
استاندار کرمان: هیچ طرحی برای تقسیم استان کرمان مطرح نیست

مدیر اداره کل سازمان محیط زیست استان:

تخصیص 73 میلیارد تومان 
برای مقابله با گرد و غبار استان

صاعقه جان 3نفر را 
در جنوب استان گرفت

آیا پهناورترین استان 
کشور تقسیم می شود؟

محصوالت کشاورزی جنوب شناسنامه ندارند
معاون سازمان غذا و دارو جنوب کرمان: میزان نیترات و نیتریت بعضی نمونه ها کمی باالتر 

بوده تا وقتی محصوالت شناسنامه دار نشوند این مساله ادامه دارد

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان:

توقیف ۱۷۶ میلیارد ریال وجوه نقد 
از مجرمان حرفه ای در کرمان
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان:

بازگشایی راه های خسارت دیده
از سیالب در جنوب کرمان
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مهــر   9 سه شــنبه         586 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

سفر مثبت روحانی 
با وجود محدودیت ها

حسن بهشتی پور
یادداشت مهمان

آقـای روحانـی بـا تمـام امکانـات دیپلماتیـک کـه در 
اختیار داشـت در سـفر به نیویـورک، مذاکرات متعددی 

بـا دولـت هـای مختلـف برگـزار کرد.
چنانکـه کشـورهای مختلـف آنهـم در باالتریـن سـطح 
تـاش کردنـد تـا بـا رییس جمهـور کشـورمان دیـدار و 
گفتگو داشـته باشـند. این اسـتقبال را می توان نشـان 
دهنـده اهمیـت و جایگاه ایـران محسـوب کرد.بنابراین 
رییـس جمهـور در ایـن زمینـه موفـق عمل کرده اسـت 
بدلیـل ایـن کـه توانسـته اسـت بـا سـخنرانی و گفتگو 
مواضـع جمهـوری اسـامی ایـران را تشـریح و تبییـن 

. کند
امـا در خصـوص برخـی نقدهـا بایـد گفـت ایـن کـه ما 
انتظار داشـته باشـیم هر نـوع مذاکره ای بـدون این که 
لوازم ان فراهم باشـد به نتیجه برسـد انتظار بیهوده ای 
اسـت. اگـر ما بخواهیـم این سـفرها و سـخنرانی ها و 
مذاکرات نتیجه ای داشـته باشـد باید لوازم ان را از قبل 
فراهـم کرده باشـیم . کـه البته لوازم و زمینـه آن، هم به 

بخـش داخلی و...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
25 تا 2539 تا 38

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

) آب ناجی زندگیست (

کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تاارائه پیشـنهاد 
مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد 
شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبت 
نـام درسـایت مذکـور ودریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت 

درمناقصـه محقق سـازند.
مشـخصات ایـن مناقصه درسـایت شـرکت مهندسـی آب وفاضالب بـه آدرس 

www.abfakerman.ir موجـود میباشـد.
 : مـورخ  دوشـنبه  روز   11 سـاعت:  درسـامانه  مناقصـه  انتشـار  تاریـخ 

باشـد. مـی   98.07.08
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: تا سـاعت 19 روزپنج شـنبه 

مـورخ 98.07.11

مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاددر سـامانه: سـاعت: 19 روزدو شـنبه مـورخ: 
98.07.22

و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شـرکت سـاعت:15  روزدو شـنبه مورخ: 
98.07.22

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت: 10:00 صبح   روز سه شنبه  مورخ 98.07.23
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف:
 آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن- شـرکت آب و فاضالب شـهری اسـتان کرمان-

دفتر قراردادها و تلفن 03433222282
اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه: مرکز 

021-41934 تماس: 
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

آگهی مناقصه شماره 48/الف/7 – 98 م  
شـرکت آب و فاضالب شـهری اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع: بازسـازی شـبکه آب جیرفت را با برآورد: 

5.112.555.214 ریـال و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه 255.630.000   ریـال از محـل اعتبـارات عمرانـی  و بـا حداقل 
تعـداد شـرکت کننـدگان دو نفـر و  بـه شـماره 2098005963000045را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید. . 
لـذا از کلیـه شـركت هایـي کـه  دارای  گواهی صالحیت در رشـته آب   و هـم چنین  صالحیت ایمنـی صـادره از اداره کار و تامین رفاه 

اجتماعـی می باشـد، دعوت می شـود.

