 
داشــته باشــد. وی اضافــه کــرد: ایــران جــزو معــدود 
ــوژی و  ــو تکنول کشــورها اســت کــه در حوزه هــای نان
ــن دارد. ــرای گفت ــرف ب ــا، ح ــی در دنی ــلول درمان س

رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفــت: مولکــول هایــی 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــان بای ــر درم ــرای ام ــه ب ک
ــد  ــا را تولی ــان آنه ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــرد، ش گی
ــاز  ــانه س ــی کنند.ش ــور م ــی کش ــبد داروی و وارد س
خاطرنشــان کــرد: رونمایــی از داروهــای جدیــد بــرای 
مــا امــری عــادی شــده اســت و در منطقــه مدیترانــه 
شــرقی و خلیــج فــارس بــی نظیــر اســت.وی اضافــه 
کــرد: شــرکت دارویــی در کشــور نداریــم کــه هــر روز 
ــد و هــای  ــد داروهــای جدی ــه تولی فعالیتــی در زمین
تــک نداشــته باشــد.رئیس ســازمان غــذا و دارو 
ــش  ــازی از دان ــای داروس ــه ه ــه کارخان ــت: هم گف
بنیــان تــا معمولــی 10 تــا 20 قلــم محصــوالت دارویــی 
ــه  ــاده ورود ب ــدی آم ــق جــدول زمانبن ــه طب ــد ک دارن

کشــور اســت.

بیمه اختیاری تامین 
اجتماعی گران 

و بدون آینده

ایران ظرفیت تبدیل 
به قطب تولید مواد اولیه 

دارویی جهان را دارد 

خبر

خبر

برگزاری مسابقه 
کتاب خوانی همسران 

پیروزی تیم والیبال راهداری 
در جام هفته دفاع مقدس 

قطع یارانه ها 
را چطور پیگیری کنیم؟ 

گفت: بــا  خوبــی زاده،  مجیــد 
توجــه بــه اهمیــت مقولــه کتــاب 
ســتاد  امــروز  کتاب خوانــی  و 
ــاجد  ــای مس ــی کانون ه هماهنگ
جنــوب کرمــان بــا محوریــت کانــون فرهنگــی 
هنــری شــهید شــجاع حیــدری مســجد 
دوســتدار خانــواده، مســابقه کتاب خوانــی 
همســران را برگــزار کــرد.» مجید خوبــی زاده « 
در گفــت و گــو بــا خبرنگار خبرگزاری شبســتان 
از کرمــان جنــوب، از برگــزاری مســابقه کتــاب 
خوانــی همســران خبــر داد و گفت: امــروز 
ســتاد هماهنگــی کانــون های مســاجد جنوب 
کرمــان بــا محوریــت کانــون فرهنگــی هنــری 
ــتدار  ــجد دوس ــدری مس ــجاع حی ــهید ش ش
ــران را  ــی همس ــابقه کتاب خوان ــواده، مس خان
برگــزار کرد.مدیــر ســتاد هماهنگی کانــون های 

مســاجد جنــوب کرمــان، افــزود: هــم زمــان بــا 
ســال روز ازدواج حضــرت علــی)ع(و حضــرت 
ــی  ــون فرهنگ ــن کان ــوی ای ــرا)س(، از س زه
هنــری، فراخــوان شــرکت در این مســابقه داده 
ــت  ــان می بایس ــه داد: متقاضی ــد.وی ادام ش
ــر ...  ــد اگ ــق یکدیگرن ــران عاش ــاب همس کت
ــرکت  ــابقه ش ــن مس ــرده و در ای ــه ک را مطالع
کنند.خوبــی زاده، بــا اشــاره بــه هــدف از 
ــن مســابقه، اظهارداشــت: هــدف  ــزاری ای برگ
ــران  ــی همس ــاب خوان ــابقه کت ــرای مس از اج
بــا توجــه بــه اهمیــت مقولــه کتــاب و کتــاب 
خوانی ایــن بــود کــه بــا مطالعــه ایــن کتــاب، 
ســطح آگاهی زوجیــن نســبت به مهــارت 
هــای همســرداری افزایــش یابــد و بــه دنبــال 
ــار  ــش آم ــی و افزای ــات خانوادگ آن از اختالف

ــه پیشــگیری شــود. طــالق در جامع

کل  اداره  والیبــال  تیــم 
ونقــل  حمــل  و  راهــداری 
کرمــان  جنــوب  ای  جــاده 
از  خــود  بــازی  اولیــن  در 
ســری مســابقات جــام هفتــه دفــاع 
مقــدس تیــم قــوی امــالک اداره کل راه و 
ــه  ــا نتجی ــان را ب ــوب کرم ــازی جن شهرس

داد. شکســت  2بــر0 
معــاون توســعه منابــع اداره کل راهــداری 
و حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب کرمــان 
اداره  ایــن  و سرپرســت تیــم والیبــال 
بمناســبت  ایــن مســابقات  کل گفــت: 
هفتــه دفــاع مقــدس و بــا حضــور 6تیــم 
ــالک  ــی اداری ، ام ــا ، مال ــداری، آبف راه
ــازی  ــت و راهس ــازی ، جیرف راه و شهرس
آزاد  دانشــگاه  ســالن  میزبانــی  بــه 

شهرســتان جیرفــت در حــال برگــزاری 
ــت. اس

حمیــد رضایــی گفــت: بــا توجــه بــه 
روحیــه  در  وســالمتی  ورزش  اینکــه 
کارکنــان تاثیرگــذار اســت در صــدد راه 
فعالیتهــای  شــدن  فعالتــر  و  انــدازی 
ورزشــی در اداره کل راهــداری و حمــل 
ــان  ــوب اســتان کرم ــل جــاده ای جن ونق

هســتیم.
تیــم راهــداری بــا ترکیــب حمیــد رضایــی 
ــدری  ــدی امیرحی ــی ، مه ــی کریم ، عیس
، حشــمت میرزایــی ، نــواب آفتابــی ، 
حســین کمالــی ، فــرزاد آرش ، امیــن 
ــد  ــم روز ، وحی ــر انج ــکاری ، جعف میرش
ــن  ــلمی در ای ــجاد مس ــی و س امیرافضل

دوره از مســابقات شــرکت دارد.

کســانی کــه بــا قطــع یارانــه 
بــا  بایــد  شــده اند  مواجــه 
رجــوع بــه دفاتــر پیشــخوان 
دولــت کــد رهگیــری ســامانه 
ثبــت درخواســت رســیدگی برقــراری مجــدد 
از  و  دریافــت کــرده  را  نقــدی  یارانه هــای 
را  خــود  وضعیــت  ســامانه  ایــن  طریــق 
پیگیــری کنند.بــه گــزارش ز ایلنــا؛ بــه دنبــال 
قطــع یارانــه تعــدادی از خانوار هــای ایرانــی در 
مــرداد امســال و اعــالم ایــن خبــر کــه در مهــر 
ــدی  ــاالی درآم ــه ســه دهــک ب امســال یاران
در  نگرانی هایــی  جامعــه قطــع می شــود، 
ارتبــاط بــا قطــع یارانــه اقشــار ضعیــف و 
ــت.چند  ــده اس ــود آم ــه وج ــز ب ــط نی متوس
ــان داد  ــت اطمین ــخنگوی دول ــش س روز پی
کــه یارانــه طبقــات پاییــن و متوســط جامعــه 

ــا  ــه قطــع یارانه ه ــا تجرب قطــع نمی شــود، ام
ــه در  ــد ک ــان می ده ــل نش ــال های قب در س
مــواردی اشــتباهاتی صــورت گرفتــه و کســانی 
کــه مســتحق دریافــت یارانــه بوده انــد، از 
ــاون،  دریافــت آن محــروم شــده اند.وزارت تع
ــری  ــور پیگی ــه منظ ــی ب ــاه اجتماع کار و رف
قطــع یارانه هــا ســامانه ای بــا عنــوان ســامانه 
ثبــت درخواســت رســیدگی برقــراری مجــدد 
ــه آدرس  ــرده ک ــاد ک ــدی ایج ــای نق یارانه ه
اســت.در   mcls.gov.ir.10  yaraneh آن 
صفحــه اول ایــن ســامانه عنــوان شــده اســت 
ــی  ــرای خانوار های ــا ب ــامانه صرف ــن س ــه ای ک
اســت کــه یارانــه آن هــا در ســال 1398 حــذف 
شــده اســت. ســامانه مذکــور حــاوی اطالعات 
خانوار هایــی کــه پیــش از ایــن مشــمول 

حــذف شــده اند، نیســت.

ــان و راور  ــردم کرمـ ــده مـ ــی نماینـ ــی پورابراهیمـ در حالـ
از موافقـــت وزیـــر نیـــرو بـــرای انتقـــال آب بـــه کرمـــان 
از خلیـــج فـــارس و توقـــف پـــروژه صفـــارود خبـــر داده 
ـــال آب  ـــر انتق ـــود ب ـــادی ب ـــدت زی ـــه م ـــن وزارتخان ـــه ای ک

هلیـــل رود بـــه کرمـــان پافشـــاری مـــی کـــرد.
بانـــک مســـکن از افزایـــش ســـقف تســـهیالت پرداختـــی 
ـــه در  ـــان ک ـــکن جوان ـــداز مس ـــس ان ـــای پ ـــاب ه ـــه حس ب
ســـال 98 افتتـــاح مـــی شـــوند، خبـــر داد. بـــه گـــزارش 
صـــدای ایـــران از خراســـان، بانـــک مســـکن ســـقف 
ـــان  ـــکن جوان ـــای مس ـــاب ه ـــه حس ـــی ب ـــهیالت پرداخت تس
ـــام از 91،  ـــن ارق ـــاس، ای ـــن اس ـــر ای ـــه ب ـــش داد ک را افزای
ــران،  ــرای تهـ ــال 97 بـ ــان در سـ ــون تومـ 76 و 61 میلیـ
ــه 150، 110 و 8۴  ــهرها بـ ــایر شـ ــزرگ و سـ ــهرهای بـ شـ
ــیده  ــاله رسـ ــج سـ ــازه پنـ ــان بـ ــان در پایـ ــون تومـ میلیـ

اســـت.

افتتاح حساب شرایط 
برخـــالف عنـــوان جوانـــان بـــرای ایـــن تســـهیالت، تمـــام 
ـــره  ـــای آن به ـــد از مزای ـــی توانن ـــال م ـــاالی 18 س ـــراد ب اف
ـــی  ـــر م ـــال صغی ـــی اطف ـــم و ول ـــن قی ـــوند. همچنی ـــد ش من
ـــرای  ـــاح کنند.ب ـــاب را افتت ـــن حس ـــان ای ـــرای آن ـــد ب توانن
اســـتفاده از ایـــن تســـهیالت، متقاضیـــان بایـــد حداقـــل 
ــاب  ــاح حسـ ــخ افتتـ ــال از تاریـ ــر 15 سـ ــج و حداکثـ پنـ
ـــل  ـــه تکمی ـــاز ب ـــاب نی ـــاح حس ـــه افتت ـــد. البت ـــر بمانن منتظ
موجـــودی نیـــز دارد کـــه ایـــن کار بـــه صـــورت ماهانـــه، 
ــر  ــت. حداکثـ ــر اسـ ــکان پذیـ ــا امـ ــک جـ ــاالنه و یـ سـ
ــهر  ــاس شـ ــر اسـ ــاب بـ ــوع حسـ ــن نـ ــهیالت در ایـ تسـ

ـــپرده  ـــان س ـــدت زم ـــزی، م ـــغ واری ـــاب، مبال ـــاح حس افتت
ــهیالت تعییـــن مـــی  ــذ تسـ ــهر محـــل اخـ ــذاری و شـ گـ
شـــود.به عنـــوان مثـــال اگـــر قصـــد داریـــد پنـــج ســـاله 
ـــاکن  ـــک س ـــم این ـــد و ه ـــت کنی ـــهیالت را دریاف ـــن تس ای
ــان،  ــز، اصفهـ ــهد، تبریـ ــرج، مشـ ــزرگ )کـ ــهرهای بـ شـ
ـــد  ـــی توانی ـــتید، م ـــیراز( هس ـــاه و ش ـــم، کرمانش ـــواز، ق اه
ـــرای  ـــودی ب ـــل موج ـــرای تکمی ـــر را ب ـــای زی ـــی از راه ه یک

