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مدیرکلمدیریتبحرانوزارتجهادکشاورزی:

احتمالورودموججدیدملخهای
صحراییبهجنوبکرمان
مشکالت حوزه درمان 

جنوب کرمان بررسی شد

کاهش تلفات جاده ای 
چشم انتظار بودجه ملی

سنگینی کفه ترازو به نفع گوجه کاران جنوب
بستهشدنصادراتربگوجهباعثکاهشقیمتاینمحصولشدهودرواقعبراینخستینبار،

سنگینیکفهترازوبهنفعگوجهکارانجنوبکرمانرقمخوردهاست

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

رفع تصرف ۳۸ هکتار 
از اراضی ملی شهرستان جیرفت

2

3

2

3

خرماداران جنوبی بر سر دو راهی 
فروش و دپو

عضوهیاتمدیرهسردخانهدارانجنوبکرمان:افزایشقیمتخرماباعث
دپویمحصولخرمایهفتشهرستانجنوبیاستانکرمانشدهاست
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آبــان   8 چهارشــنبه         605 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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شب های قلعه گنج 

واقعا زیباست

محسن جالل پور
یادداشت مهمان

کویـر بـه شـما آرامـش مـی دهـد و نفـس 
کشـیدن در صحـرا، روح شـما را تـازه می کند.
می توانیـد بـا مـردم ایـن منطقه صحبـت کنید 
و از غـذای آنهـا بچشـید و در هـوای آنهـا قدم 

بزنیـد و ایـن، یعنـی تجربـه ای بی نظیـر.
و  نداشـته اید  آن  از  پیـش  کـه  تجربـه ای 
بـه احتمـال زیـاد پـس از آن هـم نخواهیـد 
داشـت. گذشـته از آن،در نظر داشـته باشید که 
هـر واحـد پولـی که در قلعـه گنج هزینـه کنید، 
کمـک بزرگـی بـرای توسـعه یکـی از محـروم 
تریـن مناطق کشـور خواهـد بود.قلعـه گنج که 
پیـش از ایـن روسـتایی محـروم و دور افتاده 
بود،اکنـون به مکانی ایده آل برای گردشـگری 
و آشـنایی بـا سـبک زندگـی و مردم شناسـی 
تبدیـل شـده اسـت. بـا سـفر بـه ایـن شـهر 

می توانیـد در هتـل کپـری اقامـت کنیـد.
بـه روش هـای سـنتی  کپرهایـی کـه کامـال 
سـاخته شـده اند امـا امکانـات رفاهـی خوبـی 
بـرای مسـافران دارنـد. تجربـه کپرهـای قلعه 
سـنت  درآمیـزی  نوعـی  حقیقـت  در  گنـج 
اقامـت  هتلـی  در  شـما  اسـت.  مدرنیتـه  و 
می گزینیـد کـه صدها سـال اسـت مـردم این 
منطقـه در آن زندگـی مـی کنند.امـا از امکانات 

مـدرن هـم بهـره می بریـد.
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ادارهكلراهداریوحملونقلجادهایجنوباستانکرمان

نوبتاول

فهرستبهامبلغتضمين)لاير(نوعتضمينمبلغبرآورد)لاير(عنوانپروژهشمارهمناقصه

2۰98۰۰۰282۰۰۰۰۰8
نگهداریراههای)بزرگراه،اصلی،فرعیو
روستایی(سطححوزهاستحفاظیاداره
کلراهداریوحملونقلجادهایجنوب

کرمان
89،958،۰۰۰،۰۰۰

ضمانتنامهبانکی
)مطابقبافرمتارایه
شدهدراسناد(_اصل
فیشواریزنقد

مقطوع3,767,16۰,۰۰۰

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای     
)همراه با ارزیابی کیفی(

ادارهكلراهــداریوحمــلونقــلجــادهایجنــوباســتانکرمــاندرنظــرداردمناقصهعمومیذیــلراازطریقســامانهتــدارکاتالکترونیکی
دولــتبرگــزارنمایــد.کلیــهمراحــلبرگــزاریمناقصــهازدریافــتاســنادمناقصــاتتــاارائــهپیشــنهادمناقصــهگــرانوبازگشــاییپاکــتهــاازطریق
درگاهســامانهتــدارکاتالکترونیکــیدولــت)ســتاد(بــهآدرس“www.setadiran.ir“انجــامخواهــدشــدوالزماســتمناقصــهگــراندرصــورت
عــدمعضویــتقبلــی،مراحــلثبــتنــامدرســایتمذکــورودریافــتگواهــیامضــایالکترونیکیراجهــتشــرکتدرمناقصهمحقــقســازند.تاریخ

انتشــارمناقصــهدرســامانهتاریــخ1398/۰8/۰8میباشــد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 09/ 08/ 1398
مهلتزمانیارائهپیشنهاد: تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 08/25/ 1398

زمانبازگشاییپاکتها:ساعت 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 08/26/ 1398
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتهایالف: نشانی : اداره كل راهداری و حمل 

ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفن : 03443352139 و 03443352169
اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکزتماس: 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
ادارهکلراهوشهرســازیجنــوباســتانکرمــاندرنظــرداردمناقصــهعمومــیپروژهــایبــهشــرحذیــلراازطریــقســامانهتــدارکاتالکترونیکــیدولــتبرگــزار

نمایــد.کلیــهمراحــلبرگــزاریمناقصــهازدریافــتاســنادتــاارائــهپیشــنهادمناقصــهگــرانوبازگشــاییپاکــتهــاازطریــقدرگاهســامانهتــداکاتالکترونیکــیدولــت
)ســتاد(بــهآدرسwww.setadiran.irانجــامخواهــدشــدوالزماســتمناقصــهگــراندرصــورتعــدمعضویــتقبلــی،مراحــلثبــتنامدرســایتمذکــورودریافت

گواهــیامضــایالکترونیکــیراجهــتشــرکتدرمناقصــهمحقــقســازند.

تاریخانتشارمناقصهدرسامانه 1398/08/09 می باشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت 14 روز 1398/08/09 تا تاریخ 1398/08/16

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: تا ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 1398/09/04
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 1398/09/05

اطالعــاتتمــاسدســتگاهمناقصــهگــزارجهــتدریافــتاطالعــاتبیشــتردرخصــوصاســنادمناقصــهوارائــهپاکــتهــایالــف: آدرس: جیرفــت- 
حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره 2 تلفــن: 43310516-034 و ســایت www.jkerman.mrud.ir و پایــگاه ملــی 

)http://iets.mporg.ir( اطــالع رســانی مناقصــات کشــور
اطالعاتتماسسامانهجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرستبها براورد)ریال( نوع تضمين)لاير( عنوان شماره

راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1398 و 
فهرست بهای تجمیعی

ضمانت نامه بانکی  
)مطابق با فرمت ارایه 
شده در اسناد( _ اصل 
فیش واریز وجه  نقد

 مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

270/086/087/704 7/370/000/000
احداث و تکمیل باند دوم محور 
جیرفت_ سه راهی بم حدفاصل 

کیلومتر 000+6 تا 12+600
110/ج98/3

ادارهکلراهوشهرسازیجنوباستانکرمان

نوبتاول

نیروهای متخصص بومی اولویت استخدام در کارخانجات صنعتی باشند

کادر فنی مس کرمان روی لبه تیغ

نیروهـای  گفـت:  زرنـد  دادگسـتری  رئیـس   - مهـر 
اسـتخدام  و  اولویـت جـذب  در  بایـد  بومـی  متخصـص 
تمامـی کارخانجـات صنعتـی شهرسـتان باشـند چـرا کـه 
اشـتغال زائـی یکـی از راه هـای پیشـگیری از وقـوع جرم 

اسـت. جامعـه  در 
 حجـت االسـالم محمـود محمـدی پیش از ظهر دوشـنبه 

در شـورای پیشـگیری از وقـوع جـرم شهرسـتان زرنـد بـا 
بیـان اینکـه بـرای دسـتگاه قضایـی هیـچ فـرد و گـروه 
سیاسـی بـرای انجـام تخلـف مصونیت نـدارد، گفت: هیچ 
اداره و سـازمانی کـه از پـول بیـت المال اسـتفاده می کند 

حـق حمایـت از یـک جنـاح خاص نـدارد.
وی تصریـح کـرد: قاضـی و شـعب  ویـژه بـرای رسـیدگی 

بـه  تخلفـات و جرائم انتخاباتی در شهرسـتان زرند تعیین 
شـده است.

محمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان زرنـد در مسـیر 
از  اسـتفاده  افـزود:  مـی کنـد،  حرکـت  شـدن  صنعتـی 
و  جـذب  اولویـت  در  بایـد  بومـی  متخصـص  نیروهـای 
اسـتخدام تمامـی کارخانجـات صنعتـی شهرسـتان قـرار 
گیـرد زیـرا اشـتغال زائـی یکـی از راه هـای پیشـگیری از 

وقـوع جـرم در جامعـه اسـت.
رئیـس شـورای پیشـگیری از وقـوع جرم شهرسـتان زرند 
تاکیـد کـرد: وجـود یـک گرمخانـه در زرنـد از ابتدایی ترین 
از وقـوع جـرم و درمـان  نیازهـای مبـارزه و پیشـگیری 
معتادان متجاهر اسـت و شـهرداری باید هر چه سـریعتر 

بـه ایـن موضـوع  ورود کند.
حجـه االسـالم محمـدی گفـت: تجمـع معتـادان متجاهر 
و بـی خانمـان در محل هـا و منـازل مخروبـه و پارک هـا 
مهمترین زمینه ارتکاب  جرم در سـطح شهرسـتان اسـت.

محمـدی خواسـتار اتخـاذ تمهیدات الزم بـرای بازپروری و 
برگردانـدن اینگونـه معتـادان به آغوش جامعه شـد.

وی در پایـان بـی اخالقی هـا و سـیاه نامی هـا در سـطح 
فضـای مجازی را ریشـه در سسـت بودن بنیـاد خانواده ها 
دانسـت و گفـت: بایـد از ظرفیـت رسـانه ها بـرای گوشـزد 
کـردن خطـرات فضـای مجـازی بـه طـور گسـترده بـرای 

جوانـان و خانواده هـا اسـتفاده شـود.

نتایـج تیـم فوتبـال مـس کرمـان در حد انتظـار نبـوده و در 
صـورت ادامـه ایـن رونـد احتمـال تغییـرات در این باشـگاه 

وجـود دارد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر، تیـم فوتبال مس کرمـان از جمله 
تیم هـای لیگ یکی اسـت که به جز داشـتن سـابقه حضور 
در لیـگ برتـر، از تجربـه حضـور در لیگ قهرمانان آسـیا هم 
برخـوردار اسـت و لـذا انتظـار از ایـن تیـم زیـاد اسـت. بـه 

خصـوص کـه آنهـا از امکانات مالی و سـخت افـزاری خوبی 
بهـره می برنـد و صعـود بـه لیـگ برتـر همـواره در اهـداف 

مدیـران این باشـگاه وجـود داشـته و دارد.
با گذشـت 9 هفته از رقابتهای لیگ دسـته اول، مس کرمان 
بـا مجتبی حسـینی نتایج چنـدان قابل توجهـی نگرفته و با 
10 امتیـاز در رده یازدهـم قـرار دارد و ایـن در حالـی اسـت که 
تیـم صـدر جدولی فجـر سپاسـی 20 امتیازی اسـت. ایجاد 

فاصلـه زیـاد بیـن مـس کرمـان بـا صـدر جـدول نتیجه ای 
نبـود کـه مدیـران مـس انتظـار آن را داشـتند و ایـن باعـث 
می شـود کادر فنـی مـس حاشـیه امنیـت چندان مناسـبی 

نداشـته باشد.
مـس کرمـان در هفته دهـم لیگ دسـته اول میهمان مس 
رفسـنجان، یکـی از تیم هـای خـوب و مدعـی ایـن فصـل 
اسـت و در صورتـی کـه کرمانی ها نتوانند هم نام رفسـنجانی 
شـان را شکسـت دهند، احتمال اعمال تغییرات در کادر فنی 
ایـن تیـم وجـود دارد. در واقع باید گفت نتیجـه این بازی در 

سرنوشـت هـر دو تیم تاثیر گذار اسـت. 
کرمانی هـا در 9 هفتـه گذشـته از لیـگ دسـته اول صاحـب 
2 پیروزی، 4 مسـاوی و 3 شکسـت هسـتند و با 10 امتیاز 
در رده یازدهـم قـرار دارنـد. بدتریـن نتیجه آنهـا در این فصل 
شکسـت خانگی 4 بر 2 مقابل تیم سـرخ پوشـان در هفته 
چهـارم و بهتریـن نتیجـه آنهـا هـم پیـروزی با نتیجـه 3 بر 
یـک مقابـل ملـوان در هفته ششـم بـود. آخرین بـازی این 
تیـم هـم با شکسـت خانگی یک بر صفر مقابل فجر شـهید 

سپاسـی شـیراز به پایان رسـید. 
دیـدار مـس کرمـان و مـس رفسـنجان از هفتـه دهم لیگ 
در  آبـان  چهارشـنبه 8  روز  سـاعت 14:45  از  اول  دسـته 

رفسـنجان برگـزار مـی شـود.