نوبت دوم

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

نوبت دوم

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

2098000282000006
تهیه،نصب و راه اندازی سیستم سرمایشی و گرمایشی  

)VRF( ساختمان قانون تردد اداره کل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای جنوب کرمان

57،404،060،000
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مقطوع2,870,203,000فی

2098000282000007
نگهداری راههای )بزرگراه ،اصلی،فرعی و روستایی 
( سطح حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل 

ونقل جاده ای جنوب کرمان
مقطوع89،958،000،0003,767,160,000

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

اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات عمومــی فــوق را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات از دریافت اســناد مناقصــات تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت 
هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گران 
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهت شــرکت در مناقصــات محقق 

ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــات در ســامانه تاریــخ 07/11/ 1398 مــی باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 14/ 07/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 07/29/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز سه شنبه  مورخ 07/30/ 1398
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصات و ارائه پاکت های الف : 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
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
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خراسـان در ادامه نوشـت: امروز سـعی داریم اطاعاتی 
آمار هـای  و  آن  تخصیـص  نحـوه  سـهمیه،  دربـاره 
عجیـب و غریبـی از آن را در اختیارتـان قـرار دهیـم. 
یکـی از خبر هایـی کـه چنـد وقتـی اسـت بـا حواشـی 
زیادی همراه بوده بحث سـهمیه های دانشـگاه هاست. 
شـاید در وهله اول با شـنیدن نام سهمیه های دانشگاه، 
سـهمیه خانواده شـهدا و ایثارگران در ذهن مان تداعی 
شـود، امـا گزارشـی دربـاره آمـار سـهمیه ها و همچنین 
گفته هـای خالقـی، عضو کمیسـیون بهداشـت و درمان 
مجلـس در انتقـاد از قانـون سـهمیه اعضـای هیئـت 
علمـی نشـان می دهـد که موضـوع اصلی سـهمیه ها و 
نابرابـری آموزشـی به سـهمیه های خاصی تعلـق دارد. 

چه کسانی سهمیه می گیرند؟
همسـر  و  آزادگان  شـهدا،  فرزنـدان  و  همسـر   -1
فرزنـدان  و  همسـر  جانبـازان،  آنـان،  فرزنـدان  و 
جـزو  بـاال،  بـه  درصـد   25 جانبـازی  بـا  جانبـازان 
تــابع  و  می شـوند  محسـوب  ایثارگـران  سـهمیه 
هسـتند.  ایثارگـران  سـهمیه  بــه  مربـوط  ضــوابط 
ظرفیـت اختصاصـی بـرای ایـن دسـته از داوطلبـان 
اسـت. محـل  کدرشـته  هـر  ظرفیـت  از  درصـد   25

و  همسـران  و  درصـد   25 زیـر  جانبـازان   -2
فرزنـدان آن هـا و همیـن طـور همسـران و فرزنـدان 
رزمندگانـی کـه بیـش از شـش مـاه در جبهـه حضور 
داشـته انـد نیـز دارای سـهمیه 5 درصـدی هسـتند.

سـهمیه  درصـد   30 محـروم  مناطـق   -3
از  پـس  بایـد  داوطلـب  کـه  دارنـد  پذیـرش 
منطقـه  و  رشـته  براسـاس  آموختگـی  دانـش 
کنـد. خدمـت  محـروم  مناطـق  در  را  سـال هایی 

علمـی  هیـأت  عضـو  فرزنـدان  و  همسـران   -4
و  درصـد  البتـه  کـه  دارنـد  مجـزا  سـهمیه ای  هـم 
اسـت  نشـده  اعـام  آن  بـرای  مشـخصی  ظرفیـت 
نوشـته ایم. آن  دربـاره  پایین تـر  خـط  چنـد  در  و 

منبع تصمیم گیری برای سهمیه ها 
کجاست؟

1- منبـع اصلـی تعیین یا تغییر سـهمیه های خانواده 
معظـم شـهدا و ایثارگـران در ایـران مجلس شـورای 
اسـامی اسـت، البته شـورای عالی انقـاب فرهنگی 
را  سـهمیه هایی  و  دخالـت کـرده  مـواردی  در  نیـز 
داده اسـت. سـهمیه های خانـواده شـهدا، ایثارگـران 
و رزمنـدگان نتیجـه تصمیـم نماینـدگان اسـت که از 
اوایـل انقاب وجود داشـته و فقـط گاهی در مجلس 
دسـتخوش تغییراتـی شـده کـه آخریـن تغییراتـش 
دادیـم. شـرح  تـان  بـرای  قبلـی  بخـش  در  را 