دریافـــت وام 110 میلیـــون تومانـــی انجـــام دهیـــد:
* واریـــز مبلـــغ 11 میلیون تومان به صورت یک جا

ــه  ــاب بـ ــه حسـ ــغ بـ ــه مبالـ ــاالنه و ماهانـ ــز سـ * واریـ
صـــورت جـــدول شـــماره یـــک :بـــر ایـــن اســـاس مـــی 
ــاالنه  ــورت تکمیـــل سـ ــه در صـ ــرد کـ ــبه کـ ــوان محاسـ تـ
ــزار  حســـاب، در مجمـــوع حـــدود 20 میلیـــون و ۴96 هـ
در  ماهانـــه حســـاب،  تکمیـــل  در صـــورت  و  تومـــان 
مجمـــوع حـــدود 22 میلیـــون و 908 هـــزار تومـــان بایـــد 

بـــه حســـاب واریـــز کنیـــد.
ــه  ــال کـ ــر سـ ــاب در هـ ــودی حسـ ــل موجـ ــه حداقـ البتـ
بـــه تناســـب، تســـهیالت کمتـــری را نیـــز دریافـــت مـــی 
کنـــد، کمتـــر از ایـــن ارقـــام اســـت. بـــه عنـــوان مثـــال 
ـــدود  ـــزی در ح ـــال اول، چی ـــه آن در س ـــت ماهان بازپرداخ

50 هـــزار تومـــان خواهـــد بـــود.
ـــهیالت  ـــن تس ـــه ای ـــت ک ـــرده اس ـــالم ک ـــکن اع ـــک مس بان
ـــاب  ـــاح حس ـــم از افتت ـــا پانزده ـــج ت ـــای پن ـــال ه ـــن س بی
ـــن  ـــر ای ـــت. ب ـــت اس ـــل پرداخ ـــز قاب ـــف نی ـــام مختل ـــا ارق ب
ــودی  ــل موجـ ــرای تکمیـ ــاز بـ ــورد نیـ ــغ مـ ــاس مبلـ اسـ
ــهیالت  ــقف تسـ ــال سـ ــوان مثـ ــه عنـ ــوده و بـ ــر بـ کمتـ
ـــر  ـــزرگ و دیگ ـــهرهای ب ـــران، ش ـــک ته ـــه تفکی ـــی ب اعطای

ـــدود 160، 120 و 9۴  ـــم در ح ـــال شش ـــان س ـــهرها در پای ش
میلیـــون تومـــان اســـت. در پایـــان ســـال پانزدهـــم نیـــز 
صاحبـــان ایـــن حســـاب هـــا مـــی تواننـــد بـــه تفکیـــک 
مناطـــق جغرافیایـــی فـــوق، بـــه ترتیـــب 250، 210 و 18۴ 

میلیـــون تومـــان دریافـــت کننـــد.

نرخ سود و بازپرداخت
نـــرخ ســـود تســـهیالت حســـاب مســـکن جوانـــان 9 
ـــر  ـــاده حداکث ـــه روش س ـــت آن ب ـــوده و بازپرداخ ـــد ب درص
ـــت.  ـــال اس ـــر 12 س ـــی حداکث ـــه روش پلکان ـــال و ب 20 س
بـــازه زمانـــی 20 ســـاله بازپرداخـــت ایـــن تســـهیالت 
ــی  ــبکه بانکـ ــاط در شـ ــت اقسـ ــترین دوره بازپرداخـ بیشـ

کشـــور بـــه شـــمار مـــی رود.
ـــکن،  ـــک مس ـــی بان ـــگاه اینترنت ـــای پای ـــاس داده ه ـــر اس ب
بـــا فـــرض دریافـــت ســـقف تســـهیالت در پایـــان ســـال 
ــاط  ــغ، اقسـ ــاله، مبلـ ــت 20 سـ ــز بازپرداخـ ــم و نیـ پنجـ
ــه  ــف بـ ــق مختلـ ــن وام در مناطـ ــات ایـ ــایر جزئیـ و سـ

صـــورت جـــدول شـــماره دو خواهـــد بـــود.

امــام جمعــه جیرفــت گفــت: مؤمنــان نبایــد اجــازه 
دهنــد کــه برخــی از افــراد به خاطــر رأی آوردن، بــه 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــن بزنن ــه ای دام ــی و قبیل مباحــث قوم
خبرگــزاری فــارس از جیرفــت، حجت االســالم رضــا 
ســعادت فر ظهــر امــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
ــام  ــهادت ام ــرم روز ش ــه 25 مح ــاره ب ــا اش ــت ب جیرف
ــال  ــدود 80 س ــه ح ــت: بنی امی ــار داش ــجاد )ع( اظه س
نهادینــه  حکومــت و دو ضــد فرهنــگ را در جامعــه 
ــاری  ــی و بی  بندوب ــیقی، هرزگ ــج موس ــه تروی ــد ک کردن

ــود. ــن ان ب اولی
امــام جمعــه جیرفــت بــا اشــاره بــه اینکــه ترویــج 
سیاســت  دومیــن  قبیلــه ای  و  قومــی  تعصبــات 
ــح  ــد، تصری ــه ش ــه نهادین ــه در جامع ــود ک ــه ب بنی امی
ــراد  ــد کــه برخــی از اف ــد اجــازه دهن ــان نبای کــرد: مؤمن
به خاطــر رأی آوردن، بــه مباحــث قومــی و قبیلــه ای 

ــد. ــن بزنن دام
ــروزی  ــن پی ــرت، ضام ــروز بصی ــت: ام ــان داش وی بی

توقف انتقال آب هلیل؛ 
شوخی یا جدی؟
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روی  کوهبنـان  در  کرمـان  شـدید  لـرزه  زمیـن  آخریـن 
لـرزه هـای متعـدد  از زمیـن  بعـد  لـرزه  ایـن زمیـن  داد 
چندیـن  شـامل  کرمـان کـه  شـهر  نزدیکـی  در  هجـدک 
بـود  هفتـه  دو  ریشـتر طـی   6 تـا   5 بـاالی  لـرزه  زمیـن 
امـا  بـود  ریشـتر   5.2 کوهبنـان  لـرزه  زمیـن  داد.  روی 
شـهر  و  اطـراف  روسـتاهای  از  توجهـی  قابـل  بخـش 
مناطـق  ایـن  بازسـازی  و کار  تخریـب کـرد  را  کوهبنـان 
همچنـان ادامـه دارد. قـرار گرفتـه و مناطـق زلزلـه خیـز 
گلبـاف و هجـدک شـاهد بـروز این زمیـن لرزه هـا بودند.

هـای  لـرزه  زمیـن  وقـوع  سـابقه  کرمـان  اسـتان  امـا 
بسـیار شـدید تـر را در کارنامـه خـود ثبـت کـرده اسـت؛ 
6.8 ریشـتر گلبـاف، 6 ریشـتر اللـه زار و نـگار، دو زمیـن 
لـرزه بـاالی 6 ریشـتر در ریـگان، 5.6 شـهداد، 6.5 بـم، 
از  نمونـه ای کوچـک  تنهـا  اینهـا  نـگار  6.۴ حتکـن، 5.8 
زمیـن لـرزه هـای ده هـای اخیـر اسـتان کرمـان هسـتند 
کـه تنهـا در زمیـن لـرزه بـم 33 هـزار و ۴89 نفـر کشـته 
و حـدود 17 هـزار و 500 نفـر زخمـی شـده انـد. در ایـن 
زلزلـه 2۴ هـزار و 283 واحـد مسـکونی شـهری؛ 10 هـزار 
و 1۴5 واحـد مسـکونی روسـتایی و 3 هـزار و 326 واحـد 
مسـکونی  واحـد   976 همچنیـن  شـد.  تخریـب  تجـاری 
شـهری، 12 هـزار و 252 واحد مسـکونی روسـتایی، 52۴ 
دیدنـد. خسـارت  صنعتـی  واحـد   1۴1 و  تجـاری  واحـد 

زخم هـای زمین لرزه ها بر پیکر کرمان 
التیام نیافته اما فراموش شـده است

زخم هـای زمیـن لرزه هـای متعـد بـر پیکر اسـتان کرمان 

در حالـی هنـوز التیـام نیافتـه اسـت کـه بعـد از گذشـت 
چنـد مـاه از وقوع ایـن حوادث خطر وقـوع زمین لرزه در 
کرمـان فرامـوش می شـود و مـردم و مسـووالن تا وقوع 
حادثـه بعـد کمتـر به یاد احتمـال بروز این خطر هسـتند.

مدیـران  از  برخـی  کـه  اسـت  ایـن  نگران کننـده  نکتـه 
اسـتان بـا توجیـه جذب سـرمایه  حتـی اجازه یـادآوری 
وجـود خطـر زمیـن لـرزه در کرمـان را هـم نمـی دهنـد. 

دو زمین لـرزه خفیف اما نگران کننده 
در کرمان

بزرگتریـن مرکـز جمعیتـی اسـتان، شـهر کرمـان اسـت 

ایـن شـهر حـدود یـک میلیـون نفـر جمعیـت دارد و هر 
چنـد همیشـه تحـت تاثیر زمین لرزه ناشـی از گسـلهای 
شـهرهای اطراف لرزیده اسـت اما در سـال 96 این شهر 
تحـت تاثیـر دو گسـل زمین لرزه هـای خفیفـی را تجربه 

کـرد کـه نگرانی هـا را بابـت وجـود گسـل در ایـن شـهر 
افزایـش داد. دو زمیـن لـرزه خفیف در نزدیکی شـهرک 
مطهـری و شـهرک سـیدی نشـان داد که احتمـال فعال 
شـدن چنیـن گسـل هایی در ایـن شـهر نیـز وجـود دارد.

امـا طبق آمار رسـمی 1۴ گسـل در فاصلـه 25 کیلومتری 
کرمـان شناسـایی شـده انـد کـه بایـد مطالعه و بررسـی 
روی ایـن گسـلها در کوتـاه تریـن زمیـن ممکـن انجـام 
شـود. بایـد یـادآوری کنیـم کـه زمیـن لـرزه شـدید بـم 
بـر اثـر فعـال شـدن گسـلی روی داد کـه کسـی از وجود 
آن در زیـر شـهر خبـر نداشـت و احتمـال وجـود چنیـن 
گسـل هایی در شـهری کـه اکثر سـاختمان هـای موجود 
در آن بـاالی 50 سـال عمـر دارنـد دور از انتظـار نیسـت.

کرمـان کـه  شـهر  حاشـیه ای  مناطـق  شـود  مـی  گفتـه 
اکثـرا شـاهد سـاخت و سـازهای بـی ضابطـه در سـال 
هـای گذشـته بـوده انـد، بافـت تاریخـی شـهر و سـازه 
کرمـان  شـهر  مختلـف  محله هـای  در  قدیمـی  هـای 
دارنـد. قـرار  خطـر  در  لـرزه  زمیـن  بـروز  صـورت  در 

ایـن شـهر نمی داننـد در صـورت  امـا هنـوز هـم مـردم 
بـروز شـرایط بحرانـی زمیـن لـرزه دقیقـا بایـد بـه کدام 
نشـان  نیـز  تجربـه  و  مراجعـه کننـد  قسـمت های شـهر 
داده اسـت رفتـار مـردم در زمـان بحران مدیریت نشـده 
و هجـوم بـه پمپ بنزین هـا نمونه ای از این رفتار اسـت.