بهچندنیروسادهونیمهماهرونصابحرفهای
باابزارجهتکاردرکارگاهامدیافنیازمندیم.

آگهی استخدام
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چهارشنبه  8 آبان 1398 کاغذ جنوبکاغذ جنوب

روزنامههایدیروز

بحران کم آبی را جدی بگیریم

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملککهنوج

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع ماده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319002002220 هیات موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای احمد احمدی کهنعلـی فرزند نورک 
بشـماره شناسـنامه 12 صـادره از قلعـه گنـج در یک باب خانه به مسـاحت  1063.6مترمربـع پالک 368 
فرعـی از 496-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 36 فرعـی از 496- اصلـی قطعـه چهـار واقع در 
قلعـه گنـج بلـوار 22 بهمـن خریـداری از مالک رسـمی آقای نـورک احمدی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار اول 

:8-8-98تاریخ انتشـار دوم :98-8-22
اصغرنارویی-رییسادارهثبتاسنادشهرستانکهنوج-مالف:2175

آگهیفقدانسندمالکیت
چـون خانـم زری صالحـی سـیف آبـادی مالـک ششـدانگ پـالک 262 فرعـي از 575 
_اصلـی واقـع در بخـش 45 کرمـان بـا ارائـه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا 
واعـالم نمـوده اصل سـند مالکیت پالک اخير الذکـر که قبال ذیل ثبـت 12150 صفحه 109 
دفتـر 77 امـالک محلی جیرفت صادر وتسـليم شـده اسـت بعلت جابجایی مفقـود گردیده از ایـن اداره 
تقاضـای صـدور سـند مالكيـت المثنـی  پـالک فوق را نمـوده لذا بنـا به درخواسـت نامبرده و بر حسـب 
دسـتور تبصـره یـک مـاه 120 آييـن نامـه - قانـون ثبـت  مراتـب در یک نوبـت آگهی میگردد تـا چنانچه 
شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مرقـوم و یـا وجـود اصل سـند مالکیت 
مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهی )یـک نوبت اسـت( ظـرف مـدت 10 روز مراتب 
را بـا ارایـه  اصـل  سـند مالکیـت بـا سـند معامله کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان جیرفت 
اعـالم نماینـد بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت مقـرر در آگهی )10روز( هیچگونـه ادعایي از هیچکس 
مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی بنام 

مالـک اقـدام خواهـد نمود.م.الف.405
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

رونوشتبهسنداجرائيفرمانحضرتامامخمینی)ره(دراستانکرمان

اگهیتحدیدحدوداختصاصی
چـون اگهـی موضـوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
و مـاده 13 اییـن نامـه قانـون ثبـت هر یک از پالکهـای دا در حیـدر آباد -خیابان جانبازان شـهر کهنوج 
قطعه یک بخش 46 کرمان همگی مفروز و مجزی شـده از پالک 2 - اصلی منتشـر و در موعد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیـاز به تحدید حدود دارند. لذا حسـب درخواسـت کتبـی مالکان مورخـه 1398-8-4 
اگهی تحدید حدود آن باسـتناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز دو 
شـنبه مورخـه 4-9-1398در محـل شـروع و بعمـل خواهد آمـد. لذا به مالکیـن و مجاورین رقبه فـوق اخطار میگردد 
کـه در موعـد مقـرر در محـل وقوع ملک حاضـر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی با معرفی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود و حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبت و 
مـاده 86 اصالحـی پـس از تنظیـم صورتجلسـه تحدیدی اعتـراض خود را کتبا به ایـن داره اعالم و ظرف مـدت 30 روز 
دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواسـت مربوطـه را به این اداره ارائـه نماید. پس از 
گذشـت مهلـت باد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بـود. 20020 فرعـی آقای غالمعباس ورزنده فرزند هاشـم 
ششـدانگ یـک بـاب مغازه به مسـاحت27/10 متـر مربـع- 20021 فرعی خانم بی بی جـان ریکـی زاده فرزند مرحوم 

مـراد ششـدانگ یک باب مغـازه به مسـاحت26/46 متر مربع
اصغرنارویی-رییسادارهثبتاسنادکهنوج-مالف:2177

آگهیابالغاجرائیهکالسه98۰۰686
بدینوســیله بــه آقــای احســان کوثــری هاشــمی فرزنــد عبــاس، بــه شــماره ملــی 
2992737666، متولــد 1361/08/18 بدهــکار پرونــده کالســه فــوق کــه برابــر گــزارش 
ــه  ــت مهری ــالغ میگــردد کــه باب ــده اســت اب ــالغ ، آدرس ایشــان شناســایی نگردی مامــور اب
ــر عــدم پرداخــت وجــه  ــر اث ــال بدهــکار مــی باشــید کــه ب ــغ 35/279/940/000 ری ــه همســر خــود مبل ب
بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکالســه فــوق 
ــمی  ــناد رس ــاد اس ــی مف ــه اجرائ ــن نام ــاده 18/19 آئی ــق م ــذا طب ــد ل ــی باش ــرح م ــراء مط ــن اج در ای
ــه محســوب اســت فقــط  ــالغ اجرائی ــخ اب ــن آگهــی کــه تاری ــخ انتشــار ای ــالغ مــی گــردد از تاری بشــما اب
یــک نوبــت در روزنامــه درج ومنتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود 
ــه  ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ ــری عملی ــی دیگ ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای ــدام و در غی اق

ــد. ــد ش ــب خواه ــما تعقی ش
علیرضامحمدیکیا-رییسادارهاجرایاسنادرسمیکرمان

آگهیحصروراثت
در خصـوص دادخواسـت تقديمـي خواهـان اقـاي عیسـی سـهرابي فرزنـد علـي بـه 
خواسـته حصـر وراثت-توضیـح داده شـادروان علي سـهرابي فرزند موسـي به شـي ملي 
5369615438در تاریخ 6-7-1391 فوت نموده وراث عبارتند از:1-غالمحسـین سـهرابي 
فرزنـد علـي بـه شـماره ملـي 3160778525فرزنـد منوفـي 2-رضـا سـهرابی فرزنـد علـي بـه ش ملي 
5369529434فرزنـد متوفـي 3-موسـي سـهرابی فرزنـد علـي بـه ش ملـي  3160778533فرزنـد 
متوفـی  4-عبدالرضـا سـهرابي فرزنـد علـي بـه ش ملـي 5369529442فرزنـد _متوفـي 5- عیسـی 
سـهرابي فررنـد علي بـه ش ملـی  6089972371فرزند متوفي 6-ابوذر سـهرابي فرزند علي به ش ملي 
5360089369فررنـد متوفـی 7-مظفـر سـهرابی فرزند علي بـه ش ملـي 5360089377فرزند متوفي 
8-لیالسـهرابی فرزنـد علـي بـه ش ملـی  3160778517فـر رنـد متوفـي9- ومعصومه سـهرابی فرزند 
علـي بـه ش علـي 3161060237فررنـد متوفـي 10-خاتـون  بشـجير سـهرابي فررنـد چاکر بـه ش ملي 
3160784002همسـر متوفی لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االانتشـارمحلي اگهی میشـود چنانجه 
كـي اعتراضـی دارد یـا وصيـت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر اگهی بـه دادگاه تقديم 

دارد واال گـوادر حصـر وراثـت صـادر خواهد شـد .
رییسشورایحلاختالفرودبارجنوب-کوهستانی-مالف:735

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم زهرا ظهیری نژاد زرندی مالک ششـدانگ پالک شـماره 101 فرعی از 2288 
اصلـی واقـع در زرنـد بخـش 13کرمان که سـند مالکیـت آن در دفتـر 100 صفحه 133 به شـماره 
ثبـت 13665 و شـماره چاپـی 805761 صـادر و تسـلیم گردیده ضمـن ارائه دو برگ استشـهادیه 
تصدیـق شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـالک مزبـور بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده و 
درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده لذا باسـتناد تبصـره یک مـاده 120 اصالحـی آیین نامه 
قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فوق الذکر می باشـد کـه در این آگهـی ذکر نگردیـده و یا مدعی 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی بـه اداره ثبت 
اسـناد و امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت و یا 
سـند معامله تسـلیم نماید در غیر این صورت پس از مضی مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شـد.م/الف152-تاریخ انتشـار : چهارشـنبه 1398/08/08
حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

اگهیحصروراثت
خواهان رونوشـت  حصر وراثت حسـین پورزاد فرزند عیدک به شـرح دادخواست 
تقدیمـی ثبـت شـده بـه کالسـه9809983891100365) از این دادگاه در خواسـت 
گواهـی حصـر وراثت نمـوده و چنین توضیح داد که شـادروان محمد پـوزاد فرزند 
حسـین در اقامتـگاه دایمـي خـود بـدرود حیـات گفتـه و ورثـه حيـن الفـوت ان منحصر اسـت: 

1-گـران  پـورزاد فرزنـد عیسـی بـه ش ملـی 6089610410 ت ت 7-6-1351 )مادر متوفی(
حسين پورزاد فرزند عيدك به ش ملی 6089584606 ت ت 8-12-1338 ) پدر متوفی (

اينـك بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی در خواسـت مزبـور يك نوبـت آگهی مـی گردد تـا چنانچه 
شـخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشـد از تاریخ نشـر آگهي ظرف 

مـدت یکمـاه به ایـن دادگاه تقديـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد. 32-م الف
"مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه1شورایحلاختالفشهرستانمنوجان
تهيهشماره1عاطفهساالریپور

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالککرمان

موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی- برابر آرا صـادره هیات حل 
اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفـات مالکانه و بالمعـارض متقاضیان محرز گردیده اسـت 
لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی بمدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت 

خـود را بـه مرجـع قضایی
 تقدیم نمایند.

امالک واقع در بخش 15 کرمان شهرستان زرند
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلـی آقـای محمـد کمسـاری بنانـی فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 5 
صـادره از زرنـد در مـوازی 8 سـهم از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 
30000مترمربع واقع در زرند روسـتای بنان – ده محمد مومن خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین 

کمسـاری بنانی.
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلـی آقـای ولـی الـه کمسـاری بنانـی فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 4 
صـادره از زرنـد در مـوازی 8 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمیـن مزروعـی و بـاغ بـه مسـاحت 
ششـدانگ 30000مترمربـع واقـع در زرنـد روسـتای بنان – ده محمـد مومن خریداری از مالک رسـمی 

آقـای حسـین کمسـاری بنانی.
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلی آقای روح اله کمسـاری بنانی فرزند مصیب بشـماره شناسـنامه 2 صادره 
از زرند در موازی 8 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 
30000مترمربع واقع در زرند روسـتای بنان – ده محمد مومن خریداری از مالک رسـمی خانم سـکینه 

بنانی. کمساری 
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلـی خانـم زهـرا کمسـاری بنانـی فرزنـد انشـاءاله بشـماره شناسـنامه 367 
صـادره از زرنـد در مـوازی 8 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمیـن مزروعـی و بـاغ بـه مسـاحت 
ششـدانگ 30000مترمربـع واقـع در زرنـد روسـتای بنان – ده محمـد مومن خریداری از مالک رسـمی 

آقای حسـین کمسـاری بنانی.
پالک 1 فرعی از 242 اصلی خانم فاطمه کمسـاری بنانی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 2 صادره 
از زرند در موازی 4 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 
30000مترمربع واقع در زرند روسـتای بنان – ده محمد مومن خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین 

بنانی. کمساری 
پـالک 1 فرعـی از 242 اصلـی خانـم معصومـه کمسـاری بنانـی فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه3 
صادره از زرند در 4 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمین مزروعی و باغ به مسـاحت ششـدانگ 
30000مترمربـع واقـع در زرنـد - روسـتای بنـان – ده محمـد مومـن خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
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حسینتوحیدینیا-رییسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانزرند

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  - برابر رای شـماره 139860319012001341هیات اول 
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای اکبـر حسـن زاده قرائی 
فرزند علی بشـماره شناسـنامه 1 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت 20760/99 
مترمربـع پـالک 4575 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان حجـت اباد نجف شـهر 
خریداری از مالک رسـمی آقای اکبر شـهبا و حسـن نجف ابادی و محمد نجف ابادی و علی خراسـانی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد 
1398/08/08  : دوم  نوبـت  انتشـار  1398/07/23-تاریـخ   : اول  نوبـت  انتشـار  تاریـخ  شـد. 
محمدآرمانپوررئیسثبتاسنادوامالکم.الف492

گی
رهن
ف

ت
آف

ت
صم

ان
ودک
ک

هاد
ج

محسن کردسـتانی رییس اداره حفاظت محیط زیست 
جیرفـت در گفـت و گـو بـا خبرنگار ایرنـا اظهار داشـت: 
شـکارچی متخلـف شـبانگاه گذشـته پـس از ضـرب و 
شـتم مامور یگان حفاظت محیط زیسـت دسـتگیر شد.