اعضـای  خانـواده  ویـژه  سـهمیه  برایـن،  عـاوه   -2
هیئـت علمـی هـم وجـود دارد کـه بـه تصمیم جلسـه 
تاریـخ  در  فرهنگـی  انقـاب  عالـی  شـورای   735
92/4/25 بـاز می گـردد کـه در آن جلسـه مقـرر شـد 
دانشـــگاه ها  علمـی  هیئـت  اعضـای  فرزنـدان  کـه 
می تواننـد بـه دانشـگاه محـل تدریـس پـدر یـا مـادر 
خـود انتقـال پیـدا کننـد و امـکان تغییـر رشـته هـم 
دیـوان  البتـه  داشـت.  خواهـد  وجـود  آن هـا  بـرای 
عدالـت اداری تـا بـه حـال چندیـن بـار ایـن مصوبـه را 
باطـل کـرده، ولـی دوبـاره بـه تصویـب رسـیده اسـت.

نیرو هـای  بـه  نیـاز  دلیـل  بـه  محـروم  مناطـق   -3
متخصـص، سـهمیه ای دارنـد کـه بـا توجـه بـه راه های 
شـورای  مجلـس  بهداشـت،  وزارت  شـده  امتحـان 
اسـامی سـهمیه ای بـه این مناطـق تخصیـص داد که 
بعـد از دانـش آموختگـی، نیـروی متخصـص را الـزام 
بـه چنـد سـال خدمـت در مناطـق محـروم می کنـد.

این سهمیه ها چگونه اعمال می شود؟
بایـد حداقـل 70  داوطلـب  ایثارگـران  در سـهمیه   -1
درصـد حـد نصـاب شـرایط علمـی و امتیـاز پذیرفتـه 
ایـن  کـه  باشـد  داشـته  را  رشـته ها  بـرای  شـدگان 
حداقـل در رشـته های پزشـکی بـه 80 درصد می رسـد.

2- سـهمیه مناطـق )سـهمیه مناطـق یـک و 2 و 3( 
بـر اسـاس میـزان دسترسـی بـه امکانـات آموزشـی 
هـر  داوطلبـان  آن،  اسـاس  بـر  و  شـده  طراحـی 
منطقـه تنهـا بـا یکدیگـر رقابـت خواهنـد کـرد. ایـن 
چـرا  می رسـد  نظـر  بـه  عادالنـه  و  منطقـی  مسـئله 
آزمایشـی  کنکور هـای  در  شـرکت کننـده  افـراد  کـه 
تجربـی، ریاضـی، انسـانی، هنـر و زبان هـای خارجـه 
در هـر منطقـه از امکانـات مشـابه بهره منـد نیسـتند.

3- سـهمیه اعضـای هیـآت علمـی هـم ایـن گونـه 
اسـت کـه داوطلـب بعد از قبولـی می تواند شـهر خود 
را بـه شـهر دلخـواه تغییـر و در بهترین دانشـگاه های 
بنابـر آمار هـای  البتـه  ادامـه تحصیـل دهـد.  کشـور 
منتشـر شـده بـه نقـل از سـازمان سـنجش آمـوزش 
کشـور مشـخص اسـت کـه در بسـیاری از رشـته ها 
بسـیاری  اسـت.  داشـته  وجـود  هـم  رشـته  تغییـر 
معتقدنـد کـه مشـمول سـهمیه هیئـت علمـی کسـی 
اسـت کـه بـه هـر دلیلی پـدر و مـادرش عضـو هیئت 
علمـی دانشـگاه اسـت، ایـن مشـمول سـهمیه حتی 
ممکـن اسـت معدلـش به زور بـه 10 برسـد و یکی از 
تنبل تریـن دانشـجویان هم باشـد. اما آن هـا می روند 
آن طرف مرز و با پول و رابطه به هر روشـی در رشـته 
مرغـوب ثبـت نـام می کنند و سـپس بـا اسـتفاده از 
سـهمیه هیئت علمی در بهترین دانشـگاه های کشـور 
ادامـه تحصیـل می دهنـد و می شـوند پزشـکی کـه 
قـرار اسـت مراقـب سـامت مـردم جامعـه باشـد.