نگرانی از وجود سـازه های غیرمقاوم 
در شهر کرمان

کرمـان  اسـتان  شناسـی  زمیـن  سـازمان  رییـس 
در  مقـاوم  غیـر  سـازه های  وجـود  بـه  اشـاره  ضمـن 
در  اخیـر  سـال های  در  می گویـد:  کرمـان  اسـتان 
اسـتان  مناطـق  از  برخـی  عمرانـی  هـای  طـرح  قالـب 
بازسـازی  هـای  طـرح  و  اسـت  شـده  سـازی  مقـاوم 
روسـتاها  شـده  موجـب  نیـز  زرنـد  و  بـروات  و  بـم 
شـوند. بازسـازی  شـهری  هـای  سـازه  از  برخـی  و 

علـی رشـیدی امـا نگـران خانه هـای غیرمقـاوم در شـهر 
کرمان است و از مردم می خواهد نسبت به مقاوم سازی 
دهنـد. انجـام  جـدی  اقـدام  مسـکونی  خانه هـای 

مـی  کرمـان  گسـل های  تعـداد  خصـوص  در  وی 
دقیقـی  عـدد  زمینـه  ایـن  در  نمی تـوان  گویـد: 
خـود  گسـل ها  ایـن  از  بسـیاری  چـون  کـرد  ارائـه 
زمیـن  کـه  شـوند  مـی  تقسـیم  گسـله  چندیـن  بـه 

کننـد. ایجـاد  تواننـد  مـی  را  شـدیدی  هـای  لـرزه 
نیـاز  مـورد  اعتبـار  و  بودجـه  اختصـاص  خواسـتار  وی 
بـر روی گسـل هـای کرمـان  بررسـی و مطالعـه  بـرای 
پیش بینـی  قابـل  لـرزه  زمیـن  کـرد:  بیـان  و  شـد 
حوالـی  در  سـاز  و  سـاخت  از  تـوان  مـی  امـا  نیسـت 

بیـان  رشـیدی  کـرد.  جلوگیـری  فعـال  گسـل های 
گلبـاف  کـوه،  لکـر  کوهبنـان،  ماننـد  گسـل هایی  کـرد: 
موجـب  می تواننـد  اسـتان کرمـان  شـمال  در  نایبنـد  و 
شـوند. ریشـتر   7 شـدت  بـا  زلزلـه  هایـی  بـروز 

گرفتـه  قـرار  منطقـه ای  در  مـا  کشـور  گفـت:  وی 

رییس سازمان زمین شناسی استان: جنوب بر روی گسل های فعال قرار دارد و مردم باید مقاوم سازی را در اولویت  خود قرار دهند

خواب جنوبی ها بر روی گسل های فعال زلزله

کرمـان بـا 1۸گسـل فعال بـه عنوان یکی از زلزله خیزترین اسـتان های کشـور شـناخته می شـود اما بـه نظر می 
رسـد خاطـره زمین لرزه های بم، زرند، هجدک و سـیرچ در این اسـتان فراموش شـده اسـت. طـی هفته های اخیر 
وقوع زمین لرزه های باالی 4 ریشـتر در مناطق مختلف کشـور افزایش یافته که اسـتان کرمان نیز در لیسـت این 
مناطـق طبـق اطالعات اعالم  شـده در اسـتان کرمان 1۸ گسـل فعال وجـود دارد و 9۸ درصد از مناطق مسـکونی 
اسـتان کرمان تحت تاثیر این گسـل ها قرار دارد و تنها بخش کوچکی از شهرسـتان سـیرجان تحت تاثیر گسـل ها 
نیسـت.طبق گفته های رییس سـازمان زمین شناسـی اسـتان در جنوب کرمان گسـل های خطرناکی وجود دارند 

که خود این گسـل ها به چندین گسـله تقسـیم می شـوند.

اسـتان  شناسـی  زمیـن  سـازمان  رییـس 
گسـل هایی  نیـز   جنـوب  در  گفـت:  کرمـان 
وجـود دارد و می تـوان بـه گسـل سـبزواران 
، بـم اشـاره کـرد البتـه تاکیـد می کنـم هـر 
یـک از ایـن گسـل ها خـود بـه چندین گسـل 
فرعـی منشـعب می شوند.رشـیدی بـر مطالعه 
ایـن گسـل ها تاکیـد کـرد و گفـت:  بـر روی 
فعـال  گسـلی  هـر  لزومـا  کـه  بگویـم  بایـد 
فعالـی هـم  و همچنیـن هـر گسـل  نیسـت 
قـرار نیسـت الزامـا لـرزه زا باشـد بـه همیـن 
ایـن گسـل ها  روی  بـر  تحقیقاتـی  دلیـل کار 

بـاال اسـت. بسـیار  اهمیـت  دارای 
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روزنامه های دیروز

14 هزار مترمربع از اراضی ملی جیرفت 
 از ید متصرفان خارج شد

و  طبیعـی  منابـع  ویـژه  پاسـگاه  رییـس 
گفـت: جیرفـت  شهرسـتان   آبخیـزداری 

ملـی  اراضـی  از  مترمربـع   763 و  هـزار   1۴"  
شـد" خـارج  متصرفیـن  یـد  از  شهرسـتان   ایـن 

بـه گـزارش خبرنـگار پیـام طبیعـت جنـوب کرمـان،  
مهندس رییسـی رییس پاسـگاه ویژه منابع طبیعی 
و آبخیـزداری شهرسـتان جیرفـت اظهـار داشـت: در 
راسـتای صیانـت و حراسـت از حقـوق بیت المـال 
1۴ هـزار 763 مترمربـع از اراضی ملی روسـتای کوه 
نیمـه دلفـارد از توابـع بخـش سـاردوئیه شهرسـتان 
جیرفت که چندی پیش توسـط افراد سـودجو مورد 
 تصـرف قرار گرفته بود از ید سـودجویان خارج شـد. 
وی افـزود: طـی حکـم قضايـي صـادره از دادگاه 

عمومـی بخـش سـاردوئیه، مامـوران پاسـگاه  ویـژه 
حفاظـت از منابـع طبیعی شهرسـتان جیرفت ، این 
اراضـی ملـی را از یـد متصرفیـن خـارج و بـه دولت 
بـاز گرداندنـد. وی در پایان خاطرنشـان کـرد: مردم 
"شـماره  بـا  تمـاس  در  طبیعت دوسـت می تواننـد 
و  طبیعـی  منابـع  اداره کل  خبـری  سـتاد   150۴
آبخیـزداری جنـوب کرمـان" گزارش هـا و اخبار خود 
را در زمینـه آتش سـوزی عرصه هـای منابع طبیعی، 
تخریـب و تصـرف اراضـی ملـی، قاچـاق گیاهـان 
دارویـی، حفـر چـاه غیـر مجـاز در اراضـی ملـی و 
خسـارت های  ورود  از  تـا  کننـد  اطالع رسـانی   ...
جنگلـی  و  مرتعـی  عرصه هـای  بـه  جبران ناپذیـر 

جلوگیـری شـود.

هيـأت موضـوع قانون تعيين تكليـف وضعيت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

)) آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئين نامـه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی (( 

در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  امالکـی  کـه برابـر آراء هيأت هـای  
حـل اختـالف  موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  كرمان  
تقاضـای ثبـت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتـی آن ها مطابق قانون مذکور 
تجویـز گردیـده اسـت، بـه ترتیـب شـماره پـالک فرعـی از اصلـی  و بخـش 
محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت ( 
واقـع در بخش هـای  )1-۴-8(  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بـه شـرح ذیـل 
آگهـی  می شـود تـا  در صورتی كه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت بـه صدور 
سـند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشـته باشند بتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه اين اداره تسـليم و پـس از اخذ 
رسـيد، ظـرف مـدت يـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضايـی تقديـم نماينـد. بديهی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذكـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. 
شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم سند مالکیت بر اسـاس قانون مذکور مانع 

مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهـد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

1 فرعـی از 2822 اصلـی مجـزی شـده از 2815 و 2822 اصلـی )که به پالک 
1 فرعـی از 2822 اصلـی اصـالح گردیـده( و 2826 اصلـی - خانـم معصومـه 
مهـدوی فرزنـد سـیدمهدی بـه شناسـنامه شـماره 592 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 2683/۴0 متـر مربع بـه آدرس کرمان 
خیابـان ابوحامد کوچه 26 شـرقی 3 سـمت چپ خریـداری از محل مالکیت 

علـی اکبر رشـید فرخی - ردیـف 1122
26 فرعـی از ۴250 اصلـی - آقـای محمـود اسـدی خانوکـی فرزند حسـین 
به شناسـنامه شـماره 55 صادره از زرند در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل 
بـر طبقـه فوقانـی و زیـر زمیـن بـه مسـاحت 200 متر مربـع بـه آدرس کرمان 
خیابـان شـهید نجیـب زاده غربی 2 جنوبی 1 سـمت راسـت دو قطعـه مانده 
بـه آخـر خریـداری از محل مالکیت کیخسـرو و کیـان پـور و مروارید کیانیان 

- ردیـف 1370
۴5 فرعـی از ۴253 اصلـی - آقـای رضـا بهـاء الدینـی بهـاء آبـادی فرزنـد 
ماشـااله بـه شناسـنامه شـماره 10 صـادره از زرند در ششـدانگ یکبـاب خانه 
بـه مسـاحت 210/7 متـر مربع بـه آدرس کرمان بلـوار شـهدای خانوک کوچه 
23 فرعـی اول سـمت راسـت غربـی 1 خریـداری از محـل مالکیت شـاهپور 

کیانیـان - ردیـف 1173
2 فرعـی از ۴770 اصلـی - آقـای روح الـه اله وردی سرآسـیابی فرزند احمد 
بـه شناسـنامه شـماره 2269 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به 
مسـاحت 221/37 متر مربع به آدرس کرمان شـهرک سـعیدی بلوار شـهدای 
غدیـر نبـش غدیـر 11 خریـداری از محـل مالکیـت سـید حاجـی باغخانی - 

ردیف   1250
16528 فرعـی از ۴776 اصلـی مجـزی شـده از 23 فرعـی از ۴776 اصلـی 
- آقـای محمـود غنـی پـور گورکی فرزند حسـین به شناسـنامه شـماره 185 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 237/63 متـر 
مربـع بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیت اله خامنـه ای خیابـان رز کوچه کربالی 

۴خریـداری از محـل مالکیـت شـاهپور کیانیان - ردیـف   0832
16535 فرعـی از ۴776 اصلـی مجزی شـده از 1۴8 فرعـی از ۴776 اصلی 
- خانـم فاطمـه درانـی فرزند مهـدی به شناسـنامه شـماره 2980698۴23 
صـادره از کرمـان و آقـای امیـد بیرجنـدی حرجنـدی فرزنـد محمـد بـه 
شناسـنامه شـماره 2980258652 صادره از کرمان بالمناصفه در ششـدانگ 
یکبـاب خانه به مسـاحت 207/95 متـر مربع به آدرس کرمان بلـوار آیت اله 
خامنـه ای کوچـه 1 خریداری از محل مالکیت مجید بهـرام پور - ردیف های 

 0053 و 1361
16539 فرعـی از ۴776 اصلـی مجـزی شـده از 133 فرعـی از ۴776 اصلـی 
- خانـم مریـم طالبـی زاده سـردری فرزنـد محمد به شناسـنامه شـماره 13 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 1۴3/۴5 متر مربع 

بـه آدرس کرمـان کمربنـدی شـرقی بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای کوچـه ۴3 
خریـداری از محـل مالکیـت فتـح اله بانـک توکلی - ردیـف  0309

165۴7 فرعـی از ۴776 اصلـی - خانـم آسـیه بسـربرده فرزنـد احمـد بـه 
شناسـنامه شـماره 5696 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت 179/15 متـر مربـع که مـوازی 5/60 متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان 
سـعیدی خیابـان ثاراله کوچه8 انتهای اولین فرعی سـمت چـپ خریداری از 

محـل مالکیـت جلیل رشـید فرخـی - ردیـف  132۴
165۴8 فرعـی از ۴776 اصلـی - آقای احمد موحدی منش فرزند قاسـم به 
شناسـنامه شـماره 7 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
۴5۴/35 متـر مربـع کـه مـوازی 1۴/20 متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد به آدرس کرمان سـعیدی 
خیابـان ثارالـه کوچـه 6 پـالک 315 خریـداری از محل مالکیت جلیل رشـید 