و  سـر  ناحیـه  از  زیسـت  محیـط  مامـور  افـزود:  وی 
صـورت دچـار آسـیب دیدگـی سـطحی شـده اسـت.

کردستانی ادامه داد: از این شکارچی در منطقه شکارگاه 
کـوه زیارت اسـفندقه جیرفت، الشـه سـه راس کل و بز 
وحشـی به همـراه یک قبضه اسـلحه سـاچمه زنی تک 
لـول، یـک قبضه اسـلحه گلولـه زنی برنـو دوربیـن دار، 
سـه دوربیـن چشـمی و تعـدادی فشـنگ ضبـط شـد.

و  آثـار  کشـف  از  پـس  مراتـب  کـرد:  تصریـح  وی 
سـیر  بـرای  صورتجلسـه،  تنظیـم  و  جـرم  ادوات 
مراحـل قانونـی بـه مراجـع قضایـی تحویـل داده شـد.

وحشـی،  جانـوران  بهـای  نـرخ  آخریـن  اسـاس  بـر 
شـکار  و  صیـد  بابـت  از  پرداخـت  قابـل  جریمـه 
غیرمجـاز هـر راس کل و بـز وحشـی معـادل یکصـد 
مبلـغ  بایـد  متهـم  و  شـده  تعییـن  ریـال  میلیـون 
کنـد. واریـز  دولـت  حسـاب  بـه  ریـال  میلیـون   300

وی اضافـه کـرد: ایـن مبلـغ فقـط بابـت ضـرر و زیـان 
وارده بـه محیـط زیسـت بـوده و عـالوه بـر ایـن متهـم، 
در دادگاه بـه جـرم شـکار غیرمجـاز جانـواران وحشـی 
محاکمـه شـده و بـر اسـاس مـاده 12 قانـون شـکار 
و صیـد بـه حبـس از سـه مـاه تـا سـه سـال و یـا بـر 
اسـاس مصوبـه جدیـد هیـات دولـت بـه جـزای نقدی 
از 30 میلیـون تـا 50 میلیـون ریال محکوم خواهد شـد.

اسـتان  دادگسـتری کل  انسـانی  منابـع  معـاون 
داوطلبـان  جـذب  کتبـی  آزمـون  گفـت:  کرمـان 
تصـدی امـر قضـا، ویـژه جنـوب شـرق کشـور روز 
جمعـه 6 دی در کرمـان برگزار می شـود. به گزارش 
خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران 
جـوان از کرمـان،  محمدباقر اسـالمی معاون منابع 
انسـانی دادگسـتری کل اسـتان کرمـان بـا بیـان 
اینکـه آزمـون کتبـی جـذب داوطلبـان تصـدی امر 
قضـا، ویـژه جنـوب شـرق کشـور 6 دی در کرمـان 
برگـزاری  تشـریح جزئیـات  بـه  برگـزار می شـود، 
ایـن آزمـون پرداخـت و گفـت: داوطلبـان از 2 تـا 
8 آذر بـا مراجعـه بـه سـامانه ثبـت نـام و پرداخت 
هزینـه شـرکت در آزمـون، نسـبت بـه دریافـت و 
پرینـت کارت ورود به جلسـه اقدام کننـد.او افزود: 
آزمـون کتبـی  در  قبولـی  نصـاب  داوطلبانـی کـه 
تسـتی را به دسـت آورنـد، برای شـرکت در مراحل 
آزمـون شـخصیت دعـوت می شوند.اسـالمی بیـان 
داشـت: ثبـت نـام و شـرکت در آزمـون بـه منزلـه 
تأیید شـرایط نیسـت و شـرایط داوطلبان براساس 
اطالعیـه قبلـی در مراحـل بعـدی بررسـی و افـراد 
فاقـد شـرایط از روال کار خـارج می شـوند.او گفت: 
تکمیـل کادر  و  تأمیـن  راسـتای  در  آزمـون  ایـن 
قضائـی مـورد نیـاز اسـتان کرمـان برگزار می شـود. 
اسـتان  دادگسـتری کل  انسـانی  منابـع  معـاون 
کرمـان  گفت:بـر این اسـاس از متقاضیانـی که در 
مهلـت مقـرر ثبـت نـام کـرده انـد، دعوت بـه عمل 
می آیـد تـا بـا مطالعـه دقیـق شـرایط و ضوابـط در 

آزمـون شـرکت کنند.

وزارت  درمـان  معـاون  بابایـی  جـان  دکتـر  سـفر  در 
بهداشـت، مشـکالت حوزه درمان جنوب کرمان بررسی 
شـد.به گـزارش خبرنـگار خبرگزاری شبسـتان از کرمان 
جنـوب، جلسـه ای بـا حضور دکتـر جان بابایـی معاون 
درمـان وزارت بهداشـت بـه منظـور بررسـی مشـکالت 
حوزهـای درمان و بیمارسـتان های جنـوب کرمان برگزار 
شـد.»اصغر مکارم«رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
و  مشـکالت  بیـان  ضمـن  جلسـه  ایـن  در  جنـوب، 
کمبودهـای بیمارسـتان های جنـوب کرمـان، خطاب به 
معـاون درمـان وزارا بهداشـت، گفـت: با تجربـه موفقی 
کـه قبال دسـتور دادیـد برای بخـش دیالیز بیمارسـتان 
امـام خمینـی جیرفـت، بـا 700 میلیـون تومـان اعتبار، 
دسـتگاه هـای دیالیـز در عـرض یک مـاه خریـداری و 
نصـب شـد و اگر به همین صـورت اعتبار دیگـری برای 
تامیـن و تجهیز بیمارسـتان هـا در اختیار ما قـرار گیرد، 
بخشـی از مشـکالت مـورد نیـاز مرتفع می شـود.همان 
طـور که مشـاهده کردید بیمارسـتان قلعه گنـج، قریب 
بـه 80 هـزار نفـر را در ایـن شهرسـتان تحـت پوشـش 
قـرار داده اسـت و منطقـه بسـیار محروم و وسـیعی که 
حجم مراجعه کننده آن بسـیار باالسـت.این بیمارستان 
نیـاز فـوری بـه متخصص زنـان دارد و پیـش بینی می 
شـود متخصـص زنـان در روز 100 مراجعه کننده داشـته 
باشـد، چـرا کـه بیمارسـتان هـای قلعـه گنـج و رودبـار 
جنـوب از نظـر میزان زایمان در کشـور جـز باالترین آمار 
زایمـان قرار دارند. در این جلسـه، مسـائل و مشـکالت 
بیمارسـتان هـای جنـوب بـه ویـژه بیمارسـتان شـهدا 

قلعه گنـج مـورد بررسـی قـرار گرفت.

خانبـاز امیرافضلـی، گفـت: 38 هکتـار از اراضـی ملـی 
شهرسـتان جیرفـت از یـد متصرفیـن خـارج شـد.

بـا خبرنـگار  و گـو  امیرافضلـی«، در گفـت   »خانبـاز 
خبرگزاری شبسـتان از کرمان جنوب، گفت: در راسـتای 
صیانـت و حراسـت از حقـوق بیت المـال 38 هکتـار از 
شهرسـتان  توابـع  از  داروییـه  روسـتای  ملـی  اراضـی 
جیرفـت کـه چنـدی پیش توسـط افـراد سـودجو مورد 
تصـرف قـرار گرفتـه بـود از یـد سـودجویان خارج شـد. 
و  طبیعـی  منابـع  اداره کل  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
آبخیـزداری جنـوب کرمـان، افـزود: بـا حکـم دسـتگاه 
قضایـی شهرسـتان جیرفـت، مامـوران یـگان حفاظـت 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان 
بـا همـکاری پاسـگاه  ویـژه حفاظـت از منابـع طبیعی و 
نیروی انتظامی این شهرسـتان، این اراضی ملی را از ید 
متصرفیـن خارج و بـه دولت بازگرداندنـد. وی، با تأکید 
بـر برخـورد قاطـع بـا هرگونـه زمین خـواری و تخریـب 
منابـع طبیعـی، اظهار داشـت: هرگونـه زمین خـواری بر 
اسـاس مـواد 690 الـی 693 قانـون مجـازات اسـالمی 
جرم محسـوب شـده و عالوه بر رفع تصرف، فرد متجاوز 
بـه حبـس و پرداخت خسـارت محکوم می شـود. امیر 
افضلـی، در پایـان ابـراز داشـت: مـردم طبیعت  دوسـت 
می تواننـد در بـا شـماره گیری 1504 سـتاد خبـری اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیـزداری جنوب کرمان، گزارش ها 
و اخبـار خـود را در زمینـه آتش سـوزی عرصه های منابع 
طبیعـی، تخریب و تصـرف اراضی ملی، قاچـاق گیاهان 
دارویـی، حفـر چـاه غیـر مجـاز در اراضـی ملـی اطـالع 
 رسـانی کننـد تـا از ورود خسـارت های جبـران  ناپذیـر به 

عرصه هـای مرتعـی و جنگلـی جلوگیری شـود.

شکارچیسهراسکل
وبزوحشیدرجیرفت
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مسـوول سـیره رضـوی جنـوب 
اسـتان کرمـان گفـت: مجموعـه 
رضـا)ع(  امـام  بصیرتـی 
برنامه هـای فرهنگـی در سـطح 
می کنـد.  برگـزار  جنـوب کرمـان  شهرسـتان های 
 بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از جیرفـت، 
مراسـم شـهادت ولی نعمـت ایرانی ها حضرت 
علی بـن موسـی الرضا )ع( هزمـان با سراسـر 
کشـور در مسـجد امـام رضـا)ع( این شـهر با 
حضور مردم و جمعی از مسـووالن شهرسـتان 
و خـدام افتخـاری حریم ملکوتـی امام رئوف 
برگزار شد.حسـین مشـایخی مسـوول سـیره 
رضوی جنوب اسـتان کرمان و رئیس شـورای 
اسـالمی شهرسـتان جیرفـت در حاشـیه این 
مراسـم در گفت وگـو بـا خبرنگار فـارس اظهار 
داشـت: ایـن ایـام را بـه همـه دوسـت داران 

امـام مهربانـی تسـلیت عـرض می کنـم ایـن 
امـام  از مـاه صفـر دل هـای همـه مـا  ایـام 
بیـان کـرد: همه سـاله  رضایـی می شـود.وی 
برنامـه شـهادت ایـن امـام بزرگـوار بـا حضور 
خادم یـاران و مجموعه خادمان در شهرسـتان 
جیرفت در مسـجد امـام رضا این شهرسـتان 
برگزار می شود.مسـوول سـیره رضـوی جنوب 
ایـام  در  کـرد:  خاطرنشـان  کرمـان  اسـتان 
فاطمیـه امسـال یـادواره شـهدا تحـت عنوان 
آبـروی محلـه در این مسـجد برگزار می شـود 
کـه در سـال های گذشـته همزمـان بـا شـب 

شـهادت امـام رضـا )ع( برگـزار می شـد.
مجموعـه  امسـال  داد:  ادامـه  مشـایخی 
شهرسـتان  سـطح  در  رضـوی  خادم یـاران 
جیرفـت برنامه هـای متنوعی در ایام شـهادت 

امـام رئـوف برگـزار کردنـد.

بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
ازاحتمـال ورود موج جدیدی از 
ملخ هـای صحرایـی بـه جنـوب 
اسـتان کرمان خبـر داد.به گـزارش خبرگزای 
سـیدمحمد  کرمـان   مرکـز  صداوسـیما 
موسـوی  در سـفر بـه جیرفـت  بـا اشـاره به 
ملخ هـای  از  جدیـدی  مـوج  ورود  احتمـال 
در  کرمـان،  اسـتان  جنـوب  بـه  صحرایـی 
ماه هـای پایانـی امسـال بـر اسـاس اعـالم 
سـازمان جهانـی غذا افـزود :تمهیـدات ویژه  
بـرای مبارزه بـا موج جدید ملخهـا به جنوب 
کرمـان انجام شـده اسـت.مدیرکل مدیریت 
بحـران وزارت جهادکشـاورزی بـا یـاد آوری 
هجـوم ملخ هـا  بـه جنـوب کرمـان در سـه 
وجـود  :بـا  افـزود  امسـال،  نخسـت  مـوج 

جهـاد  سـازمان  و کمبودهـا،  محدودیت هـا 
کشـاورزی و دسـتگاه های همـکار بـه نحـو 
مطلوبـی ایـن آفـت خطرنـاک را مدیریـت 
اختصـاص   از   موسـوی  کردند.سـیدمحمد 
اعتبـار مبـارزه بـا ملـخ در جنـوب کرمـان به 
وزارت کشـور در آینـده ای نزدیـک خبر داد و 
گفـت: در حـال حاضـر تیم هـای پایش ملخ 
صحرایـی در شهرسـتان های جنوبـی اسـتان 
کرمـان  آمادگـی کامـل دارنـد تـا در صـورت 
بـروز هرگونـه مشـکل، زمینـه مبـارزه جـدی 
را فراهـم کننـد. مدیـرکل مدیریـت بحـران 
شناسـایی  دربـاره  جهـاد کشـاورزی  وزارت 
مناطـق پـر خطـر هجـوم ملخ هـا در جنـوب 
بـا  منطقـه  جـدی  پایـش  افـزود:  کرمـان 
حضـور کارشناسـان فنـی حفـظ نباتـات در 

حـال انجـام اسـت.

سرپرســت ســازمان صنعــت، 
جنــوب  تجــارت  و  معــدن 
اقتصــاد  ســتاد  در  کرمــان 
گفــت:  اســتان،  مقاومتــی 
حــوزه  در  تاکنــون  ســال  ابتــدای  از 
ــت  ــه در دس ــا 61 مصوب ــد م ــق تولی رون
ــره 18  ــوص تبص ــم و در خص ــرا داری اج
در جنــوب اســتان، 4 جلســه تشــکیل 
12 درصــد از  داده ایم.مروجــی افــزود: 
ــد  ــر فعالن ــان غی ــوب کرم ــای جن واحده
کمبــود  آنهــا  مشــکل  بزرگتریــن  کــه 
و  قیمت هــا  بی ثباتــی  نقدینگــی، 
در  اســت.مروجی فرد  بــازار  مشــکالت 
ــع  ــع موان ــروه رف ــرد کارگ خصــوص عملک
تولیــد بــرای احیــای واحدهــای نیمــه 
در  اقتصــادی  واحــد   9 فعــال گفــت: 

ــع  ــع موان ــرده رف ــا کارگ ــان ب ــوب کرم جن
چرخــه  بــه  بازگردانــی  امــکان  تولیــد 
تولیــد را خواهنــد داشــت کــه از ایــن 
ایــن کارگروه هــا  بــا  واحــد   5 میــان 
 4 و  برگشــته اند  تولیــد  چرخــه  بــه 
واحــد دیگــر نیــز در حــال بازگردانــی 
 11 اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  هســتند.وی 
جنــوب  در  مقاومتــی  اقتصــاد  پــروژه 
ــم  اســتان کرمــان در حــوزه صنعــت داری
ــروژه  ــداد 8 پ ــن تع ــت: از ای ــار داش اظه
ــان  ــا بی ــت.وی ب ــاح اس ــاده افتت آن آم
اینکــه ســه پــروژه اقتصــاد مقاومتــی در 
جنــوب اســتان کــه یکــی از آنهــا احــداث 
مشــکل  بــا  اســت  صادراتــی  پایانــه 
روبــرو شــده اند گفــت: ایــن پروژه هــا 
در تامیــن منابــع مالــی مشــکل دارنــد.

مسـوول کتـاب خانـه تخصصی 
جنـوب کرمـان،  خانـواده  و  زن 
هـای  طـرح  از  یکـی  گفـت: 
کتـاب خوانـی کـه کتـاب خانـه 
تخصصـی زن و خانـواده قرار اسـت اجرا کند، 
طـرح قصـه گویـی بـرای کـودکان در سـاعت 
خاصـی از روز اسـت.»محدثه رودبـاری«، در 
گفـت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبسـتان از 
کرمـان جنـوب، گفـت: کتاب خانـه تخصصی 
زن و خانـواده جنـوب کرمان، در سـال 1397 
راه انـدازی شـده اسـت و بیـش از 300 جلـد 
کتـاب در حـوزه زن و خانـواده دارد.در ایـن 
کتـاب خانـه، کتاب هایـی با عناویـن حجاب 
و عفـاف، تربیـت کـودک، روانشناسـی، کتاب 

و خانـواده موجـود اسـت.
بیـان داشـت: متقاضیـان عضویـت در  وی، 

کتـاب خانه تخصصـی زن و خانواده مسـجد 
دوسـتدار خانـواده، مـی تواننـد همـه روزه از 
سـاعت 17 عصـر بـه ایـن کتـاب خانـه واقـع 
در مسـجد حضـرت زهـرا سـالم هللا در شـهر 
عنـوان  کنند.رودبـاری،  مراجعـه  جیرفـت 
داشـت: کانون فرهنگی هنری شـهید شـجاع 
الدینـی بـه منظـور ایجـاد عالقـه و انگیـزه در 
کـودکان نسـبت بـه کتـاب خوانـی، یکسـری 
کتـاب داسـتان جـذاب را تهیـه کـرده اسـت 
و در ایـن کتـاب خانـه بـه صـورت امانـت در 
اختیـار کـودکان قـرار مـی دهـد.در راسـتای 
نهادینـه کـردن فرهنگ کتاب خوانـی در گروه 
سـنی کـودکان، یکـی از طـرح هـای کتـاب 
خوانـی کـه ایـن کتـاب خانه قـرار اسـت اجرا 
بـرای کـودکان در  کنـد، طـرح قصـه گویـی 

سـاعت خاصـی از روز اسـت.

خاوری،گفت:کانــون  جمشــید 
فرهنگــی هنــری شــهید باکــری 
ــی  ــت زدای ــور محرومی ــه منظ ب
و خدمــت رســانی در مناطــق 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــان ب ــوب کرم ــروم جن مح

ــرد. ــزار ک ــادی برگ اردوی جه
»جمشــید خــاوری«، در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان 
جنــوب، گفــت: کانــون معیــن شــهید مهــدی 
ــکل از 16  ــوب متش ــار جن ــادی رودب ــاه آب ش
ــون فرهنگــی هنــری روســتایی اســت و  کان
ــی  ــون فرهنگ ــا، کان ــون ه ــن کان ــی از ای یک

ــت. ــری اس ــهید باک ــری ش هن
ــادی  ــاه آب ــهید ش ــن ش ــون معی ــر کان مدی
ــی  ــون فرهنگ ــزود: کان ــوب، اف ــار جن رودب
منظــور  بــه  باکــری  شــهید  هنــری 

محرومیــت زدایــی و خدمــت رســانی در 
بــرای  مناطــق محــروم جنــوب کرمــان 
اولیــن بــار اردوی جهــادی برگــزار کــرد.وی، 
ــتان  ــه شهرس ــی ک ــت: از آنجای ــار داش اظه
رودبــار در جنــوب کرمــان دارای مناطــق 
یافتــه اســت  توســعه  محــروم و کمتــر 
ــار  ــک روزه در رودب ــن اردوی ی ــن ای بنابرای
ــرد:  ــه ک ــد.خاوری، اضاف ــزار ش ــوب برگ جن
ــون  ــن کان ــای ای ــر از اعض ــور 10 نف ــا حض ب
ــرح( اردوی  ــب )ط ــری در قال ــی هن فرهنگ
جهــادی، مراحــل ابتدایــی ســاخت مدرســه 
شــامل شــفته  مدرســه انجــام شــد.در نظــر 
داریــم در رودبــار جنــوب هــر کجــا کــه 
مدرســه خیــر ســازی در حــال احــداث 
ــک در  ــه کم ــا را ب ــه ه ــان هفت ــت، پای اس

ســاخت آن اختصــاص دهیــم.

روزنامهپیامما
این روزنامه در تیتر یک خود از ممنوع شدن استفاده بخاری نفتی در مدارس 

خبر داد.

روزنامهحدیثکرمان
با تیتر سایه تهدید استاندار بر سر سرمایه گذاران بدعهد به بررسی مسائل 

مطرح شده در نشست اقتصاد مقاومتی استان پرداخت.

بســته شــدن صــادرات رب گوجــه  باعــث کاهــش قیمــت 
ــار،  ــتین ب ــرای نخس ــع ب ــده و درواق ــول ش ــن محص ای
ســنگینی کفــه تــرازو بــه نفــع گوجــه کاران جنــوب کرمــان 

رقــم خــورده اســت. 

ــا کاهــش قیمــت رب گوجــه چرخــه  ــا، ب ــه گــزارش ایرن ب
ــورده  ــم خ ــاورزان بره ــه داران و کش ــن کارخان ــوازن بی ت
نفــع  بــه  تــرازو  بــار، کفــه  ایــن   می تــوان گفــت  و 
ــل،  ــه مقاب ــا در نقط کشــاورزان ســنگین شــده اســت، ام

بــار  زیــر  رب گوجــه،  تولیدکننــدگان  و  کارخانــه داران 
بدهــی چنــد میلیــاردی رفتنــد.

کارخانــهدارانجنوبکرماندرانتظار
یت حما

در  داران رب گوجــه جنــوب کرمــان  نماینــده کارخانــه 
ــا توجــه  ــار داشــت: ب ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن گفــت و گــو ب
در  فرنگــی،  رب گوجــه  صــادرات  شــدن  بســته  بــه 
راســتای جلوگیــری از ضــرر کارخانــه داران انتظــار داریــم 
ــه  ــت ب ــهیالت ارزان قیم ــامل تس ــی ش ــته های حمایت بس

ــود. ــه ش ــه داران ارائ کارخان
فعلــی  شــرایط  افــزود:  محمدرضایــی  محمدرضــا 
ــوده  ــق تولیــد ب ــر خــالف شــعار رون وضعیــت رب گوجــه ب
لــذا دولتمــردان و نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای 
اســالمی تمهیــدات الزم را در ایــن زمینــه اتخــاذ کننــد تــا 

از ورشکســتی کارخانه هــای رب جلوگیــری شــود.
ــه  ــه ب ــد گوج ــا خری ــد ب ــت می توان ــه داد: دول وی ادام
ــا  ــد ت ــت کن ــه داران حمای ــد از کارخان ــان تولی ــرخ زم ن

ــرود. ــن ن ــد از بی ــق تولی رون
نماینــده کارخانــه داران رب گوجــه جنــوب کرمــان تصریــح 
کــرد: کارخانه هــای ایــن منطقــه از 480 هــزار تــن گوجــه 
تولیــدی بیــش از 140 هــزار تــن را خریــداری و فــرآوری 
کردنــد و ایــن اتفــاق باعــث خوشــحالی کشــاورزان شــد.