سهمیه ای پنهان 
برای آقازاده ها 

خبر

زمان و نحوه ثبت نام آزمون 
زبان دکتری پیام نور

صاعقه جان 3نفر 
را در جنوب استان گرفت

زمان اجرای تغییر قیمت 
انواع نان مشخص شد 

ســنجش  مرکــز  رئیــس 
پیــام  دانشــگاه  آزمــون  و 
امیــن  ســی  گفــت:  نــور 
زبــان دکتــری  آزمــون  دوره 
پیــام  دانشــگاه   )ETPNU( تخصصــی 
بــه   98 مهرمــاه   21 یکشــنبه  روز  نــور 
ــان،  ــز اصفه ــی در مراک ــورت الکترونیک ص
ــان و  ــوب، شــیراز، کرم ــران جن ــز، ته تبری

می شــود. برگــزار  مشــهد 
ســلیم  بهنــوش  ایســنا،  گــزارش  بــه 
متقاضیــان  کــرد:  اعــام  بهرامــی 
 7 امــروز  از  آزمــون  ایــن  در  شــرکت 
لغایــت12 مهرمــاه فرصــت دارنــد بــه 
ــال  ــق پرت ــی و از طری ــورت الکترونیک ص
ــنجش و  ــز س ــور – مرک ــام ن ــگاه پی دانش

http://azmoon.pnu.ac.ir/  آزمون

ــام اقــدام  Portal/Home جهــت ثبــت ن
کننــد.

ــون را از 16  ــت کارت آزم ــان دریاف وی زم
ــرد . ــام ک ــاه اع ــت 21 مهرم لغای

ــرد:  ــان ک ــی خاطرنش ــلیم بهرام ــر س دکت
صــورت  بــه  بایــد  نــام  ثبــت  هزینــه 
الکترونیکــی در هنــگام ثبــت نــام و از 
طریــق ســایت پرداخــت شــود و داوطلبان 
دقــت داشــته باشــند کــه بــه هیــچ وجــه 
مبلــغ ثبــت نــام را بــه صــورت دســتی و از 

ــد. ــت نکنن ــعب پرداخ ــق ش طری
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه 
متقاضیــان جهــت کســب  نــور،  پیــام 
اطاعــات بیشــتر و یــا رفــع مشــکات 
ــن  ــماره تلف ــا ش ــد ب ــی توانن ــی م احتمال
کننــد. حاصــل  تمــاس   021-22458297

مدیــرکل مدیریــت بحــران 
از  کرمــان  اســتانداری 
ــر  ــر ب ــه نف ــن س ــان باخت ج
در  صاعقــه  برخــورد  اثــر 
شهرســتان هــای عنبرآبــاد و رودبــار 

داد. خبــر  کرمــان  اســتان  جنــوب 
مجیــد ســعیدی در گفتگــو بــا خبرنــگار 
ــش  ــه پی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــر اظه مه
بینــی هــای هواشناســی اســتان کرمــان 
مدیریــت  ســازمان  هــای  اطاعیــه  و 
بحــران کشــور از امــروز تــا پایــان هفتــه 
جنــوب  جنــوب،  مناطــق  در  جــاری 
ــان  ــتان کرم ــرق اس ــمال ش ــرب و ش غ
وزش  بــرق،  و  رعــد  رگبــار،  شــاهد 
ــاک  ــرد و خ ــت و گ ــدید و موق ــاد ش ب

ــود. ــم ب خواهی

بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
بــه  افــراد  بــا  صاعقــه  خطر برخــورد 
ویــژه در مناطــق مرتفــع و جــاری شــدن 
ســیاب ناگهانــی توصیــه مــی شــود کــه 
مــردم از تــردد و توقــف و چــرای دام در 
ــه  ــم و بســتر مســیل هــا و رودخان حری
ــات  ــه ارتفاع ــود ب ــی و صع ــای فصل ه

ــد. ــودداری کنن ــدا خ ج
ســعیدی از مــردم خواســت هشــدارها و 
ــد و گفــت:  اطاعیــه هــا را جــدی بگیرن
ــه از  ــای واصل ــزارش ه ــه گ ــه ب ــا توج ب
فرمانــداری هــای اســتان کرمــان عصــر 
امــروز در اثــر برخــورد صاعقــه ســه نفــر 
ــتان  ــان در شهرس ــتانی هایم ــم اس از ه
هــای عنبرآبــاد و رودبارجنــوب جــان 