فرخـی - ردیف  1325
165۴9 فرعـی از ۴776 اصلـی - آقای حمـزه موحدی منش فرزند احمد به 
شناسـنامه شـماره 2980660337 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه 
بـه مسـاحت 333/15 متـر مربـع کـه مـوازی 10/۴1 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد به آدرس کرمان 
سـعیدی خیابـان ثارالـه کوچـه 6 خریـداری از محـل مالکیـت جلیـل رشـید 

فرخـی - ردیف  1326
16550 فرعـی از ۴776 اصلـی - خانـم فاطمـه افضلی ده زیـاری فرزند اکبر 
بـه شناسـنامه شـماره 29803۴7752 صـادره ازکرمـان در ششـدانگ یکباب 
خانـه بـه مسـاحت 200/20متر مربع بـه آدرس کرمـان بلوار سـیدی کوچه 16 
شـرقی 8 سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت غالمرضـا بهـرام پور - 

0099 ردیف 
16552 فرعی از ۴776 اصلی - خانم سـمیرا صادقی پاسـیبی فرزند محمد 
به شناسـنامه شـماره 2980021210 صادره ازکرمان در ششـدانگ یکباب خانه 
بـه مسـاحت 155/22متـر مربـع کـه مـوازی ۴/85 متـر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد به آدرس کرمان 
جـاده کوهپایـه نرسـیده بـه سـه راه شـهدای غدیر سـمت چپ خریـداری از 

محـل مالکیـت اکبر رشـید فرخـی فرزند محمد - ردیـف 11۴۴
1655۴ فرعـی از ۴776 اصلـی مجـزی شـده از 129 فرعـی از ۴776 اصلـی 
- خانـم فاطمـه السـادات سـید رضائـی جوشـانی فرزنـد سـید مجیـد بـه 
شناسـنامه شـماره 3180036877 صادره ازگلباف در ششـدانگ یکباب خانه 
بـه مسـاحت 208/05متـر مربع بـه آدرس کرمان بزرگـراه آیت الـه خامنه ای 
20 متـری امام سـجاد )ع( کوچه 33 فرعی اول سـمت راسـت خریـداری از 

محـل مالکیت جمشـید آمیغی - ردیـف 1۴21
30۴9 فرعـی از ۴809 اصلـی - خانـم ایـران ابراهیمـی دارسـینوئی فرزنـد 
رمضـان بـه شناسـنامه شـماره 13۴66 صـادره از کرمان در ششـدانگ یکباب 
خانـه بـه مسـاحت 337/2 متـر مربـع کـه مـوازی 35/12 متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد 
بـه آدرس کرمـان چهـارراه پارادیـس کوچـه 33 سـمت راسـت درب هفتـم 

خریـداری از محـل مالکیـت کیاندخـت کیانیـان - ردیـف 1129
۴۴23 فرعـی از ۴809 اصلـی - خانـم صدری ناصـری کوهبنانی فرزند ناصر 
بـه شناسـنامه شـماره 53 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت 1۴8 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابان سـده کوچـه 17 روبروی 
دبیرسـتان پسـرانه کاشـان خریداری از محـل مالکیت قنبر خدایـی - ردیف 

1۴88
۴۴27 فرعـی از ۴809 اصلـی - خانـم طیبـه فخـارزاده فرزنـد عبـاس بـه 
شناسـنامه شـماره ۴32 صادره از بم در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
22۴/51 متر مربع به آدرس کرمان خیابان سـده کوچه 25 شـمالی 2 غربی 

2 خریـداری از محـل مالکیت قنبـر خدایی - ردیـف 0011
1856 فرعـی از ۴811 اصلـی - آقـای حسـن حسـین جانـی زاده گورکانـی 
فرزنـد حبیـب الـه بـه شناسـنامه شـماره ۴ صـادره از کرمـان در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 2۴۴/35 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان 
مهدیـه کوچـه 32 پـالک 3۴ خریـداری از محـل مالکیـت رسـتم و شـاهرخ 

کیانیـان - ردیـف 02۴7

51 فرعـی از ۴821 اصلـی مجـزی شـده از 5 فرعـی از ۴821 اصلـی - آقـای 
محمدرضـا ایـازی فرزنـد غالمعباس بـه شناسـنامه شـماره 2980358665 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 300 متـر مربع به 
آدرس کرمـان خیابـان شـهید اخالقـی کوچـه 2 سـمت چـپ قطعـه ششـم 

خریـداری از محـل مالکیـت علـی مـراد علـی زاده - ردیـف 1۴0۴
3021 فرعـی از 5209 اصلـی - آقـای علـی رنجبـر فرزنـد اکبـر به شناسـنامه 
شـماره ۴65 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب مغازه به مسـاحت 89/۴0 
متـر مربـع کـه مـوازی 15/65 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا 
متعلـق بوقف می باشـد بـه آدرس کرمان خیابـان مدیریت بین کوچـه 8 و 10 

خریـداری از محـل مالکیت عـزت اله سـاالرکالنتری - ردیـف 13۴9
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

380 فرعـی از 1 اصلـی - آقـای محمدرضـا زنگـی آبـادی فرزنـد مهـدی بـه 
شناسـنامه شـماره 2980779۴90 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه 
بـه مسـاحت 151/03 متـر مربـع کـه مـوازی 65/60 متـر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف می باشـد بـه آدرس کرمـان شـرف آبـاد 
بلـوار قائـم خیابـان 30 متـری طهمورثـی جنب نجـاری - با عنایـت به اینکه 
قباله هـای عـادی ارائـه شـده مربـوط بـه پـالک 2786 اصلـی بـوده و مـورد 
تقاضـا در محـدوده مـرز پـالک 1 و 2786 اصلـی قرار داشـته لذا قسـمتی از 
مـورد تقاضـا در محـدوده پالک 1 اصلی و قسـمتی در محدوده پـالک 2786 
اصلـی قرار گرفته که متقاضی نسـبت به پـالک 2786 اصلـی جداگانه اقدام 
نمـوده اسـت و نسـبت بـه پـالک 1 اصلی ایـن رای قابلیـت اجـرا دارد )ضمنًا 
حـق ارتفاقـی بدیـن نحـو که با حق عبور از قسـمت شـرقی جز پـالک 2786 

اصلـی بخـش 3 کرمـان می باشـد.( - ردیـف  0190
381 فرعـی از 1 اصلـی - آقـای مهـدی زنگـی آبـادی فرزنـد عبـاس بـه 
شناسـنامه شـماره 15 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مساحت 
111/50 متـر مربـع کـه مـوازی ۴8/۴3 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقف می باشـد به آدرس کرمان شـرف آباد بلـوار قائم خیابان 
30 متـری طهمورثـی جنـب نجـاری - بـا عنایـت به اینکـه قباله هـای عادی 
ارائـه شـده مربـوط بـه پـالک 2786 اصلـی بـوده و مـورد تقاضـا در محدوده 
مـرز پـالک 1 و 2786 اصلـی قـرار داشـته لـذا قسـمتی از مـورد تقاضـا در 
محـدوده پـالک 1 اصلـی و قسـمتی در محـدوده پـالک 2786 اصلـی قـرار 
گرفتـه کـه متقاضـی نسـبت بـه پـالک 2786 اصلـی جداگانـه اقـدام نموده 
اسـت و نسـبت بـه پـالک 1 اصلـی ایـن رای قابلیـت اجـرا دارد )ضمنـًا حـق 
ارتفاقـی بدیـن نحـو که با حـق عبـور از پـالک 2786 اصلی بخـش 3 کرمان 

می باشـد.( - ردیـف  0189
382 فرعـی از 1 اصلـی - آقـای محمدعلـی سـیاروش فرزنـد یـدهللا بـه 
شناسـنامه شـماره 1196 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت 106/35 متـر مربـع که موازی ۴6/19 متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف می باشـد بـه آدرس کرمان شـرف آبـاد 20 متری 
مطهـری چهـار کوچـه دوم خریـداری از محـل مالکیت سـهراب بختیـاری - 

ردیـف  1567
82۴ فرعـی از 2 اصلـی - آقـای مهـدی صفـری فرزنـد علـی به شناسـنامه 
شـماره 51 صـادره از هشـترود در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 
191/30 متـر مربـع کـه مـوازی 101/63 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد به آدرس کرمـان بلوار قائم 
کوچـه 25 نبـش فرعی اول سـمت چـپ خریداری از محل مالکیت سـهراب 

بختیـاری - ردیـف  0157
827 فرعـی از 2 اصلـی - آقـای علـی اکبـر مهاجـری فرزنـد حمیدرضـا بـه 
شناسـنامه شـماره 30603۴6852 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یکبـاب 
خانـه بـه مسـاحت 128/85 متـر مربـع کـه مـوازی 68/۴5 متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد 
بـه آدرس کرمـان شـرف آباد بلـوار امام حسـین کوچه 28 خریـداری از محل 

مالکیـت بهـرام نـوذری - ردیـف  0۴۴3
7209 فرعـی از ۴ اصلـی - آقـای کـورش سـالجقه فرزنـد حسـین قلـی بـه 
شناسـنامه شـماره 23 صـادره از رابـر در ششـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بر 
طبقـه فوقانـی به مسـاحت 158/57 متر مربـع که مـوازی 26/7۴ متر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد به 
آدرس کرمان طاهر آباد بلوار امام حسـن کوچه 8 سـمت راسـت خریداری از 

محـل مالکیت علی ادریسـی - ردیـف  1552
363۴ فرعـی از 6 اصلـی - آقـای غالمعلـی نامجـو فرزنـد حسـین بـه 
شناسـنامه شـماره 2056 صادره از زابل در ششـدانگ یکباب خانه به مساحت 

33۴/38 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان امام جمعه کوچـه 13 پالک 
۴6 خریـداری از محـل مالکیـت سـید کاظـم طباطبایی - ردیـف  0103

۴0۴3 فرعـی از 8 اصلـی - آقـای حمیـد شـارعی حـدادزاده فرزنـد جـواد به 
شناسـنامه شـماره 150۴ صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل 
بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 152 متر مربـع بـه آدرس کرمان بلـوار بوعلی 
کوچـه 9 انتهـای غربی 2 خریـداری از محل مالکیت ماشـااله ذهاب ناظوری 

- ردیـف  0192
5032 فرعـی از 9 اصلـی - خانـم سـعیده مالکـی رسـتم آبـادی فرزنـد 
غالمحسـین به شناسـنامه شـماره 12 صادره از بم در ششـدانگ یکباب خانه 
بـه مسـاحت 187/22 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابان کمیـل کوچه 26 

خریـداری از محـل مالکیـت اختـر کرباسـی - ردیـف  0010
5671 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای الیـاس احمـدی کروکی فرزنـد مرتضی به 
شناسـنامه شـماره 2765 صادره از بم در ششـدانگ یکباب خانه به مساحت 
237 متـر مربـع کـه مـوازی ۴0/92 متر مربع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان خیابـان کمیل 
کوچـه 32 خریـداری از محـل مالکیـت حسـن ذهـاب ناظـوری و برفعلـی 

ایرانمنـش - ردیف  0953
5675 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای غالمعبـاس پارسـاپور فرزنـد جـان الـه به 
شناسـنامه شـماره 3837 صادره از بافت در ششـدانگ یکباب خانه مشتمل 
بـر طبقـه فوقانی به مسـاحت 180/03 متـر مربع که مـوازی 31/08 متر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد به 
آدرس کرمـان خیابـان کمیـل کوچـه 20 - با عنایت به اینکـه قباله های عادی 
ارائـه شـده مربـوط بـه پـالک 9 اصلـی بـوده و مـورد تقاضـا در محـدوده مرز 
پـالک 9 و 10 اصلـی قرار داشـته لذا قسـمتی از مورد تقاضـا در محدوده پالک 
9 اصلی و قسـمتی در محدوده پالک 10 اصلی قرار گرفته و نسـبت به پالک 