بدهی3۰میلیــاردتومانیکارخانهدارانبه
کشاورزان

فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه بیــش از 60 درصــد طلــب 
ــت  ــان پرداخ ــوب کرم ــه جن ــه کار منطق ــاورزان گوج کش
ــدی  ــد تولی ــر 6 واح ــال حاض ــت: در ح ــت، گف ــده اس ش
ــتند و 30  ــه هس ــکل مواج ــا مش ــان ب ــوب کرم رب در جن

ــتند. ــکار هس ــاورزان بده ــه کش ــان ب ــارد توم میلی
محمدرضایــی اظهــار داشــت: جلســات متعــدد رونــق 
ــر  ــی ب ــی مبن ــا مصوبات ــزار و ب ــتانداری برگ ــد در اس تولی
ــود  ــف تبصــره 18 همــراه ب ــد ال پرداخــت تســهیالت از بن
و بــه پیشــنهاد ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 

ــون  ــا کن ــی ت ــید ول ــان رس ــتانداری کرم ــت اس ــه موافق ب
بانــک کشــاورزی بــه تعهــدات خــود در ایــن زمینــه عمــل 

نکــرده اســت.
نماینــده کارخانــه داران رب جنــوب کرمــان از توجــه ویــژه 
ــی کــرد  ــه تولیــد کننــدگان قدردان رئیــس قــوه قضاییــه ب
و گفــت: امیدواریــم بــه زودی مشــکل کارخانــه داران رب 

برطــرف شــود.
زمــان  در  مســئوالن  کــه  همانطــور  داد:  ادامــه  وی 
برداشــت گوجــه از کارخانه هــا طلــب یــاری می کننــد، 
امــروز کــه ایــن کارخانه هــا از کاهــش قیمــت رب دچــار 
ــا ایــن ارتبــاط  ــه کمــک آنهــا بیاینــد ت ــد، ب ضــرر شــده ان

ــد. ــتوار باش ــداوم و اس ــتی م دوس
ــه  ــه داران رب گوج ــت: کارخان ــار داش ــی اظه محمدرضای
امســال در جنــوب کرمــان اقــدام بــه خریــد رب بــا 
قیمــت 18 هــزار ریــال کــرده و بــا ایــن قیمــت رب خــود 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــت در م ــی دول ــد ول ــد کردن را تولی
ــه کاهــش  ــا جلوگیــری از صــادرات ایــن محصــول زمین ب

ــرد. ــم ک ــت را فراه قیم
وی ادامــه داد: کاهــش قیمــت رب باعــث ضــرر و زیــان 
مالــی کارخانــه داران جنــوب کرمــان شــده چــرا کــه آنهــا 
ــن شــرایط  ــا ای ــرده و حــاال ب ــد گوجــه ک ــه خری ــدام ب اق
ــه کشــاورزان  ــه پرداخــت بدهــی خــود ب ــادر ب ــی، ق قیمت

ــتند. نیس
نماینــده کارخانــه داران رب جنــوب کرمــان بــا بیــان 
اینکــه امســال کارخانه هــا، گوجــه کشــاورزان جنــوب 
کرمانــی را بــا بیشــترین نــرخ خریــداری کردنــد، تصریــح 

ــل ــی قب ــه فرنگ ــو رب گوج ــر کیل ــت ه ــرد: قیم ک
از بســتن صــادرات 180 هــزار ریــال بــوده ولــی هــم 
ــه  ــه 37 هــزار ریــال رســیده کــه ایــن مســاله ب اکنــون ب
دلیــل سیاســت اشــتباه در ممانعــت از صــادرات رب رقــم 
ــای  ــتی کارخانه ه ــث ورشکس ــاق باع ــن اتف ــورده و ای خ

رب گوجــه جنــوب کرمــان می شــود.
ــازار  ــی در ب ــی رب گوجه فرنگ ــت فعل ــا قیم ــزود: ب وی اف
قــادر بــه پرداخــت ایــن بدهــی ســنگین نبــوده و نیازمنــد 

ــتم. ــت هس ــای دول حمایت ه

کارخانهدارانربنســبتبهپرداخت
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ــان  ــی اســتان کرم ــج شهرســتان جنوب ــردم پن ــده م نماین
ــاد از پرداخــت  ــن انتق ــس شــورای اســالمی ضم در مجل
نکــردن مطالبــات معــوق کشــاورزان گفــت: کارخانــه داران 
ــد. ــات کشــاورزان اقــدام کنن ــه پرداخــت مطالب نســبت ب

ــزاری نشســت بررســی مشــکالت  ــه برگ ــزه ب ــد حم  احم
محــل  در  رب  کارخانــه داران  و  کار  گوجــه  کشــاورزان 
ــن نشســت  ــزود: ای ــرد و اف ــوج اشــاره ک ــداری کهن فرمان
ــور  ــا حض ــاورزان ب ــات کش ــردن معوق ــرف ک ــرای برط ب
نماینــده کارخانــه داران جنــوب کرمــان، نماینــده ســازمان 
ــس  ــتان و رئی ــان، دادس ــوب کرم ــدن جن ــت و مع صنع
دادگســتری، فرمانــدار، نماینــده کشــاورزان و اعضــای 

ــد. ــزار ش ــن برگ ــورای تامی ش
ــرد:  ــح ک ــن نشســت اشــاره و تصری ــات ای ــه مصوب وی ب
پرداخــت بدهــی کشــاورزان از ســوی کارخانــه داران از 
طریــق فــروش رب گوجــه فرنگــی و دریافــت تســهیالت 
ــت از  ــوه پرداخ ــاورزان در نح ــا کش ــل ب ــن تعام و همچنی

ــود. ــت ب ــن نشس ــات ای ــه مصوب جمل
ــه داران،  ــار داشــت: چنانچــه کارخان ــده مجلــس اظه نماین
اقدامــات  نکننــد  پرداخــت  را  کاران  معوقــات گوجــه 
ــتور کار  ــاورزان در دس ــت کش ــه درخواس ــا ب ــی، بن قانون

ــت. اس
ــب  ــن بیــش از 60 درصــد طل ــه طــور میانگی وی گفــت: ب
گوجــه کاران توســط کارخانــه داران پرداخــت شــده و 
ــز  ــاورزان نی ــب کش ــده طل ــه زودی باقیمان ــم ب امیدواری

ــود. ــت ش پرداخ

افزونبــر2هزارگوجهکاردرگیروصول
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گفــت:  ایرنــا  بــه  هــم  کرمانــی  جنــوب  گوجــه کار 
بیــش از 2 هــزار کشــاورز جنــوب کرمانــی در هفــت 
شهرســتان ایــن منطقــه درگیــر وصــول معوقــات خــود از 

هســتند. کارخانــه داران 
علــی امیــری بــا بیــان اینکــه ارتبــاط بیــن کارخانــه داران 
ــکل  ــزود: مش ــت، اف ــل اس ــه کار متقاب ــاورزان گوج و کش
برعکــس  و  بــوده  کشــاورزان  مشــکل  کارخانــه داران 
مشــکل کشــاورزان مشــکل کارخانــه داران اســت لــذا 
ــش  ــن بخ ــکالت ای ــه مش ــود ک ــاذ ش ــری اتخ ــد تدبی بای

ــود. ــرف ش برط
ــع  ــه داران رف ــکل کارخان ــم مش ــه داد: امیدواری وی ادام
از کشــاورزان حمایــت  شــود چــرا کــه کارخانــه داران 
برداشــت  تــا در فصــل  داریــم  انتظــار  لــذا  می کننــد 
مواجــه  محصــول گوجــه  خریــد  مشــکل  بــا  جــاری 

نشــویم.
گوجــه کار جنــوب کرمانــی تصریــح کــرد: کارشناســان 
جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان ســطح زیــر کشــت 
ــالم و  ــار اع ــزار و 250 هکت ــه را 13 ه ــن منطق ــه ای گوج
میانگیــن عملکــرد هــر هکتــار را 30 تــن در هکتــار بــرآورد 
کــرده انــد کــه بــا احتســاب ایــن میــزان، 400 هــزار تــن 
ــته  ــال گذش ــی س ــان ط ــوب کرم ــی در جن ــه فرنگ گوج

ــت. ــده اس ــد ش تولی

کاهشســطحزیرکشتگوجهفرنگی
گفــت:  نیــز  جنــوب کرمــان  فاریــاب  اهــل  کشــاورز 
کارخانــه رب معوقــات امســال را پرداخــت نکــرده و ایــن 
ــت  ــه کش ــار گوج ــم هکت ــط نی ــده فق ــث ش ــاله باع مس

ــم. کن
بــاالی کشــت گوجــه  هزینه هــای  بــه  نجفــی  علــی 
ایــن هزینه هــای  بــا  افــزود:  و  اشــاره کــرد  فرنگــی 
ــار  ــده فش ــت نش ــون پرداخ ــا کن ــه ت ــی ک ــنگین و طلب س

می شــود. وارد  بــه کشــاورزان  زیــادی  اقتصــادی 
وی ادامــه داد: مســئوالن بــرای پرداخــت معوقــات گوجــه 
ــم از  ــا نمی توانی ــه م ــرا ک ــد چ ــه کنن ــی ارائ کاران راه حل
ــد و از  ــا را می خرن ــه م ــول گوج ــه محص ــی ک کارخانه های
ــه دلیــل پرداخــت نکــردن بدهــی  ــد ب مــا حمایــت می کن

شــکایت کنیــم.

سنگینی کفه ترازو به نفع 
گوجه کاران جنوب

رنا
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استانی

 خرمــای جنــوب کرمــان در حالــی دپــو شــده کــه 
پیش بینــی کرده انــد  را  قیمــت  افزایــش  خرمــاداران 
امــا فعــاالن اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه ایــن اتفــاق، 
ــر از  ــده ای پ ــد و آین ــش خری ــون کاه ــی همچ پیامدهای
ابهــام بــرای بــازار ایــن محصول بــه دنبال خواهد داشــت. 
ــزار  ــان 30 ه ــمال کرم ــا در ش ــت خرم ــطح زیرکش  س
ــول و در  ــن محص ــزار ت ــدود 300 ه ــد ح ــا تولی ــار ب هکت
شهرســتان های جنوبــی ایــن اســتان هــم افــزون بــر 30 
هــزار هکتــار بــا بیــش از 200 هــزار تــن محصــول اســت 
امــا بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی امســال، خرمــای این 
منطقــه دچــار خســارت شــده کــه ایــن مســاله نوســاناتی 
ــرده اســت. ــاد ک ــا ایج ــزان عرضــه خرم ــت و می در قیم

تولیــدبیشاز2۰8هزارتنخرمادر
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جنــوب  جهــاد کشــاورزی  ســازمان  باغبانــی  مدیــر 
خرمــا  برداشــت  فصــل  در  امســال  گفــت:  کرمــان 
کرمــان  اســتان  جنوبــی  شهرســتان  هفــت  از 
شــد. برداشــت  خرمــا  تــن  هــزار   208 از  بیــش 

مجمــوع  از  ســال گذشــته  افــزود:  شــریف  منصــور 
ــه  ــای منطق ــواع خرم ــارور ان ــطح ب ــار س ــزار هکت 29 ه
تــن محصــول  208 هــزار  از   بیــش  جنــوب کرمــان 
خارجــی  و  داخلــی  بازارهــای  روانــه  و  تولیــد 
شــد. افغانســتان(  و  روســیه  اروپایــی،  )کشــورهای 

ــاه  ــا از نیمــه اول تیرم ــرد: برداشــت خرم ــح ک وی تصری
بــا رقــم زودرس آلِمهتــری آغــاز و تــا اواخــر مهرمــاه بــا 

برداشــت ارقــام دیــر رس هلیلــه ای بــه اتمــام می رســد.
جنــوب  جهــاد کشــاورزی  ســازمان  باغبانــی  مدیــر 
کرمــان ادامــه داد: ارقــام تولیــدی خرمــا در ایــن منطقــه 
ُمرداســنگ،نگار، گوردیــال  مضافتــی، کلوتــه،  شــامل 
اســت. مجــول  و  زاهــدی  پیــارم،  ارقــام خشــک  و 

در  شــده  تولیــد  خرمــای  داشــت:  اظهــار  وی 
ارگانیــک  و  ســالم  جنــوب کرمــان کامــاًل  باغ هــای 
ســه  تــا  300 گرمــی  بندی هــای  بســته  در  و  اســت 
ذخیــره  منطقــه  ســردخانه های  در  کیلوگرمــی 
رســد. مــی  فــروش  بــه  طــول ســال  در  و  ســازی 

کاهــش72درصدیخریدخرمای
جنوبکرمان صادراتی

صادرکننــده خرمــا گفــت: امســال نســبت بــه مــدت 

درصــد کاهــش   72 شــاهد  ســال گذشــته  مشــابه 
خریــد خرمــای صادراتــی در جنــوب کرمــان بــودم.

در  گذشــته  ســال  افــزود:  مبیــن زاده  عبدالولــی 
ــی  ــای صادرات ــن خرم ــزار و 500 ت ــان 2 ه ــوب کرم جن
خریــداری  تــن   700 فقــط  امســال  ولــی  خریــدم 
اســتقبالی  کــم  از  نشــان  آمــار  ایــن  لــذا  کــرده ام 
اســت. فــروش  بــرای  منطقــه  ایــن  خرمــاداران 

وی بــا بیــان اینکــه خریــد خرمــا را هــر ســاله از شــهریور 
تــا مــاه مبــارک رمضــان در ایــران انجــام می دهــم، 
ــه کشــورهای  ــداری شــده ب ــح کــرد: خرمــای خری تصری
افغانســتان، قزاقســتان، روســیه و هنــد صــادر می شــود.