ــد. خــود را از دســت دادن

رییــس اتــاق اصنــاف تهــران 
ــرخ  ــانات ن ــه نوس ــش ب در واکن
نــان در نانوایــی هــای ســطح 
کشــور اظهــار کــرد: دلیــل اینکــه 
ــوده  ــن ب ــان مجــدد اصــاح شــد ای قیمــت  ن
ــف شــهر  ــان را در نواحــی مختل ــردم ن ــه م ک
ــد و  ــه می کردن ــی تهی ــای متفاوت ــا قیمت ه ب
ــرای آن، تعریــف نشــده  قیمــت مشــخصی ب
اســت. قاســم نــوده فراهانــی از برنامــه ریــزی 
بــرای ثبــات در قیمــت انــواع نــان بــرای تمــام 
ــزی  ــه ری ــت: برنام ــرداد و گف ــا خب ــی ه نانوای
منســجمی بــرای نــرخ گــذاری نــان در ســطح 
شــهر صــورت گرفتــه اســت تــا یــک نان ســاده 
ــانیم،  ــردم برس ــت م ــه دس ــت ب ــا کیفی را ب
در برخــی نانوایــی هــا بعضــی از نان هــا را 
ــردم شــامل کنجــد و  ــای ســفارش م ــر مبن ب

ســبزیجات می پزنــد ایــن نــوع نــان هــا نیــز 
ســقف قیمتــی مشــخصی دارد و نبایــد از ایــن 
ــوده فراهانــی در ادامــه از  میــزان عــدول کرد.ن
تغییــر قیمــت انــواع نان  از روز شــنبه خبــرداد و 
اظهــار کــرد: نــان ســنگک 1800 تومان، ســنگک 
یــک رو کنجــدی، 2500 تومــان کــه اختیــاری 
اســت و نانوایــان موظــف انــد در صــورت 
ــال  ــد، ح ســفارش مشــتری آن را پخــت کنن
اگــر نــان بــه صــورت 2 رویــه کنجــدی بــود، 3 
هــزار تومــان اســت. بنابرایــن قیمت نــان نباید 
از 3 هــزار تومــان بیشــتر باشــد. نــان بربــری 
1000 تومــان اســت کــه بــه همــراه کنجــد 1500 

ــه مــی شــود. تومــان فروخت
ایــن در حالــی اســت کــه نــان بربــری آزاد هــم 
ــود(  ــیده می ش ــد پاش ــان کنج ــه 2 روی ن )ک

2000 تومــان اســت.

یـک جـراح دندانپزشـک دربـاره مضـرات، 
فوایـد و کاربرد هـای انـواع پـر کننده هـای 
غریـب زاده  بهـزاد  داد.  توضیـح  دندانـی 
بـا   گـو  و  گفـت  در  دندانپزشـک  جـراح 
پـر  دربـاره  جـوان،  خبرنـگاران  باشـگاه 
کـردن دنـدان و عـوارض آن اظهـار کـرد: 
فوایـد  خـواص،  دندان هـا  هـای  پرکننـده 
و ضررهایـی دارنـد، آمالـگام یکـی از مواد 
صـورت  بـه  کـه  اسـت  دندانـی  پرکننـده 
پـودر  از  ای  ملغمـه  و  ترکیبـات جیـوه ای 
فلـزات وجـود دارد و اگر این مـواد ملغمه 
ای بـه صـورت جیوه آزاد شـود، بـه تنهایی 

. بـود  عاملـی خطرناکـی خواهـد 
و  جیـوه  ترکیـب  افـزود:  ادامـه  در  وی 
و  فـرد  بـرای  توانـد  نمـی  دیگـر  فلـزات 
آمالـگام  باشـد،  داشـته  طبیعـت ضـرری 
اسـت.  معـروف  هـم  نقـره ای  مـواد  بـه 

عـدد   5 از  بیـش  دهـان  در  نبایـد  البتـه 
دالیلـی  باشـد.  داشـته  وجـود  آمالـگام 
کـه بـرای ایـن موضـوع وجـود دارد ایـن 
آمالـگام  داخـل  فلـزی  مـواد  اسـت کـه 
نقـش گیرنـده امـواج را دارنـد، افـزون بر 
بـه  ایمپلنت هایـی کـه در دهـان  آمالـگام 
امـواج  نقـش گیرنـده  هـم  می رونـد  کار 
بـرای فـرد را بازی مـی کننـد و امواجی را 
کـه در فضـا وجـود دارد دریافـت می کنند 
و می تواننـد عوامـل خطرسـازی بـرای فرد 