10 اصلـی ایـن رای قابلیت اجـرا دارد - ردیف  11۴1
5681 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای محمدهـادی روحانیـان فرزنـد حبیـب اله 
بـه شناسـنامه شـماره 886 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه به 
مسـاحت 907 متـر مربـع که مـوازی 156/59 متـر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس کرمان بلوار 
امیرکبیـر کوچـه دوم بعـد از تاالر پیوند کوچه مدرسـه آموزش فرعـی 1 درب 2 

خریـداری از محـل مالکیت حسـن ذهـاب ناظوری - ردیـف  1231
9765 فرعـی از 11 اصلـی مجزی شـده از 11 اصلـی و 2259 فرعی از 11 اصلی 
- خانـم فاطمـه اسـماعیلی زرنـدی فرزنـد محمـد بـه شناسـنامه شـماره 3 
صـادره از زرند در ششـدانگ یکبـاب کارگاه به مسـاحت ۴699/35 متر مربع 
بـه آدرس کرمـان جـاده تهـران جنـب آهـن آالت جنوب شـرق خریـداری از 

محـل مالکیـت عباس حسـنی آشـور زاده - ردیـف  1267
36۴ فرعـی از 13 اصلـی - آقای تقی نادری فرزند محمدعلی به شناسـنامه 
شـماره 617 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 529/2 
متـر مربـع کـه مـوازی 132/3 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهوری 
خیابـان شـهید شـیروانی وسـط کوچـه 8 سـمت راسـت خریـداری از محل 

مالکیـت غالمحسـین ایالقی - ردیـف  0527
7356 فرعـی از 15 اصلـی - آقـای علـی قاسـمی نـژاد فرزنـد عبـاس بـه 
شناسـنامه شـماره 1۴07 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل 
بـر طبقـه فوقانـی به مسـاحت 751 متر مربـع بـه آدرس کرمان بلـوار رضوان 
خیابـان اللـه جنوبی خریـداری از محـل مالکیت سـحبان ریاضی - ردیـف  00۴0

5167 فرعـی از 31 اصلـی مجـزی شـده از 186 فرعـی از 31 اصلـی - آقـای 
مجیـد عامری اختیارآبادی فرزند ماشـاهللا به شناسـنامه شـماره 182 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 175 متر مربع بـه آدرس 
کرمـان اختیارآبـاد خیابـان امـام )ره( کوچـه 27 خریـداری از محـل مالکیت 

فـرج الـه عامـری اختیارآبادی - ردیـف  1۴79
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

۴ فرعـی از 170 اصلـی - آقـای محمدرضـا پورنامـداری فرزنـد محمـد بـه 
شناسـنامه شـماره 12 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه و بـاغ به 
مسـاحت 2297/13  متر مربع به آدرس کرمان کوهپایه روسـتای روحی آباد 

خریـداری از محـل مالکیـت پرویـن روحی - ردیـف 0519
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1398/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1398/06/31

عیسی حافظی فر- رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان 
کرمان/ م الف: ۸62

آگهی مرحله دهم سال 139۸) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان
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قطع یارانه ها 
را چطور پیگیری کنیم؟ 

بهمنی میزان حقوق نمایندگان 
مجلس را لو داد

سیستم هوشمند آبیاری بارانی 
طراحی شد

ــا  ــه قطــع یارانه ه ــا تجرب قطــع نمی شــود، ام
ــه در  ــد ک ــان می ده ــل نش ــال های قب در س
مــواردی اشــتباهاتی صــورت گرفتــه و کســانی 
کــه مســتحق دریافــت یارانــه بوده انــد، از 
ــاون،  دریافــت آن محــروم شــده اند.وزارت تع
ــری  ــور پیگی ــه منظ ــی ب ــاه اجتماع کار و رف
قطــع یارانه هــا ســامانه ای بــا عنــوان ســامانه 
ثبــت درخواســت رســیدگی برقــراری مجــدد 
ــه آدرس  ــرده ک ــاد ک ــدی ایج ــای نق یارانه ه
اســت.در   mcls.gov.ir.10  yaraneh آن 
صفحــه اول ایــن ســامانه عنــوان شــده اســت 
ــی  ــرای خانوار های ــا ب ــامانه صرف ــن س ــه ای ک
اســت کــه یارانــه آن هــا در ســال 1398 حــذف 
شــده اســت. ســامانه مذکــور حــاوی اطالعات 
خانوار هایــی کــه پیــش از ایــن مشــمول 

حــذف شــده اند، نیســت.

بــه گــزارش صــدای ایــران از 
ایســنا، محمــود بهمنــی در رادیــو 
وضعیــت  خصــوص  در  البــرز 
ــران اعــالم کــرد:  اراضــی فخــر ای
فخــر ایــران زمانــی افتخــار صنعــت نســاجی 
کشــور بــود امــا متأســفانه امــروز توســط 
مســوولین ذیربــط رهــا شــده و وضعیــت 
حــدود 800 هکتــار از زمین هــای آن بــه شــکلی 
ــل توجیــه نیســت.وی  ــدان قاب اســت کــه چن
ــر  ــا وزی ــران ب ادامــه داد: مــا در مــورد فخــر ای
ــر حاتمــی  ــد امی ــر جدی ــاع پیشــین و وزی دف
ــا  ــم در آنج ــا بتوانی ــم ت ــت کرده ای ــم صحب ه
شــهرک صنایــع تبدیلــی ایجــاد کنیــم، وزارت 
ــن  ــد ای ــام ده ــای آن را انج ــد کاره ــاع بای دف
در  مجلــس  اقتصــادی  عضــو کمیســیون 
خصــوص هزینــه برخــی نامزدهــای نمایندگی 

مجلــس در انتخابــات گفــت: کســی کــه 
هزینــه انتخاباتــی باالیــی دارد وارد مســائل 
ــک انســان عاقــل چــرا  انحرافــی می شــود، ی
ــرای  ــد ب ــه کن ــارد هزین ــا دو میلی ــد یــک ت بای
ــا ۴00  ــن 300 ت ــال بی ــار س ــرف چه ــه ظ اینک
میلیــون تومــان حقــوق بگیــرد.وی ادامــه داد: 
حقــوق نماینــدگان مجلــس بیــن 5 میلیــون 
و ۴00 هــزار تــا هشــت میلیــون تومــان اســت 
ــج  ــن پن ــر بی ــال حاض ــن در ح ــی م و دریافت
میلیــون و 700 هــزار تــا شــش میلیــون تومــان 
اســت.بهمنی در خصــوص طــرح شــفافیت آرا 
هــم گفــت: بنــده بــا ایــن موضــوع موافقــم و 
ــی  ــید، برخ ــفافیت ترس ــد از ش ــدم نبای معتق
ــفافیت رأی  ــر ش ــه اگ ــد ک ــور را دارن ــن تص ای
داشــته باشــند عیــب دارد امــا واقعیــت ایــن 

ــت. ــتر اس ــن آن بیش ــه محاس ــت ک اس

یــک  متخصصــان  ایرنــا-   
ــتم  ــان، سیس ــرکت دانش بنی ش
ــر  ــی لینی ــاری باران هوشــمند آبی
مزرعــه ای  در  و  طراحــی  را 
بــه وســعت 600 هکتــار در خوزســتان بــه 
ــت  ــزارش معاون ــه گ ــاندند. ب ــرداری رس بهره ب
ــران  ــوری، ای ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن
کشــوری گــرم و خشــک اســت کــه بــا کمبــود 
ــن  ــا ای ــت. ب ــه اس ــیرین مواج ــع آب ش مناب
حــال حجــم عظیمــی از منابــع آب کشــور در 
ــن  ــی رود، ای ــدر م ــه ه ــاورزی ب ــش کش بخ
یعنــی هــر چــه ســریع تر بایــد بــه فکــر 
اصــالح روش هــای آبیــاری باشــیم تــا الاقــل 
ــم. ــری کنی ــران جلوگی ــتر بح ــترش بیش از گس

آبیــاری هوشــمند سیســتمی اســت کــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــر را ب ــورد نظ ــن م ــاری زمی آبی

صــورت  بــه  زمانبنــدی کــرده و  آن  نیــاز 
زمیــن  مختلــف  زمان هــای  در  خــودکار، 
کنترلرهــای  می کند.برخــالف  آبیــاری  را 
ــا  ــاس برنامه ه ــر اس ــه ب ــی ک ــاری قدیم آبی
ــل  ــده عم ــن ش ــش تعیی ــای از پی و تایمره
هوشــمند  آبیــاری  می کننــد، کنترلرهــای 
ــزان  ــر و می ــاک، تبخی ــرایط خ ــوا، ش آب وه
می ســنجند و  را  گیــاه  نیــاز  مــورد  آب 
بــه شــکل خــودکار زمانبنــدی آبیــاری را 
ــم  ــل تنظی ــر مح ــال حاض ــرایط ح ــرای ش ب
می کنند.نیمــا ترابــی فارســانی مدیرعامــل 
شــرکت دانش بنیــان "یــاور ســارنیا"اظهار 
ــامل 18  ــده ش ــی ش ــتم طراح ــرد: سیس ک
دســتگاه لینیــر اســت کــه بــه طــور همزمــان 
ــن  ــی ای ــاز اجرای ــون ف ــم اکن کار می کنند، ه

سیســتم در حــال پیگیــری اســت .

روزنامه پیام ما
از هزینه کرد ده میلیاردتومانی برای احیای دریاچه ارومیه خبر داد.

هفته نامه نسیم
این هفته نامه خبر داد: گلیم سیرجان دیگر جهانی نیست.

امــام جمعــه جیرفــت گفــت: مؤمنــان نبایــد اجــازه 
دهنــد کــه برخــی از افــراد به خاطــر رأی آوردن، بــه 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــن بزنن ــه ای دام ــی و قبیل مباحــث قوم
خبرگــزاری فــارس از جیرفــت، حجت االســالم رضــا 
ســعادت فر ظهــر امــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
ــام  ــهادت ام ــرم روز ش ــه 25 مح ــاره ب ــا اش ــت ب جیرف
ــال  ــدود 80 س ــه ح ــت: بنی امی ــار داش ــجاد )ع( اظه س
نهادینــه  حکومــت و دو ضــد فرهنــگ را در جامعــه 
ــاری  ــی و بی  بندوب ــیقی، هرزگ ــج موس ــه تروی ــد ک کردن

ــود. ــن ان ب اولی
امــام جمعــه جیرفــت بــا اشــاره بــه اینکــه ترویــج 
سیاســت  دومیــن  قبیلــه ای  و  قومــی  تعصبــات 
ــح  ــد، تصری ــه ش ــه نهادین ــه در جامع ــود ک ــه ب بنی امی
ــراد  ــد کــه برخــی از اف ــد اجــازه دهن ــان نبای کــرد: مؤمن
به خاطــر رأی آوردن، بــه مباحــث قومــی و قبیلــه ای 

ــد. ــن بزنن دام
ــروزی  ــن پی ــرت، ضام ــروز بصی ــت: ام ــان داش وی بی

ــال  ــی در ح ــر انقالب ــر تفک ــا به خاط ــالب و تحریم ه انق
ــت. ــوردن اس ــت خ شکس

ســعادت فر افــزود: در شهرســتان جیرفــت ســه موکــب 
بــه زائــران  ارائــه  خدمــت  اربعیــن آمــاده   ایــام  در 
بــرای  مومنیــن  می شــود کــه  پیشــنهاد  و  هســتند 
ســالمتی خــود، خانــواده و امــام زمــان )عــج(، بــه ایــن 

موکب هــا کمــک مالــی کننــد.