ــور  ــوع کش ــته در مجم ــال گذش ــت: س ــار داش وی اظه
ایــران ســه هــزار و 400 تــن خرمــا خریــداری کــردم ولــی 
ــن  ــزار و 150 ت ــون، یکه ــا کن ــد ت ــدای خری امســال از ابت
خرمــا خریــدم و بــا کاهــش 66 درصــدی مواجــه بــودم.

در  خرمــاداران  افغانســتان گفــت:  اهــل  صادرکننــده 
منطقــه جنــوب اســتان کرمــان و دیگــر اســتان های 
در  را  خــود  خرمــای  محصــول  امســال  کشــور 
باعــث  مســاله  ایــن  و  کرده انــد  دپــو  ســردخانه ها 
اســت. شــده  خرمــا  صادرکننــدگان  اســتقبالی  کــم 

بــرای  قیمت هــا  بــردن  بــاال  افــزود:  مبیــن زاده 
ایــن  و  نــدارد  اقتصــادی  توجیــه  خارجــی  تجــار 
مســاله ضــرر و زیــان کشــاورزان را بــه دنبــال دارد.

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه ُبعــد مســافت بــرای 
ــه  ــر چ ــاداران ه ــدف، خرم ــورهای ه ــه کش ــادرات ب ص
بــه فــروش محصــول خــود کننــد  اقــدام  ســریع تر 
چــرا کــه دپــوی محصــول نــه تنهــا باعــث افزایــش 
محصــول  حجــم  افزایــش  بلکــه  نمی شــود  قیمــت 
داشــت. بــه همــراه خواهــد  را  و کاهــش قیمت هــا 

او بــه مشــکالت پیــش روی صادرات نیز اشــاره و تصریح 
ــرک  ــن گم ــراد گرفت ــازار و ای ــا در ب ــود دالل ه ــرد: وج ک
ــت. ــادرات اس ــوزه ص ــکالت ح ــه مش ــد، از جمل ــه برن ب

ــح  ــاره و تصری ــا اش ــت خرم ــه قیم ــده ب ــن صادرکنن ای
تومــان،  هــزار   ١٧ مضافتــی  امســال خرمــای  کــرد: 
ــان،  ــزار توم ــنک ١٥ ه ــان، مرداس ــزار توم ــه ١٤ ه کلوت
ربــی ١٢ و  خنیــزی را 15 هــزار تومــان خریــداری کــردم.

کیفیــت  نظــر  از  را  کرمــان  جنــوب  خرمــای  وی 
گفــت:  و  برشــمرد  خرماهــا  مرغوب تریــن  جــزو 

خرمــا  منطقــه  ایــن  از  کنــون  تــا   86 ســال  از 
می کنــم. صــادر  هــدف  بازارهــای  بــه  و  می خــرم 

27۰میلیــاردتومانبهخرمایجنوب
کرمانخسارتواردشد

جنــوب  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 

محصــول  درصــدی   30 خســارت  از  کرمــان 
اســتان  جنوبــی  شهرســتان  هفــت  در  خرمــا 
تومــان  میلیــارد   270 گفــت:  و  داد  خبــر  کرمــان 
شــد. وارد  خســارت  جنــوب کرمــان  خرمــای  بــه 

ــتان،  ــدای تابس ــای ابت ــزود: گرم ــوری اف ــعید برخ س

ــل  ــی در فص ــح، بارندگ ــات تلقی ــن عملی ــام نگرفت انج
گردافشــانی، وزش تندبادهــای داغ و تغییــر اقلیــم بــه 
ــرد. ــارت وارد ک ــان خس ــوب کرم ــه جن ــای منطق خرم

اینکــه ســطح زیــر کشــت خرمــای  بیــان  بــا  وی 
منطقــه جنــوب کرمــان 30 هــزار و 744 هکتــار اســت، 

ــل در  ــر نخ ــون نف ــار میلی ــش از چه ــرد: بی ــح ک تصری
جنــوب کرمــان وجــود دارد کــه در حالــت طبیعــی میزان 
تولیــد هــر نخــل 50 کیلوگــرم بــوده امــا در اثــر عارضــه 
ــا  ــات و بیماری ه خشــکیدگی خوشــه و بدتلقیحــی، آف
ــا 40 درصــد نوســان داشــت. ایــن میــزان حــدود 10 ت

افزایشقیمــتخرماباعثدپویمحصول
شد منطقه خرمای

عضــو هیــات مدیــره ســردخانه داران جنوب کرمــان گفت: 
افزایــش قیمــت خرمــا باعــث دپــوی محصــول خرمــای 
هفــت شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان شــده اســت.

بیــژن سیســتانی افــزود: هــم اکنــون قیمــت هــر 
کیلوگــرم خرمــای مضافتــی بیــن 18 تــا 20 و رقــم کلوتــه 
ــبت  ــه نس ــده ک ــن ش ــان تعی ــزار توم ــا 17 ه ــن 16 ت بی
بــه ســال گذشــته افزایــش چشــمگیری داشــته اســت.

ــار داشــت: در حــال حاضــر بیشــتر خرمــاداران  وی اظه
ــاب  ــل حب ــه دلی ــاله ب ــن مس ــتند و ای ــنده نیس فروش
بــوده  ســال گذشــته  بــه  نســبت  قیمــت  افزایــش 
شــده  هــا  ســردخانه  در  خرمــا  دپــوی  باعــث  کــه 
ســرمایه  تمــام  عــادی  افــراد  و  دالل هــا  همــه  و 
بــه کار  خرمــا  دپــوی  و  خریــد  زمینــه  در  را  خــود 
ایــن  تجربــه می گویــم،  اســاس  بــر  گرفته انــد کــه 
فعالیت هــا بــا ضــرر و زیــان همــراه خواهــد بــود.

ــان  ــوب کرم ــردخانه داران جن ــره س ــات مدی ــو هی عض
ادامــه داد: خرمــاداران از دپــوی محصــول خرمــای خود 
ــه  ــن کار ن ــه ای ــد چــرا ک ــری کنن در ســردخانه ها جلوگی
ــث  ــه باع ــود بلک ــت نمی ش ــش قیم ــب افزای ــا موج تنه
ــاداران خواهــد شــد. ــی بیشــتر خرم ــان مال ضــرر و زی

وی بــا بیــان اینکــه بازارهــای هــدف خرمــا، کشــورهای 
تصریــح  اســت،  عــراق  و  افغانســتان  هندوســتان، 
ــتان  ــور هندوس ــه کش ــا ب ــادرات خرم ــرای ص ــرد: ب ک
ــاز  ــان نی ــراق 10 روز زم ــتان 20 و ع ــاه، افغانس ــک م ی
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــان م ــه زم ــه ب ــا توج ــذا ب ــت ل اس
در ایــن کشــورها اگــر خرمــاداران محصــول خــود را 
هــر چــه زودتــر بــه فــروش نرســانند، نمی تواننــد 
خرمــای خــود را در زمــان مقــرر بــه صادرکننــدگان 
خرمــای  از  انبوهــی  بــا  نتیجــه  در  برســانند 
شــد. خواهیــم  مواجــه  کشــور  در  خریــدار  بــدون 

در هفــت شهرســتان  85 ســردخانه خرمــا  تعــداد   
نگهــداری  جنوبــی اســتان کرمــان فعــال و هزینــه 
200 تومــان اســت. 2 هــزار و  هــر کارتــن )مــادر( 

یــک  و  شهرســتان  هفــت  بــا  کرمــان  جنــوب 
مســاحت  ســوم  یــک  جمعیــت،  نفــر  میلیــون 
اســت. داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  اســتان  ایــن 

عضوهیاتمدیرهسردخانهداران
جنوبکرمانگفت:افزایشقیمت
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17هزارتومانتعینشــدهکهنسبت
بهسالگذشتهافزایشچشمگیری
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خرماداران جنوبی بر سر دو راهی فروش و دپو

جنوباسـتانکرمان38هزارهکتارسـطحزیرکشـتخرماداردوسـاالنهبیشاز22۰هزارتنخرماازاین
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محصـولخـودداریکـردهواقـدامبـهدپـویآنکننـدایـندرحالیاسـتکهفعـاالناقتصـادیمعتقد
هسـتندایـنکارباعـثکاهـشنرخمحصولشـدهوآیندهمبهمـیرابرایبـازاراینمحصولرقـممیزند.

رییـسسـازمانجهـادکشـاورزیجنـوبکرمان
گفـت:27۰میلیـاردتومـانبـهخرمـایجنـوب
کرمـانخسـارتواردشد.سـعیدبرخـوریافزود:
گرمـایابتدایتابسـتان،انجـامنگرفتنعملیات
وزش گردافشـانی، فصـل در بارندگـی تلقیـح،
تندبادهـایداغوتغییـراقلیمبـهخرمایمنطقه

جنـوبکرمـانخسـارتواردکـرد.
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12محکومبهقصاص
درجیرفتازاعدام

رهاشدند
جیرفـت  شهرسـتان  انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
بـه  محکـوم  نفـر   12 دم  اولیـای  رضایـت  گفت:بـا 
قصـاص در زنـدان جیرفـت از اعـدام رهایـی یافتـه 
اند. حسـین سـالمی افـزود: از این تعـداد 4 نفر آزاد 
و 8 نفـر دیگـر در صـورت پرداخـت دیـه آزاد خواهنـد 
شـد.او اظهـار کرد:از ابتدای امسـال 57 جلسـه صلح 
و سـازش از سـوی شـورای حـل اختـالف و کمیتـه 
صلـح و سـازش در زندان جیرفت برگزار شـده اسـت 
کـه نتایـج موثـری در ایجـاد صلـح وسـازش داشـته 
است.سـالمی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه محصـور 
بـودن زندانیـان در محیـط زندان وعدم دسترسـی به 
خـارج از زنـدان، قضات بـا حضور در محـل زندان در 
دسـترس زندانیـان قرار گرفته و مشـکالت آن ها را از 
نزدیـک بررسـی می کننـد ودر همان محل دسـتورات 

قانونـی الزم را صـادر می کننـد.
دادسـتان جیرفـت گفت:ایـن نـوع دیدار هـای چهـره 
بـه چهـره بـا زندانیان موجبـی برای کاهش اسـترس 

و اضطـراب روانـی آن ها می شـود.
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کاهش تلفات جاده ای چشم انتظار بودجه ملی

امـروزه توجـه بـه بهسـازی و اسـتاندارد سـازی جـاده هـا امری 
غیـر قابـل انکار اسـت؛ چـرا که جاده هـا نقش کلیـدی و حیاتی 
در توسـعه اقتصـادی هـر منطقـه اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت 
کـه بـه ایـن مسـئله مهـم در جنوب اسـتان کرمـان توجه نشـده 
اسـت و شـاید می تـوان گفت یکـی از دالیل عدم اقبال سـرمایه 
گـذاران بـه این منطقه نبود زیر سـاخت آسـفالتی مناسـب بوده 

است.
بـه گـزارش شـبکه اطـالع رسـانی راه دانـا؛ بـه نقـل از راه آرمـان؛ 
بـا توجـه بـه اینکـه ایـران اسـالمی، کشـوری در حـال توسـعه 
اسـت ؛ ضـرورت دارد کـه بـا اسـتفاده از اصول اساسـی، توسـعه 
پایـداری را بـرای کشـورمان رقـم بزنیـم. شـبکه راه هـای بیـن 
شـهری و توجـه بـه توسـعه، بهسـازی و اسـتاندارد سـازی جاده 
هـا از جملـه عوامـل مهم توسـعه اقتصـادی هر منطقه اسـت که 
ایـن امـر موجـب رونق بخشـیدن وضعیـت صنعتی، کشـاورزی، 
گردشـگری و ... آن حـوزه خواهد شـد و به نوعـی می توان گفت 
دروازه هـای پیشـرفت بـا توسـعه جاده هـا و زیر سـاخت ها در 

مناطـق مختلف کشـور میسـر می شـود.
اسـتان کرمان به عنوان پهناورترین اسـتان کشـور اسـت و جنوب 
کرمـان متشـکل از هفت شهرسـتان و جمعیتی حـدود 900 هزار 
نفر از 14 اسـتان کشـور وسـیع تر و از 9 اسـتان کشور پر جمعیت 
تـر اسـت و برخـی از کارشناسـان عرصـه توسـعه پایـدار بـر ایـن 
عقیـده هسـتند ایـن منطقـه بـه لحـاظ جمعیـت و وسـعت می 