باشـند. تومـور مغـزی  نظـر  از 

نقش دندانپزشکان 
در شناسایی به موقع 

بیماری های دهان و دندان
غریـب زاده تصریـح کـرد: ضریب انبسـاط 
برابـر  دنـدان  کامپوزیت هـای  حرارتـی 

نیسـتند و اندکـی با هـم فاصلـه دارند، 10 
سـال اسـت کـه پزشـکان از مـواد پرکننده 
سـفید و آکریلیـک اسـتفاده مـی کنند. در 
خـودش  جایـگاه  در  آمالـگام  حالـی کـه 
تقریبـا عقـب مانـده اسـت امـا تحمـل و 
مقاومتـش نسـبت بـه مـواد دیگـر بسـیار 
بـه دالیلـی کـه گفتـه  ولـی  اسـت  خـوب 
شـد اخیـرا مصـرف نمی شـود و از طرفـی 
نمـی  بـه کار  زیبایـی  دالیـل  بـه  آمالـگام 
بیشـتری  عارضـه   آمالـگام  کل  در  رود. 
دارد  سـفید  هـای  کننـده  پـر  بـه  نسـبت 
در  آمالـگام  مقاومـت  دلیـل  بـه  ولـی 

بـوده اسـت. باالتـر  گذشـته مصـرف آن 
بیشـتر  امـروزه  گفـت:  ادامـه  در  وی 
سـفید  مـواد  سـوی  بـه  دندانپزشـک ها 
روی آورده انـد و از ایـن ترکیبـات بیشـتر 
انجـام  بررسـی های  می کننـد،  اسـتفاده 
ترکیبـات  کـه  اسـت  داده  نشـان  شـده 
آمالـگام، پـودر و جیـوه ای که در دسـتگاه 
غالبـا  می شـوند،  مخلـوط  آمالگامتـور 
آزاد  باعـث  و  نمی شـوند  ترکیـب  خـوب 
شـوند کـه  مـی  بخـارات  و  جیـوه  شـدن 
و  دارد  همـراه  بـه  را  خطرناکـی  عـوارض 
افـراد  در  سـرطان  و  مـو  ریـزش  باعـث 

. ند می شـو
غریـب زاده تاکیـد کـرد: اگـر بیـش از 5 
داشـته  وجـود  دهـان  در  آمالـگام  عـدد 
باشـد و مـا بقـی را از مـواد سـفید کننـده 

اسـتفاده کنیـم بـرای فـرد مشـکلی پیش 
سـفید  کردگی هـای  پـر  آمـد.  نخواهـد 
سـرامیک  هسـتند کـه  نـوع  چنـد  دارای 
مـواد  از  امـروزه  اسـت،  آنهـا  جملـه  از 
اسـتفاده  دندانپزشـکی ها  در  سـرامیکی 

می شـود. بیشـتری 

پوسیدگی ، شایع ترین بیماری 
در حوزه دندان/ تشخیص دقیق 

پوسیدگی دندان با استفاده از 
رادیولوژی

علـت  بـه  سـرامیکی  مـواد  گفـت:  وی 
بـا  بـودن  همرنـگ  و  بـودن  سـبک 
مـی  اسـتفاده  بیشـتر  امـروزه  دندان هـا 
شـوند. عـاوه بـر اینکـه ضریـب انبسـاط 
دنـدان  در  مهمـی  فاکتـور  کـه  حرارتـی 
پزشـکی اسـت، در این پرکننده ها بیشـتر 
اسـتفاده  ترکیباتـی  از  بایـد  افـراد  اسـت، 
کننـد کـه ضریـب انبسـاط حرارتـی آن بـا 
وقتـی کـه  باشـد.  برابـر  هایشـان  دنـدان 
ضریـب انبسـاط حرارتـی دو جسـم با هم 
برابـر نباشـند باعـث ایجـاد فاصلـه و ترک 
خواهـد شـد. ایـن تـرک هـا باعـث نفـوذ 
پذیـری میکـروب و پوسـیدگی دندان می 
شـوند. اخیـرا مـواد معدنـی اختراع شـده 
دارای ضریـب انبسـاطی حرارتـی برابـری 
بـا دنـدان  هسـتند کـه مانـع ایجـاد تـرک 

شـد. خواهنـد 

ماده پرکننده دندانی که 
سرطان به جانتان می اندازد! 