آمریکا می خواهد خواسته های 
خود را گستاخانه تحمیل کند

ــت  ــه موق ــام جمع ــدری ام ــین حی ــالم حس حجت االس
نمــاز جمعــه  در خطبه هــای  امــروز  ظهــر  ســیرجان 
آل  فرماندهــی  بــه  عربــی  ائتــالف  داشــت:  اظهــار 
ســعود در یمــن شکســت خــورد و اگــر ایــن ائتــالف بــه 
ــتار  ــالح های کش ــا س ــی و ب ــای جهان ــتوانه قدرت ه پش
ــد  ــن تاختن ــت یم ــه مل ــکا علی ــی در راس آن آمری جمع
ــد امــا امــروز پهپادهــای مقاومــت  ــم کردن و کشــتند ظل
ــان  ــه جه ــکا را ب ــتان و آمری ــیب پذیری عربس ــن آس یم
ــکا دم از  ــروز آمری ــر ام ــرد: اگ ــان ک ــرد.وی بی ــت ک ثاب
مذاکــره بــا جمهــوری اســالمی می زنــد و همزمــان 
ــر  ــه خاط ــه ب ــن ن ــد ای ــارصحبت می کن ــال فش از اعم
ــه را طــی کنــد بلکــه  ایــن اســت کــه بخواهــد راه عادالن
ــل  ــتاخانه تحمی ــود را گس ــته های خ ــد خواس می خواه
کنــد و بعــد هــم دم از پیــروزی بــر جمهــوری اســالمی 
بــا تحریم هــا و فشــارها بزنــد کــه هرگــز چنیــن منطقــی 
ــه  ــالمی ک ــران اس ــردم ای ــک از م ــچ ی ــول هی ــل قب قاب
ــک  ــا تبری ــت.وی ب ــند نیس ــود باش ــن خ ــر میه ــه فک ب

ــد  ــزود: بای ــد اف ــی جدی ــال تحصیل ــاز س ــر و آغ اول مه
ــر  ــا از نظ ــن م ــم و معلمی ــرورش را دریابی ــوزش و پ آم
اقتصــادی و فکــری تقویــت شــوند و چــاره ایــن اســت 
ــز  ــه ج ــه ای ب ــرورش دغدغ ــوزش و پ ــه آم ــه مجموع ک

ــند. ــته باش ــا نداش ــدان م ــب فرزن ــل و تهذی تحصی

با آمریکا مذاکره و معامله ای نداریم
حجت االســالم  مهــدی فقیهــی امــام جمعــه موقــت 
ــرت و  ــیم نص ــور باش ــر صب ــرد: اگ ــوان ک ــان عن کوهبن
پیــروزی از آن  مــا خواهــد البتــه بایــد در برابــر تهاجمــات 
دشــمن ســنگر بگیریــم در حالــی کــه بــا اســلحه تهاجــم  
در برابــر مــا قــرار گرفتــه چــون دفــاع هنــوز باقــی اســت 
ــزود: دشــمن  ــم .وی اف ــرار داری ــر ق ــاد کبی ــا در جه و م
ــه فکــر، اندیشــه و احساســات مــا  ــا ب درصــدد اســت ت
حملــه کنــد لــذا بــه فرمــوده مقــام معظم رهبــری 
دشــمن  هســتید  فرهنگــی  جبهــه  افســران  شــما 
ــد کــه مــا تســلیم نخواهیــم شــد .خطیــب جمعــه  بدان
ــم  ــتکبار و صهیونیس ــای اس ــرد: دنی ــد ک ــان تاکی کوهبن
ــم  ــه ای نداری ــره و معامل ــکا مذاک ــا آمری ــا ب ــد م بدانن
نشــانه گرفتــه  را  قلب هــا  و  مغزهــا  دشــمن  چــون 
ــروز  ــد ام ــن باش ــطه دی ــا به واس ــل م ــد تعق ــت بای اس
ــد. ــرفت می خواه ــا پیش ــتقالل را ب ــا اس ــت م ــم مل ه

امــام جمعــه موقــت کوهبنــان افــزود: در آســتانه آغــاز 
ــران،  ــان، دبی ــه معلم ــه هم ــه ب ــتیم ک ــی هس تحصیل
آغــاز  تبریــک می گویــم،  دانشــجویان و حوزوی هــا 
ســال تحصیلــی بــا هفتــه دفــاع مقــدس همــراه شــده 
ــطه  ــا به واس ــدار م ــزت و اقت ــه ع ــم ک ــد بدانی ــذا بای ل

ــت. ــده اس ــود آم ــهدا به وج ــون ش خ

برخی به خاطر رأی به مباحث 

قومی و قبیله ای دامن نزنند

سراسری

محلی

بیـان  رشـیدی  کـرد.  جلوگیـری  فعـال  گسـل های 
گلبـاف  کـوه،  لکـر  کوهبنـان،  ماننـد  گسـل هایی  کـرد: 
موجـب  می تواننـد  اسـتان کرمـان  شـمال  در  نایبنـد  و 
شـوند. ریشـتر   7 شـدت  بـا  زلزلـه  هایـی  بـروز 

گرفتـه  قـرار  منطقـه ای  در  مـا  کشـور  گفـت:  وی 

پوسـته  فعالیـت  و  تکنوتیکـی  نیروهـای  کـه  اسـت 
شـود. لـرزه  زمیـن  بـروز  بـه  منجـر  می توانـد  زمیـن 

وی گفت: اسـتان کرمان به دلیل موقعیت زمین ساختی 
کـه دارد شـاهد وجـود گسـل هایی اسـت که امتـداد لغز 
هسـتند کـه رونـد شـمال غـرب – جنـوب شـرق دارنـد.

اسـتان  شـمال  مختـص  وضعیـت  ایـن  گفـت:  وی 
وجـود  گسـل هایی  چنیـن  نیـز  جنـوب  در  نیسـت 
اشـاره  بـم   ، سـبزواران  بـه گسـل  تـوان  مـی  و  دارد 
ایـن گسـل ها  از  البتـه تاکیـد مـی کنـم هـر یـک  کـرد 
شـوند. مـی  منشـعب  فرعـی  چندیـن گسـل  بـه  خـود 

تاکیـد  هـا  ایـن گسـل  روی  بـر  مطالعـه  بـر  رشـیدی 
کـرد و گفـت: بایـد بگویـم کـه لزومـا هـر گسـلی فعـال 
نیسـت و همچنیـن هـر گسـل فعالـی هـم قـرار نیسـت 
الزامـا لـرزه زا باشـد بـه همیـن دلیـل کار تحقیقاتـی بـر 
اسـت. بـاال  بسـیار  اهمیـت  دارای  ایـن گسـل ها  روی 

وی گفـت: زندگـی در اسـتانی ماننـد کرمـان مـی توانـد 
خطراتـی از جملـه لـرزه خیـر بـودن منطقـه را بـه همراه 
مانـور،  برگـزاری  بـا  اسـت  بهتـر  پـس  باشـد  داشـته 
و  هـا  سـازه  مقاوم سـازی  مـردم،  بـه  آگاهـی  دادن 
آمـوزش مدیریـت بحـران در سـطوح مختلـف خسـارات 
داد. معـاون عمرانـی  را کاهـش  لـرزه  زمیـن  از  ناشـی 
اسـتاندار کرمـان نیـز اظهارداشـت: طـی سـالهای اخیـر 
انجـام  نظـارت بسـیاری جـدی در بحـث مقاوم سـازی 
کـه  سـاختمان هایی  بـه  کار  پایـان  مجـوز  و  می شـود 
اسـتانداردهای موجـود را رعایـت نکننـد داده نمی شـود.

وجـود  خصـوص  در  موسـوی  آیت اللهـی  مصطفـی 
اسـتان کرمـان گفـت:  در  مقـاوم  غیـر  سـاختمان های 
زمینـه  کـه  کنیـم  سیاسـت گذاری  سـمتی  بـه  بایـد 
نوسـازی و مقاوم سـازی ایـن سـازه ها در شـهر کرمـان 
و سـایر مناطـق اسـتان فراهـم شـود ضمـن اینکـه طـی 
سـال های اخیـر اقدامـات قابـل توجهی نیز بـه خصوص 
در بـم، زرنـد و جنوب اسـتان کرمان انجام شـده اسـت.

همیـن  نتیجـه  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار  معـاون 
مقاوم سـازی ها بـوده کـه بـر اثـر زمیـن لرزه هـای ۴ تـا 
نمی دهـد. روی  جانـی  خسـارت  کرمـان  در  ریشـتر   5

مقاوم سـازی را جدی گرفته ایم
و  اسـت  اسـتانی حادثـه خیـز  موسـوی گفـت: کرمـان 
بایـد همـه در راسـتای مقابلـه بـا حـوادث طبیعـی خـود 
را آمـاده کنیـم بطـوری کـه از مجمـوع حـوادث موجـود 
می دهـد. روی  اسـتان کرمـان  در  مـورد   30 جهـان  در 

زرنـد  بـم،  لرزه هـای  زمیـن  گفـت:  مسـوول  ایـن 
شـود  تجربـه  مـردم  بـرای  بایـد  کوهبنـان  و  راور  و 
نیسـت. پیش بینـی  قابـل  لـرزه  زمیـن  چـون 

96 کرمـان  سـال  لرزه هـای  زمیـن  بـه  اشـاره  بـا  وی 
گفـت: انـرژی کـه از گسـل های کرمان آزاد شـد دو برابر 
انـرژی زمیـن لـرزه گسـل کرمانشـاه بـود امـا عمـال بـه 
دلیـل بازسـازی کـه در پـی زمیـن لـرزه قبلـی در ایـن 
منطقـه روی داده بـود عمـال خسـارت جانـی نداشـتیم.

معاون عمرانی استاندار کرمان  تاکید 
کرد: کرمان بر روی الیه اوراسیا و تحت 

تاثیر الیه عربی قرار داد و عمال این بخش 
از الیه های زمین تحت فشار باالیی قرار 
دارد و هر سال 2 سانتیمتر فشردگی را 

تجربه می کند و همین انرژی می تواند 
منجر به فعال شدن گسل ها به مرور 
زمان شود، به مردم توصیه می کنیم 
نسبت به مقاوم سازی سازه ها اقدام 

کنند و در همین راستا تسهیالت مقاوم 
سازی و بافت فرسوده نیز در اختیار مردم 

در شهرها و روستاها قرار می گیرد.
با این وجود؛ هزینه های سنگین ساخت 
و ساز و فراموشی خاطرات دردناک زمین 

لرزه های گذشته موجب شده مردم بر 
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های خفته کرمان یاد می شود به خواب 
غفلت فرو روند.
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معادن کرمان برای محیط زیست تره خرد می کنند؟
مبلغ سرمایه گذاری ها، نسبت به سال ۸۸ با افزایش دو برابری معادن دارای فاضالب، تقریبًا نصف شده است

معــادن از عوامــل مهم رشــد اقتصادی و رفــاه اجتماعی 
کشــور، بــه شــمار می رونــد، امــا تأثیــرات مخربــی بــه 
محیــط زیســت وارد می کننــد. بررســی ها نشــان 
ــا  ــه ج ــع و ب ــه موق ــای ب ــرمایه گذاری ه ــد س می ده
در زمینــه دفــع و تصفیــه فاضــالب و پســاب معــادن، 
از تأثیــرات مخــرب آنهــا بــر محیــط زیســت می کاهــد. 
اســتان کرمــان بــا 656 معــدن فعــال در کشــور، نــام 
ــا  ــه ب ــدک می کشــد. حــال آن ک ــادن را ی بهشــت مع
1۴0 معــدن، ســومین اســتان از لحــاظ معــادن دارای 
فاضــالب در کشــور بــا میــزان 25 میلیــون و 151 هــزار 
و 813 مترمکعــب اســت. تنهــا 33 معــدن بــه ارزش 
ــط زیســت،  ــال، در بخــش محی ــون ری ــزار میلی 98 ه
ــرمایه گذاری ها،  ــغ س ــته اند. مبل ــذاری داش ــرمایه گ س
ــا افزایــش 2 برابــری معــادن  ــه ســال 88 ب نســبت ب

دارای فاضــالب، تقریبــًا نصــف شــده اســت.