توانـد اسـتانی متعادل در تراز میانی اسـتانی کشـور باشـد.
آنچـه کـه مسـلم اسـت امـروزه جـاده هـا اهمیـت ویـژه ای در 
سراسـر دنیـا دارند و ایـن مهم نقش کلیدی و حیاتی در توسـعه 
اقتصـادی هـر منطقـه دارد و مـی تـوان گفت تا توسـعه جاده ها 
و زیـر سـاخت هـا رخ ندهد توسـعه اقتصـادی اتفاق نمـی افتد.
عدماقبالسرمایهگذارانبهجنوبکرمانبهعلتنبودزیر

ساختآسفالتیمناسب
احمـد حمـزه در گفتگـو بـا راه آرمـان؛ بـا بیـان اینکه جـاده یکی 
از مهمتریـن زیـر سـاخت هـا و ارکان توسـعه هـر منطقه اسـت، 
گفـت: متأسـفانه تا چند سـال گذشـته هیـچ کدام از جـاده های 
جنـوب اسـتان کرمـان اسـتاندارد نبودنـد و شـاید یکـی از دالیل 
عـدم اقبـال سـرمایه گـذاران بـه این منطقـه همین بـوده چرا که 
زیـر سـاخت آسـفالتی مناسـبی در ایـن منطقـه وجـود نداشـته 

است.
در مجلـس  اسـتان کرمـان  پنـج شهرسـتان جنوبـی  نماینـده 
شـورای اسـالمی ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکه سـرعت رشـد در 
جنـوب کرمـان باال اسـت؛ بنابراین تعـداد خودروهـای زیادی نیز 
سـاالنه بـه مجموعـه دیگـر خودروهـا اضافه مـی شـود و این در 
حالـی اسـت که جـاده های این منطقـه جاده های اسـتانداردی 

. نیست
وی افـزود: از سـوی دیگـر بـه دلیـل نبود شـغل، مشـاغل کاذبی 
همچـون قاچـاق سـوخت، انسـان، مـواد مخـدر و سـایر اشـکال 
قاچاق در جنوب اسـتان رواج دارد و تمامی این مسـائل دسـت 
بـه دسـت یکدیگـر داده و موجـب مـی شـود کـه تصادفـات 
بسـیاری در ایـن منطقـه رخ دهد و از سـوی دیگر بـه علت وجود 
مسـافت هـای طوالنـی در جنـوب اسـتان بـرای رسـاندن افـراد 
بـه بیمارسـتان، تصادفـات در ایـن منطقـه غالبـا منجـر بـه فوت 

می شـود.
محدودیتمنابعمالی؛علتپیشرفتکُندبهسازیجادههای

جنوبکرمان
حمـزه بـا اشـاره به اینکـه اقداماتی را در زمینه جـاده ها و به ویژه 
جـاده های بین شـهری در حوزه جنوب اسـتان انجـام داده ایم، 
تصریـح کـرد: امـا متأسـفانه بـه علت محدودیـت منابـع مالی و 
بـا توجـه بـه اینکـه تمـام جـاده هـای منطقه جنـوب اسـتان به 

غیـر از جـاده کهنـوج بـه بندرعباس، ردیـف ملی برایشـان در نظر 
گرفتـه نشـده اسـت و در ایـن راسـتا بایـد بـا اسـتفاده از بودجه 
شهرسـتان و اسـتان کار پیـش رود کـه ایـن مسـئله رونـد کار را 

کنـد کرده اسـت.
در مجلـس  اسـتان کرمـان  پنـج شهرسـتان جنوبـی  نماینـده 
شـورای اسـالمی عنـوان کـرد: در حـال حاضـر جـاده کهنـوج بـه 
بندرعبـاس بـه عنوان یکی از شـریان های حیاتی کشـور در حال 
دو بانـده شـدن اسـت کـه آخریـن مراحـل کاری ایـن پـروژه به 
مناقصـه گذاشـته شـده اسـت و امیدواریـم ایـن جـاده تـا پایان 

سـال آینـده بـه طـور کامـل تکمیل شـود.
وی در خصـوص سـایر جـاده هـای جنوب اسـتان کرمـان اظهار 
کـرد: جـاده بیـن شهرسـتان هـای منوجـان قلعـه گنـج، کهنـوج 
_قلعـه گنـج، کهنوج رودبـار جنوب و رودبار جنوب _ ایرانشـهر در 
حـال تعریـض و اسـتاندارد سـازی اسـت؛ اما بـا توجه بـه اینکه 

ایـن جـاده هـا ردیف ملـی ندارنـد، روند کار بسـیار کند اسـت.
عدمتخصیصمنابعکافیبرایجادههابهعلتشرایطاقتصادی
حمـزه بـا تأکیـد بـر اینکـه در خصـوص جـاده هـای روسـتائی 
جنـوب اسـتان نیـز پائین ترین شـاخص را در سـطح جاده های 
اسـتان داریـم، گفـت: بخش قابل توجهـی از روسـتاهایمان و به 
ویـژه روسـتاهای سـه شهرسـتان منوجـان، قلعـه گنـج و رودبار 
جنـوب هنوز دسترسـی مناسـب ندارنـد و جاده هایشـان خاکی 
اسـت کـه ایـن مسـائل، مشـکالتی را در این بخش هـا به وجود 

آورده اسـت.
در مجلـس  اسـتان کرمـان  پنـج شهرسـتان جنوبـی  نماینـده 
شـورای اسـالمی در پایـان خاطـر نشـان کـرد: پیگیـری هـای 
متعـددی صـورت گرفتـه اسـت اما به دلیـل آنکه شـرایط خاص 
اقتصـادی در کشـور حاکـم اسـت و بـا توجـه به عـدم تخصیص 
منابـع کافـی متأسـفانه در خصـوص ایـن جـاده هـای اقـدام 

خاصـی انجـام نشـده اسـت.
نقـل جـاده ای جنـوب  و  راهـداری و حمـل  جمیلـی مدیـرکل 
اسـتان کرمـان در گفتگـو مـاه گذشـته بـا تسـنیم با قبـول اینکه 
جاده هـای مـا در جنـوب اسـتان کرمان کیفیـت و کمیـت الزم را 
ندارنـد اظهـار داشـت: یکی از دالیل این موضوع این اسـت که در 
جنوب اسـتان کرمان به تازگی بسـیاری از شـهرها و بخش ها به 
شهرسـتان تبدیـل شـدند و به دلیل کمبـود اعتبـارات، جاده های 

این مناطق نتوانسـتند همزمان و متناسـب با ایـن تغییرات ارتقا 
پیـدا کنند.

وی بـا بیـان اینکـه در حال حاضـر در جنوب اسـتان کرمان، 850 
کیلومتـر راه بیـن شهرسـتانی وجـود دارد گفـت: از ایـن میـزان 
تنهـا 155 کیلومتـر آن تبدیـل بـه راه اصلـی شـدند نـه بزرگـراه و 
160 کیلومتـر آن هـم در حـال بهسـازی اسـت و یـک حسـاب 
سرانگشـتی متوجـه می شـویم کـه تـا رسـیدن بـه سـقف 850 

کیلومتـر فاصلـه زیـادی داریم.
عدمتأمینبودجهکافیبرایجادههایجنوببهعلتکمبود

اعتباراتدولت
مسـعود جمیلـی در گفتگـو بـا راه آرمـان؛ بـا بیـان اینکـه جنوب 
کرمـان دارای 219 کیلومتر بزرگـراه، 766 کیلومتر راه اصلی، 1041 
کیلومتر راه فرعی و 1682 کیلومتر راه روسـتایی آسـفالته اسـت، 
گفـت:  علـی رغـم افزایـش تلفـات حـوادث رانندگـی در کشـور 
تلفـات رانندگـی در راههـای حـوزه اسـتحفاظی جنـوب کرمـان، 
تغییری)افزایشـی( در نتیجـه تمهیـدات موثر و اثر بخشـی که در 

جنـوب کرمـان در نظـر گرفته شـده، نداشـته اسـت.
وی ادامـه داد: از اعتبـارات راهسـازی می بایسـت 1 تـا 10 درصـد 
بـرای مباحـث ایمنـی راه تخصیـص یابـد؛ کـه بـه علـت کمبـود 
اعتبـارات دولـت در سـالهای اخیر، به تبـع آن بودجه الزم و کافی 
بـه منظـور ارتقـای ایمنـی راهها، متاسـفانه تامین نشـده اسـت.

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان 
بیـان کـرد: ولـی بـا وجـود تمامـی کمبودهـا، اقدامـات قابـل 
توجهـی در تعریـض، روکـش آسـفالت، شانه سـازی و اصـالح 
شـیب شـیروانی محورها، نصـب تابلو و عالئم ایمنی، خط کشـی 
محورهـا، اجـرای سیسـتم روشـنایی، آشکار سـازی و رفـع نقاط 
حادثـه خیـز، نصـب و راه انـدازی سیسـتم های هوشـمند کنترل 
تـردد محورهـا، شـامل: نصـب سـامانه های ثبت تخلف، سـامانه  
هـای نظـارت تصویری و دسـتگاههای تردد شـمار صـورت گرفته 

است.
قاچاقسوختواتباع؛دلیلبروزافزایشتلفاتجادهایدر

جنوبکرمان
جمیلـی بـا اشـاره بـه اینکـه در تصادفـات 4 عامـل انسـان، راه، 
وسـیله نقلیـه و شـرایط محیطـی دخیـل هسـتند، تصریـح کرد: 
عامـل انسـانی، مهمتریـن عامـل در بـروز حوادث رانندگی اسـت 
و فرهنـگ مـردم، آیتـم مهـم و تاثیر گـذار در این موضوع اسـت؛ 
در همیـن راسـتا و درجهـت مباحـث فرهنگ رانندگـی و افزایش 
اقدامـات آموزشـی و  ترافیکـی مـردم،  ارتقـای سـطح دانـش 
راکبـان  دانش آمـوزان،  هـدف؛  بـرای گروههـای  پیشـگیرانه ای 
موتورسـیکت، راننـدگان وانـت بارهـا و ادوات کشـاورزی صـورت 

اسـت. گرفته 
وی افـزود: در ایـن زمینـه مـی توان به آمـوزش مـوارد ایمنی در 
بیـش از 110 مدرسـه و برای بیـش از 10000 دانش آموز در مدارس 
حاشـیه راههـا، آمـوزش موارد ایمنـی و توزیع بیـش از 3000 کاله 
ایمنـی برای راکبان موتورسـیکلت، آمـوزش راننـدگان وانت بارها 
و نصـب شـبرنگ آشکارسـازی بـرای 1500 وانـت بـار و آمـوزش 
راننـدگان ادوات کشـاورزی و نصـب شـبرنگ آشکارسـازی برای 

400 ادوات کشـاورزی، اشـاره نمود.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان 
در پایـان خاطـر نشـان کرد: بـا عنایت به موقعیـت خاص جنوب 
کرمان و همسـایگی با اسـتان سیستان و بلوچسـتان، دو پدیده 
قاچـاق سـوخت و اتبـاع بیگانـه، باعـث  بـروز حـوادث ناگـوار 
رانندگـی و افزایـش تعـداد تلفـات می گـردد؛ کـه نقش شـورای 
تامیـن، عوامـل قضایـی و انتظامـی در کاهـش ایـن پدیده های 
شـوم و جلوگیـری از وقـوع حـوادث احتمالـی، دارای اهمیـت و 

تاثیرگـذاری غیر قابـل انـکاری خواهـد بود.
علـی ای حـال؛ امیدواریـم مسـئولین امـر در سـطوح کشـوری، 
اسـتانی و شهرسـتان هـای جنـوب کرمان بـا توجه به پتانسـیل 
عظیـم اقتصـادی کـه در این مناطق وجـود دارد به توسـعه جاده 
ای و حمـل و نقـل این بخش توجه بیشـتری داشـته باشـند؛ تا 
شـاهد پیشـرفت و آبادانـی هـر چه بیشـتر جنوب اسـتان کرمان 

باشیم.
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مردم از بی عدالتی نگران هستند 
نه تحریم ها

مهر-رئیـس سـازمان حفاظـت و اطالعـات وزارت دفـاع گفـت: مـردم از تحریم هـا نگـران 
نیسـتند، آنچـه موجـب نگرانـی شـده بی عدالتـی هـا اسـت.

سـردار مجیـد خادمی رئیس سـازمان حفاظت و اطالعـات وزارت دفاع در یادواره 32 شـهید 
روسـتای پسـوجان شهرسـتان سـیرجان گفت: شـهدا نصـرت الهـی را رویت کردنـد و اگر ما 

هم پای خون شـهدا بایسـتیم آن نصرت همیشـه سـاری و جاری اسـت.
وی افزود: شـهدا اسـتقامت و از خودگذشـتگی را از خود نشـان دادند و هرگز منافع شـخصی 
خودشـان را در نظـر نداشـتند و مـا مدیـون خـون آنهـا هسـتیم و مبـادا از ایـن قافلـه عقـب 

بمانیم.
رئیـس سـازمان حفاظـت و اطالعـات وزارت دفـاع گفـت: نفـوذ سـرویس های اطالعاتـی 
دشـمنان در همـه بخش هـای فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی در جبهه هـای سـخت و نیمه 
سـخت و نرم افـزار بسـیار بـود تـا بتوانند ایران اسـالمی را شکسـت دهند اما امـروز این نظام 
و ملـت بـه قـدرت منطقـه تبدیـل شـده  و صاحـب لشـکر اسـالمی اسـت کـه با هـر قدرتی 

شکسـت نخواهـد خورد.
خادمـی افـزود: مردم از تحریم ها نگران نیسـتند، آنچه موجب نگرانی اسـت بی عدالتی اسـت 
کـه بایـد برطرف شـود زیـرا تحریم ها گرچه مشـکالت اقتصادی را بـه وجود آورد اما نتوانسـت 

آسـیب بـه قـدرت ما بزنـد و امروز توان دشـمن در برابـر قدرت دفاعی ما ناچیز اسـت.
وی عنـوان کـرد: امـروز همیـن اقتـدار مـا موجب شـده آمریکا به چالـش افتد و آنـان امروز 
دنبال مذاکره با ما هسـتند و شـک نکنید دشـمن بیشـتر از ما در فشـار اسـت، ما می گوییم 
ایـن ملـت بـرای همیشـه قطـع امید از دشـمنان کـرده اسـت و حتی مـا امید به کشـورهای 
دوسـت هـم نداریـم و بـا امیـد بـه خداونـد و تـوان داخلـی و نیروهای جـوان بر اقتـدار خود 

می افزاییم.
رئیـس سـازمان حفاظـت و اطالعـات وزارت دفـاع تصریـح کـرد: امـروز مسـلمانان جهان و 
مظلومـان عالـم امیدوار این نظام هسـتند تا از زیر یوغ اسـتعمار به درآیند، اگـر آمریکا روزی 
بـرای ضربـه زدن بـه ایـران اسـالمی گروهـی منافـق را اجیـر می کـرد امـروز حـرف از ائتالف 
جهانـی می زنـد پـس چـه چیـز فـرق کـرده اسـت غیـر از ایـن اسـت که ملـت ما در مسـیر 

شـهدا قـرار گرفتند.
وی بـا بیـان اینکـه این ملت و کشـور دیگر شکسـت ناپذیر در برابر هر قدرت جهانی هسـتند، 
اظهـار کـرد: بـا این اوصاف اگر کسـی بخواهد یاد شـهدا را به فراموشـی بسـپرد و یـا نام آنان 

را از کوچه هـا و خیابان هـا حـذف کنـد به ملـت ایران خیانت کرده اسـت.
خادمـی گفـت: شـهدا الگـوی مقاومت خسـتگی ناپذیر بودنـد و زنـده بودن روحیه شـهادت 
طلبی و فرهنگ شـهادت دربین ملت ایران موجب ترس و شکسـت دشـمنان شـده اسـت.
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مدیـرکلراهـداریوحمـلونقـلجـادهایجنـوب
بـاوجـودتمامـی بیـانکـرد:ولـی اسـتانکرمـان
کمبودهـا،اقداماتقابـلتوجهیدرتعریـض،روکش
آسـفالت،شانهسـازیواصالحشیبشیروانیمحورها،
نصـبتابلووعالئمایمنی،خطکشـیمحورهـا،اجرای
سیسـتمروشـنایی،آشکارسـازیورفـعنقـاطحادثـه
خیـز،نصبوراهاندازیسیسـتمهایهوشـمندکنترل
تـرددمحورها،شـامل:نصبسـامانههایثبتتخلف،
سـامانههـاینظـارتتصویـریودسـتگاههایتـردد

شـمارصـورتگرفتهاسـت.

»حیـدر ضیغمـی« مشـاور مدیرعامـل و مدیـر گـروه 
راه انـدازی موکـب  از  روابـط عمومـی شـرکت مـس 
پذیرایـی از زائریـن پیـاده امـام رضـا )ع( در مسـیر 

منتهـی بـه مشـهد مقـدس خبـر داد.
ضیغمـی بـا اعـالم ایـن خبـر و بـا تأکیـد بـر این کـه 
محـور برنامه هـای فرهنگـی شـرکت مـس حضـور 
پررنـگ و تأثیرگذار در مراسـم ها و رویدادهای مذهبی 
و فرهنگـی کشـور اسـت اظهار داشـت: تجربـه حضور 
مؤثر  شـرکت مس در برپایی موکب اربعین حسـینی 
در نجـف و کربـال  مدیریت ارشـد شـرکت مس جناب 
آقـای دکتر سـعد محمـدی را بر آن داشـت تا دسـتور 
برپایـی موکـب شـرکت مـس در اسـتان خراسـان 

رضـوی را صـادر کند.
مشـاور مدیرعامل شـرکت مس با اشـاره به روند روبه 
رشـد شـرکت ملـی صنایع مس ایـران در حـوزه تولید 
و فـروش و تحقـق بخشـی بـه منویـات مقـام معظم 
رهبـری در حـوزه »رونق تولید« تأکید کرد: مسـئولیت 
اجتماعـی شـرکت  مـس تنهـا محـدود بـه مناطـق 

تولیدی نیسـت و شـرکت مس نگاه کالن نگر نسـبت 
بـه فرهنـگ و ارزش هـای مذهبی در جامعـه دارد.

وی بـا بیـان این کـه بـر مبنـای همیـن نـگاه و رویکرد 
موکـب شـرکت مس در اسـتان خراسـان رضـوی برپا 
شـد، افـزود: ایـن موکـب از دو روز پیـش بـه همـت 
شـرکت ملـی صنایـع مـس و مجتمع  هـای مـس 
سرچشـمه، سـونگون و شـهربابک  با همـکاری بیش 
از 15 نفـر از پرسـنل برپا شـده تا در این ایـام از زائرین 

پیـاده امـام رضـا )ع( پذیرایـی بـه عمـل آورند.
مشـاور مدیرعامـل شـرکت مـس ادامـه داد: موکـب 
شـرکت مس همزمان با ایام سـوگواری رحلت پیامبر 
اکرم)ص( و شـهادت امام حسـن مجتبی )ع( و امام 
رضـا )ع( بـا توزیـع روزانـه صبحانـه، غذای گـرم، میان 
وعـده و اقـالم فرهنگـی، پذیـرای زائریـن پیـاده امـام 
رضا )ع( در مسـیر منتهی به مشـهد مقدس هسـتند.

ضیغمـی اظهار داشـت: امیـدوارم بـا برنامه ریزی های 
صـورت گرفتـه میزبانی و خدمت گزاری شایسـته ای از 

زائـران امـام رضـا)ع( به عمـل آوریم.

بههمتشرکتملیصنایعمسایران؛

موکب پذیرایی از زائرین پیاده امام رضا )ع( بر پا شد
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افتتاح فاز اول پروژه انتقال آب خلیج فارس به کرمان نیمه دوم امسال

نماینـده مـردم کرمان و راور گفت: شـش هـزار میلیارد 
تومـان پـروژه انتقـال آب خلیـج فـارس بـه کرمـان در 
حـال اجراسـت و نیمه دوم امسـال فـاز اول آن به بهره 

برداری می رسـد.

 بـه نقـل از روابـط عمومـی دفتـر ارتباطـات مردمـی 
شـورای  مجلـس  در  راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده 
اسـالمی، محمدرضا پورابراهیمی در سـمینار کارآفرینی 
بـه مباحـث اقتصـادی کشـور از جملـه شـوک ارزی 

پرداخـت و عنـوان کـرد: ایران بارها تجربه شـوک ارزی 
را در دولـت هـای مختلف داشـته اسـت، اما در شـوک 
از سـوی  اشـتباهی  اخیـر کـه سیاسـت هـای  ارزی 
دولـت انجـام شـد، بایـد دو مسـئله صـادرات بیشـتر 
بـرای ایجـاد منابـع ارزی و مدیریـت واردات را انجـام 

دادیم. مـی 
وی ادامه داد: هزار و 400 قلم کاال از سـال گذشـته منع 
واردات گرفـت کـه نیـاز ضـرور کشـور نبودنـد، بخـش 
زیـادی از ایـن کاالهـا بـه غیـر از کاالهـای غیرضـرور، 
اقدامـات الزم برای ایجـاد واحدهای صنعتی به منظور 
تولیـد آنهـا شـروع شـده و یـا در حـال انجـام اسـت و 

ایـن ظرفیـت درونـی ایجاد مـی کند.
پورابراهیمـی افـزود: در کرمـان ظرفیـت هـای فـوق 
العـاده باالتری نسـبت بـه دیگر اسـتانها داریم، بخش 
هایی در آن فعال شـده و بخشـهایی اندک هسـتند اما 

اینهـا نافـی ظرفیـت در درون ما نیسـت.
وی بر اسـتفاده شـرکت های بـزرگ صنعتی و معدنی 
از سـرمایه گـذاری هـا و طـرح هـای توسـعه ای تاکید 

کـرد و گفـت: امروز شـرکت ملی مـس برنامه جامعی 
ارائـه کرده که امیدوارکننده اسـت و برنامـه ریزی برای 
400 هـزار تـن مـس کاتـد به عنـوان یکـی از اولویتهای 

است. آن 
شـورای  مجلـس  در  راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده 
اسـالمی گفـت: فـروش شـرکت ملـی مـس در نیمـه 
اول امسـال دو برابـر شـده اسـت و ایـن یـک رکـورد 

اسـت و حرکـت جدیـدی را آغـاز کـرده انـد.
 پورابراهیمـی بیان کرد: شـرکت های بزرگ در سـامانه 
متمرکـز اقـالم کاالها و خدمـات مورد نیاز خـود را ارائه 
دهنـد، برنامـه حمایـت بـرای شـرکت هایـی کـه مـی 
تواننـد آنهـا را بـا اهداف میان مدت و بلنـد مدت انجام 
دهنـد، صورت گیرد و با کمک دانشـگاه هـا و نیروهای 

داخلـی آنهـا را تهیه کنیم.
وی بـه مجموعـه اقدامات برای طرح های توسـعه ای 
آینـده کـه االن به آنها نیازمندیم اشـاره داشـت و گفت: 
یکـی از ظرفیت های بزرگ در حوزه گردشـگری اسـت 
کـه بخشـی از آنهـا قبـال در قبضـه دولـت بـود و اجازه 

ورود بخـش خصوصـی بـه آن داده نمـی شـد، امـا در 
سـفر اخیـر وزیر گردشـگری بـه کرمان مصـوب کردیم 
تمـام مراکـزی کـه مـی تواننـد در صـورت متقاضی به 

بخـش خصوصی واگذار شـوند.
پورابراهیمـی ابـراز داشـت: درآمدهایـی کـه در حـوزه 
دیجیتـال می تواند شـکل گیـرد، چندین برابـر اقتصاد 

بخـش هـای دیگر اسـت.
وی گفـت: در ایـن بخـش همه باید وارد شـوند، میزان 
منابـع مـورد نیـاز واحدهـا و نیاز شـرکت ها مشـخص 

شـود، آن زمـان اسـت که بیـکاری نخواهیم داشـت.
شـورای  مجلـس  در  راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده 
اسـالمی بـه پایلـوت و نمونـه بـودن اسـتان کرمـان در 
بخش های مختلف اشـاره داشـت و بیان کرد: شـش 
هـزار میلیـارد تومان پـروژه انتقال آب خلیـج فارس به 
کرمـان در حـال اجراسـت و نیمه دوم امسـال فاز اول 

آن بـه بهـره بـرداری می رسـد.
وی گفـت: همـه ظرفیـت هـا در خدمـت کارآفرینـان 
اسـت تـا ایرانـی بـا توسـعه و رشـد اقتصـادی بـاال را 

شـاهد باشـیم.
پورابراهیمـی بیان کـرد: تحریم های اقتصـادی آمریکا 
علیـه ایـران در حـال پایـان یافتـن اسـت، دولـت و 
مجلـس و مـردم بایـد پـای کار آینـد و دهـه آینـده را 
دهـه اقتـدار اقتصادی جمهوری اسـالمی مـی دانیم و 

موفـق خواهیم شـد.
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