آثار زیست محیطی فاضالب معادن
فعالیت هــای معدنــکاری ماننــد دیگــر صنایــع، ســبب 
آلودگــی  قبیــل  از  زیســت محیطی  آلودگی هــای 
آب، خــاک، هــوا و صــدا می شــود. برخــی از ایــن 
آلودگی هــا را می تــوان بــه وضــوح مشــاهده کــرد. بــه 
همیــن دلیــل، مشــکالت زیســت محیطــی معــادن از 

ــرار دارد. ــر ق ــان مدنظ ــم در جه ــای مه معضل ه

شاخص فاضالب در معادن
ــادن در  ــتی مع ــط زیس ــات محی ــری از اطالع آمارگی
حــال بهره بــرداری اســتان نتایــج جالبــی را بــه همــراه 
ــا  ــال، تنه ــدن فع ــوع 150 مع ــال 88 از مجم دارد. س
ــی  ــد. یعن 78 معــدن دارای سیســتم فاضــالب بوده ان
تقریبــًا 52 درصــد معــادن فعــال اســتان کرمــان. 
ــدن  ــه 656 مع ــال ب ــادن فع ــداد مع ــال 96 تع در س
ــی 21  ــدن، یعن ــداد 1۴0 مع ــن تع رســیده اســت. از ای
درصــد آنهــا دارای فاضــالب هســتند. بــا وجــود کاهش 
ــه  ــم ک ــا می بینی ــالب، ام ــادن دارای فاض ــد مع درص
ــر  ــًا 2 براب ــد، تقریب ــی کــه فاضــالب دارن تعــداد معادن
ــط زیســت،  ــرای محی ــی خطــری ب شــده اســت. یعن

ــدن رســیده اســت. ــه 1۴0 مع ــه از 78 ب ک

میزان سرمایه گذاری معادن کرمان
در ســال 88، از 150 معــدن، 33 معــدن در زمینــه 
ســرمایه گذاری  زیســتی  محیــط  فعالیت هــای 
ــان،  ــتان کرم ــادن اس ــد مع ــی 22 درص ــد. یعن کرده ان
رتبــه  داشــته اند.  زیســت محیطی  ســرمایه گذاری 
ششــم را در ســطح کشــور بــه خــود اختصــاص 
ایــن  در  ســرمایه گذاری ها  ریالــی  ارزش  داده انــد. 
ــه  ــت. رتب ــوده اس ــون ب ــزار و 605 میلی ــال، 796 ه س
ــد. حــال  ــه خــود اختصــاص داده ان اول را در کشــور ب
آنکــه در ســال 96، تعــداد معــادن ســرمایه گذار در 
ــا  بخــش محیــط زیســت، تغییــری نداشــته اســت. ب

ــی  ــت. یعن ــه اس ــرار گرفت ــه دوم ق ــدن در رتب 33 مع
ــه ســال 88 کمتــر  5 درصــد کــه 17 درصــد نســبت ب
ــی  ــادن، مبلغ ــن مع ــزان ســرمایه گذاری ای اســت. می
برابــر 98 هــزار میلیــون ریــال بــوده اســت. یعنــی 698 

ــال 88. ــر از س ــال کمت ــون ری ــزار و 605 میلی ه
مشــاهده می کنیــم تعــداد معــادن دارای فاضــالب 
ــا  ــت. ام ــه اس ــش یافت ــال 88 افزای ــه س ــبت ب نس
ــرده  ــری نک ــچ تغیی ــرمایه گذار، هی ــادن س ــداد مع تع
ــش  ــم کاه ــد ه ــر، 17 درص ــی دیگ ــه بیان ــت. ب اس
داشــته اســت. بدتــر از آن کــه مبلــغ ســرمایه گذاری ها 
تقریبــًا بــه نصــف رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه اســتان کرمــان بــا مشــکالت زیســت محیطی 

بســیاری دســت وپنجه نــرم می کنــد.

زمینه های سرمایه گذاری معادن در 
محیط زیست

بــر اســاس آمــار ســال 88، از 796 هــزار و 605 
میلیــون ریــال ســرمایه گــذاری شــده اســت. 105 هــزار 
و 307 میلیــون ریــال در بخــش آب و فاضــالب بــوده 
اســت. 132 هــزار و 819 میلیــون ریــال در زمینــه هــوا 
و  558 هــزار و 168 میلیــون ریــال در زمینــه پســماند 
بــوده اســت. 312 میلیــون ریــال هــم بــه ســایر 
زمینه هــا اختصاص یافتــه اســت. در ســال 96، 98 
هــزار میلیــون ریــال ســرمایه گذاری در بخــش محیــط 
زیســت بــوده اســت. 17 هــزار و 199 میلیــون ریــال در 
ــزار و 800  ــت. 21 ه ــوده اس ــالب ب ــش آب و فاض بخ
میلیــون ریــال بــه بخــش هــوا اختصاص یافتــه اســت. 
8 هــزار و 703 میلیــون ریــال در بخــش پســماند. ۴8 
هــزار و 738 میلیــون ریــال در بخــش فضــای ســبز. 

یــک هــزار و 5۴0 میلیــون ریــال در بخــش صــدا بــوده 
ــای  ــایر بخش ه ــم در س ــال ه ــون ری ــت. 20 میلی اس

ــد. محیــط زیســت، اختصــاص داده ان

شاخص سیستم تصفیه معادن استان
در ســال 88، از 78 معــدن، 26 معــدن دارای سیســتم 
تصفیــه فاضــالب بوده انــد. یعنــی 33 درصــد. از ایــن 
تعــداد 23 معــدن تصفیــه فیزیکــی و 3 معــدن تصفیه 
ــدن دارای  ــته اند. از 52 مع ــیمیایی داش ــی/ ش فیزیک
ــج  ــه، محــل دفــع فاضــالب پن ــدون تصفی فاضــالب ب
ــه، 11  ــدن رودخان ــک مع ــوده اســت. ی ــدن چــاه ب مع
معــدن زمین هــای کشــاورزی، 56 معــدن زمین هــای 
ــوده  ــا ب ــدن ســایر محل ه ــر کشــاورزی و ســه مع غی

اســت. در ســال 96، از 1۴0 معــدن دارای فاضــالب، 
هشــت معــدن دارای سیســتم تصفیــه فاضــالب 
بوده انــد. یعنــی حــدود شــش درصــد. از ایــن تعــداد، 
چهــار معــدن از تصفیــه فیزیکــی، چهــار معــدن نیــز از 
ــد. 132  روش بیولوژیکــی )زیســتی( اســتفاده کرده ان
معــدن دارای فاضــالب بــدون تصفیــه بوده انــد، یعنــی 
ــالب 62  ــع فاض ــل دف ــداد مح ــن تع ــد. از ای 9۴ درص
معــدن در زمین هــای کشــاورزی بــوده اســت. ۴۴ 
معــدن در زمین هــای غیرکشــاورزی رهــا شــده اند. 
ــه و ســه  ــدن در رودخان ــک مع ــدن در چــاه، ی 22 مع

ــت. ــا اس ــایر محل ه ــدن در س مع

میزان معادن دارای باطله
 8۴ فاضــالب،  دارای  معــدن   150 از   ،88 ســال  در 
معــدن یعنــی 56 درصــد دارای باطلــه بوده انــد. از 
ایــن تعــداد 25 معــدن یعنــی 30 درصــد از ســد باطلــه 
اســتفاده کرده انــد. 57 معــدن یعنــی 67 درصــد، 
ــی  ــواد معدن ــع م ــل دف ــه را مح ــوی باطل ــزن دپ مخ
قــرار داده انــد. در ســال 96، از تعــداد 656 معــدن، 31۴ 
ــد. از  ــه بوده ان ــی ۴7٫9 درصــد دارای باطل ــدن یعن مع
ایــن تعــداد چهــار معــدن یعنــی 1٫3 درصــد از مخــزن 
ســد باطلــه اســتفاده کرده انــد. 310 معــدن یعنــی 
ــع  ــل دف ــه را مح ــوی باطل ــزن دپ ــد، مخ 98٫7 درص

ــد. ــرار داده ان ــدن ق ــه مع ــواد باطل م
ســال  هشــت  در  می دهــد  نشــان  ایــن گــزارش 
گذشــته، معــادن دارای فاضــالب، تقریبــًا 2 برابــر شــده 
اســت. تعــداد معادنــی کــه در  بخــش محیــط زیســت 
ــت.  ــرده اس ــری نک ــد، تغیی ــذاری کرده ان ــرمایه گ س
حــال آنکــه مبلــغ ســرمایه گذاری ها نــه تنهــا افزایشــی 
ــت.  ــده اس ــف ش ــًا نص ــه تقریب ــت، بلک ــته اس نداش
همچنیــن میــزان ســرمایه گذاری های بخــش آب و 
فاضــالب و هــوا بــه یــک ششــم تقلیــل یافتــه اســت. 
ــده  ــادن نامی ــان بهشــت مع ــه کرم ــه اینک ــا توجــه ب ب
مــی شــود. بــا ایــن رونــد بایــد منتظــر جهنــم محیــط 

زیســت باشــیم.

فاطمه کریم آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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 م
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۴۵ میلیون مترمکعب  آب  کشاورزی 

در رفسنجان صرفه جویی شد

بــه گفتــه فرمانــدار رفســنجان بــا نصــب کنتــور بــر روی موتــور چاه هــای کشــاورزی 
ایــن شهرســتان تاکنــون ۴5 میلیــون مترمکعــب آب صرفه جویــی شــده کــه نظــر 
بــه اقلیــم خشــک اســتان کرمــان و قهــر چندیــن ســاله طبیعــت ایــن رقــم بایــد بــا 

بهره گیــری از روش هــای نویــن آبیــاری افزایــش یابــد.
مجیــد فصیحــی هرنــدی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: اینــک 
970 حلقــه چــاه مجــاز کشــاورزی در رفســنجان وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 920 

حلقــه آن بــه کنتــور بــرق و آب مجهــز هســتند.
وی تصریــح کــرد:  210 حلقــه چــاه کــه اضافــه برداشــت آب داشــتند کــه بــا نصــب 
ــر  ــن ام ــه ای ــری شــد ک ــه برداشــت جلوگی ــرل و از اضاف ــور، آب خروجــی کنت کنت
ــه  ــن منطق ــاورزی ای ــای کش ــب آب چاه ه ــر مکع ــون مت ــد ۴5 میلی ــب ش موج

ــرود. ــد و هــدر ن بیهــوده بیــرون نیای
ــوزه  ــه در ح ــن موبوط ــا قوانی ــورد ب ــرد: در برخ ــان ک ــنجان خاطرنش ــدار رفس فرمان
کشــاورزی می تــوان بــا نظــر کارشناســی و دیــد مثبــت و بــه دور از تخلــف از قانــون 

ــرد. ــهیل گری ک ــاورزی را تس ــکالت کش مش
ــی یــک  ــون اجــازه داده نشــد حت ــان کــرد: از ســال 93 تاکن ــدی بی فصیحــی هرن
حلقــه چــاه غیــر مجــاز در رفســنجان حفــر شــود کــه ایــن مهــم در مدیریــت منابــع 

آبــی منطقــه موثــر افتــاده اســت.
وی گفــت: از ســال 93 تــا کنــون 223 حلقــه چــاه غیرمجــاز پلمــپ شــده و از ایــن 
تعــداد 67 حلقــه چــاه در مناطــق کوهســتانی و مابقی در دشــت رفســنجان هســتند.

بــه گفتــه فصیحــی هرنــدی اگــر جلــوی چاه هــای غیــر مجــاز گرفتــه شــود بــه نفــع 
کشــاورز و در راســتای حفــظ منابــع آبــی بــرای آینــدگان و توســعه پایــدار اســت و 
ایــن در حالیســت کــه اگــر از منابــع آب درســت اســتفاده شــود مــی تــوان راندمــان 

محصــول را در هــر هکتــار افزایــش داد.
ــور  ــوان مح ــه عن ــنجان ب ــته رفس ــات پس ــب باغ ــزارش اغل ــن گ ــاس ای براس
ــاری  ــوز از روش هــای ســنتی آبی ــن شهرســتان هن ــی معیشــتی مــردم ای اصل
ــت آب  ــد رف ــری از ه ــتر و جلوگی ــی بیش ــه جوی ــرای صرف ــه ب ــوند ک ــی ش م
ــش  ــش از پی ــه بی ــن منطق ــن در ای ــاری نوی ــهای آبی ــه روش ــه ب ــروت توج ض

می شــود. احســاس 

 نو
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رم
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معاون استاندار کرمان: 

کرمان با جایگاه واقعی خود در حوزه گردشگری فاصله دارد

ــادن  ــتی مع ــط زیس ــات محی ــری از اطالع آمارگی
در حــال بهره بــرداری اســتان نتایــج جالبــی را بــه 
ــدن  ــوع 150 مع ــال ۸۸ از مجم ــراه دارد. س هم
فعــال، تنهــا 7۸ معــدن دارای سیســتم فاضــالب 
بوده انــد. یعنــی تقریبــًا 52 درصــد معــادن 
فعــال اســتان کرمــان. در ســال 96 تعــداد 
ــت.  ــیده اس ــدن رس ــه 656 مع ــال ب ــادن فع مع
از ایــن تعــداد 140 معــدن، یعنــی 21 درصــد 
آنهــا دارای فاضــالب هســتند. بــا وجــود کاهــش 
ــم  ــا می بینی ــالب، ام ــادن دارای فاض ــد مع درص
کــه تعــداد معادنــی کــه فاضــالب دارنــد، تقریبــًا 
2 برابــر شــده اســت. یعنــی خطــری بــرای محیــط 
ــه 140 معــدن رســیده اســت. زیســت، کــه از 7۸ ب

ـــب  ـــا تصوی ـــت: ب ـــان گف ـــتاندار کرم ـــاون اس مع
و اجـــرای ســـند توســـعه گردشـــگری اســـتان 
ـــوزه  ـــود در ح ـــی خ ـــگاه واقع ـــه جای ـــان ب کرم

ـــد. ـــدا کن ـــت پی ـــگری دس گردش
ــیدمصطفی  ــر، سـ ــگار مهـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
در  شـــنبه  صبـــح  موســـوی  آیت اللهـــی 
گـــروه کاری میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری 
ـــای  ـــه ه ـــه جاذب ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــتان کرم اس
کـــرد:  اظهـــار  منطقـــه  ایـــن  گردشـــگری 
تمامـــی ظرفیـــت هـــای گردشـــگری اســـتان 
ـــر  ـــگری مدنظ ـــعه گردش ـــرح توس ـــان در ط کرم

قـــرار مـــی گیـــرد.
ـــی  ـــه فن ـــم کمیت ـــی کن ـــنهاد م ـــت: پیش وی گف
ــور  ــه منظـ ــراث فرهنگـــی بـ ــه دبیـــری میـ بـ
بررســـی کلیـــات طـــرح توســـعه گردشـــگری 

تشـــکیل شـــود.
ــرح  ــه داد: طـ ــوی ادامـ ــی موسـ ــت اللهـ آیـ
حضـــور  بـــا  بایـــد  مشـــاور  پیشـــنهادی 
ســـازمان  بازرگانـــی،  اتـــاق  نماینـــدگان 
مدیریـــت، دفتـــر فنـــی اســـتانداری، محیـــط 
زیســـت، راه و شهرســـازی و اســـاتید دانشـــگاه 

ــود. ــی شـ بررسـ
معـــاون هماهنگـــی امـــور عمرانـــی اســـتاندار 
کرمـــان ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه بـــا 
ـــگری  ـــعه گردش ـــند توس ـــرای س ـــب و اج تصوی
ـــود در  ـــی خ ـــگاه واقع ـــه جای ـــان ب ـــتان کرم اس

حـــوزه گردشـــگری دســـت پیـــدا کنـــد.
وی گفـــت: همـــه دســـتگاه هـــای دخیـــل در 
ـــه  ـــان ب ـــیدن کرم ـــرای رس ـــد ب ـــوزه بای ـــن ح ای
ـــد. ـــکاری کنن ـــگری هم ـــی گردش ـــگاه واقع جای

آوای محلی           

َب ُغرَصه شوَنه ِی َبخُتم َشِلت ِکه
ُو   پاِی  واَیه ووُنم    ُبوگَِلت  ِکه
َبسی چیکَنِدت ای جُوُنم َحالَوت
َسُرم َسرد ُو گَنوگ ُو َاحَولِت  ِکه

شاعر :  مهدی جاللی

پدر مرده همی دل بی صحاُبم
نبو زوُرم که تا ِکردی جواُبم
تو ناُدنی چکد سخته َسوایی
که بلکُم در نیایی ای عذاُبم

شاعر :  منصور رئیسی

َدخیلی َبسَتر ُو َتسبی َو گاَلر
ُو َصدتا واَیه َسر ُمهرِگ کَتاَلر

ِدلی ِمث َدسُتِن بی بی ِدُروشی
ِدلیکیَنر   َولی  پاَبنِد    فاَلر

شاعر :  مهدی جاللی

ای   آ  روزی ِهزاری ای کَفوم ُرو
ُخَوشی َهم بی ُتواری ای کَفوم ُرو
َزدوم فالی که ُجک ُبو تاک َدر کُو

ُو  باُدوه ِچش ُخماری ای کَفوم ُرو

شاعر :  مهدی جاللی

تا ُنِم روَسری ِای ُبشِک َشرِت دور اکنی
َبه بسی کارِ َنِکرَده دل ُم َمجبور اکنی
َشگَری تا ادهی هُووش اِگرِه میالِکت
ُشو ُو روزِ مو دریپ ای ُتِم انگور اکنی

شاعر :   مهدی جاللی

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای اسـالمی با 
اشـاره بـه وضعیت بحرانی آب شـرب شـهر کرمـان گفت: با 
پیشـنهاد بنـده، وزیـر نیرو با انتقـال 30 میلیـون مترمکعب 
آب از مسـیر انتقـال آب خلیـج فـارس بـه شـهر کرمـان 
موافقـت و و بـه زودی قـرارداد تامین آب برای شـهر کرمان 
نهایی خواهد شـد.به گزارش ایسـنا محمدرضـا پورابراهیمی 
بـا اشـاره بـه پیشـنهاد خود مبنـی بر انتقـال بخشـی از آب 
مـازاد منتقـل شـده از خلیـج فـارس بـه اسـتان کرمـان و 
موافقـت ایـن موضـوع از سـوی وزیـر نیـرو اظهار کـرد: این 
مهـم باعـث خواهد شـد مشـکل آب شـرب شـهر کرمـان و 
توابـع آن، بـا درنظـر گرفتن جمعیـت فعلی برای یـک دوره 
بلنـد مـدت مرتفع شـده و بـا توجه بـه دائمی بـودن انتقال 
آب، در فصـل هـای گـرم سـال، مشـکل کمبـود آب در کلیه 
مناطـق شـهر کرمـان بـا تامیـن آب بسـیار باکیفیـت، حـل 
شـود.پورابراهیمی گفـت: بـا توجه به خشکسـالی های پی 

در پـی و خشـک شـدن چاه هـای انتقـال آب شـرب شـهر 
کرمـان، تامیـن آب کرمـان بـا مشـکل جـدی مواجه شـده 
بـود و بـرای حـل این مشـکل چنـد برنامـه از طریـق وزارت 
نیـرو در دسـتور کار قـرار گرفته بـود. نماینده مـردم کرمان و 
راور در مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره به پیشـنهاد خود 
بـه وزارت نیـرو و موافقـت وزیـر بـا این پیشـنهاد بـه منظور 
رفع دائمی مشـکل آب شـرب شـهر کرمان گفت: برای این 
موضـوع بـا مدیـران شـرکتهای انتقـال دهنـده آب از خلیج 
فـارس )مـس، چادرملـو و گلگهر( و نیز مدیرعامل شـرکت 
انتقـال آب جلسـات متعـددی برگـزار شـد و خوشـبختانه 
بعـد از کار کارشناسـی، توافـق اولیه بـرای انتقـال 30 تا 35 
میلیـون مترمکعـب آب در سـال بـه شـهر کرمـان صـورت 
گرفـت. پورابراهیمـی ادامـه داد: در جلسـه بـا وزیـر نیـرو 
موضـوع مـازاد منابـع آبی برای سـه شـرکت انتقـال دهنده 
و پیشـنهاد ارائه شـده مبنی بـر احداث خـط ۴5 کیلومتری 

انتقال از سرچشـمه به مسـیر کرمـان رفسـنجان و در ادامه 
اسـتفاده از خـط عبـوری انتقـال آب پـروژه خرسـان از ایـن 
مسـیر مطـرح شـد و بـا موافقـت اولیـه وزیر نیـرو مبنی بر 
اقدام در این زمینه، مقرر شـد نشسـت مشـترکی در استان 
کرمـان بـا حضـور اسـتاندار، نماینـدگان مجلـس، مدیـران 
شـرکت انتقـال آب و مدیـران ارشـد و معاونیـن وزارت نیرو 
برگـزار شـود تـا بـه زودی قـرارداد خریـد و انتقال مـازاد آب 
منتقـل شـده از خلیـج فارس به شـهر کرمان منعقـد گردد.

پورابراهیمـی در پایـان خاطر نشـان کرد: بهره بـرداری از خط 
اول انتقـال آب از خلیـج فـارس بـه میـزان 150 میلیون متر 
مکعـب امسـال در اسـتان کرمـان انجـام خواهـد شـد و بـا 
عنایـت بـه برنامـه ریـزی انجـام شـده برنامـه بلنـد مـدت 
اجـرای خـط دوم انتقـال آب خلیـج فـارس بـه میـزان 200 
میلیـون متـر مکعب برنامـه ریزی بلنـد مدت آب شـرب و 
صنعـت در اسـتان کرمـان بـه زودی عملیاتـی خواهد شـد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس :
انتقال 30میلیون مترمکعب آب شرب به شهر کرمان در آینده نزدیک

بازسازی بیش از 78 کیلومتر شبکه 
فرسوده آبرسانی در استان 

طـــی پنـــج مـــاه نخســـت ســـال جـــاری، بیـــش از 78 
کیلومتـــر شـــبکه فرســـوده آبرســـانی در اســـتان کرمـــان 

بازســـازی شـــد.
 مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان کرمـــان گفـــت: یکـــی از 
ــه  ــتان کـ ــطح اسـ ــالب در سـ ــرکت آب و فاضـ ــه شـ ــای مجموعـ فعالیت هـ
بـــه صـــورت مســـتمر انجـــام مـــی شـــود، بازســـازی شـــبکه هـــای فرســـوده 
ــری از  ــی در جلوگیـ ــل توجهـ ــش قابـ ــر نقـ ــن امـ ــه ایـ ــت کـ ــانی اسـ آبرسـ
هدرفـــت آب و همچنیـــن رســـاندن آب ســـالم و بهداشـــتی بـــه شـــهروندان 
دارد. محمدطاهـــری افـــزود: در همیـــن راســـتا، طـــی پنـــج مـــاه نخســـت 
ســـال جـــاری ،بیـــش از 78 کیلومتـــر شـــبکه فرســـوده آبرســـانی در نقـــاط 
ــبکه در  ــازی شـ ــزان بازسـ ــن میـ ــه ایـ ــد کـ ــازی شـ ــتان بازسـ مختلـــف اسـ
ـــته  ـــش داش ـــد افزای ـــل، 18 درص ـــال قب ـــابه س ـــان مش ـــدت زم ـــا م ـــه ب مقایس
ـــن  ـــت : همچنی ـــان داش ـــه بی ـــتان در ادام ـــا اس ـــرکت آبف ـــت.مدیرعامل ش اس
ـــتان  ـــطح اس ـــانی در س ـــبکه آبرس ـــر ش ـــش از ۴5 کیلومت ـــدت ،بی ـــن م ـــی ای ط

توســـعه یافتـــه اســـت.

آبفا