ش
بخ

ض 
فیا

س: 
عک

دکتـر »قنبرپـور«، معاونـت سـازمان غـذا و دارو کرمـان، 
دربـاره پایـش محصـوالت کشـاورزی گفـت: ایـن طرح از 
سـال 1393 شـروع شـده اسـت. در طـرح پایـش، یـک 
انتخـاب  سـری محصـوالت توسـط سـازمان غـذا و دارو 
شـده و لیسـت ایـن محصـوالت بـا ذکـر آزمون هـا، بـه ما 
ابـاغ می شـود. این محصـوالت، از میادین میـوه و تره بار 
نمونه برداری، کدگذاری و به آزمایشـگاه ارسـال می شـوند.

شـامل  هشـتم  قطـب  مناطـق  همـه  آزمون هـای  نتایـج 
زابـل  زاهـدان،  جیرفـت،  سـیرجان،  رفسـنجان،  کرمـان، 
نهایـت  در  می شـود.  فرسـتاده  کرمـان  بـه  ایرانشـهر  و 
ارسـال  مرکـزی  سـازمان  بـه  شـدن  یکجـا  از  پـس 
سراسـر  از  اطاعـات  تحلیـل کلیـه  و  تجزیـه  می شـوند. 
می گیـرد. صـورت  دارو  و  غـذا  سـازمان  در  کشـور، 

چه محصوالتی پایش می شوند؟
آزمـون  قبـل  سـال های  تـا  افـزود:  »قنبرپـور«  دکتـر 
نیتـرات و نیتریـت فقـط روی محصـوالت خاصـی ماننـد 
کاهـو  و  پیـاز  هویـج،  زمینـی،  سـیب  فرنگـی،  گوجـه 
محصـوالت،  ایـن  تعـداد  اکنـون  امـا  می شـد.  انجـام 
پیـش  سـال   3-2 از  نمونه هـا  تعـداد  و  یافتـه  افزایـش 
روی  قبـل،  محصـوالت  بـر  عـاوه  اسـت.  شـده  بیشـتر 
می شـود. انجـام  نیـز  فرنگـی  تـوت  و  سـبزیجات 

معاونـت سـازمان غـذا و دارو کرمـان گفت: نمونـه برداری 
بـه صـورت تصادفـی انجـام می شـود. وی در پاسـخ بـه 
ایـن سـوال کـه آیـا نتایـج نمونـه بـرداری تصادفـی قابـل 
قبـول اسـت، گفـت: همـکاران مـا در طـول سـه یـا چهـار 

می کننـد. در  مراجعـه  تره بـار  و  میـوه  میـدان  بـه  روز 
کـه  ماشـین هایی  تمـام  از  بـار  تـره  و  میـوه  میادیـن 
می کننـد. بـرداری  نمونـه  دارنـد،  را  محصـول  آن 

امـا  اسـت  تصادفـی  بـرداری  نمونـه  اسـت کـه  درسـت 
خوبـی  پوشـش  اسـت،  زیـاد  نمونه هـا  تعـداد  چـون 
در  کـه  می شـود  اعـام  مـا  بـه  مثـال،  طـور  بـه  دارد. 
یـا  زمینـی  سـیب  نمونـه   80 آزمـون  نتایـج  سـال  طـول 
تعـداد  ایـن  شـود.  آوری  جمـع  خیارسـبز  نمونـه   100
 10 مثـًا  مـاه  هـر  در  و  می کنیـم  تقسـیم  را  نمونه هـا 
می شـود. آوری  جمـع  محصـول  آن  از  نمونـه  تـا   15 تـا 

چه آزمون هایی بر روی محصوالت انجام می شود؟
دسـتورالعمل  اینکـه  بیـان  ضمـن  »قنبرپـور«،  دکتـر 
ایـن  گفـت:  می شـود،  ابـاغ  سـالیانه  آزمون هـا، 

سـنگین،  فلـزات  آفت کش هـا،  زمینـه  در  دسـتورالعمل 
نیتـرات و نیتریـت اسـت. در حـال حاضـر، 120 نـوع آفت 
کـش در محصـوالت زراعـی مورد بررسـی قـرار می گیرند.

معاونـت سـازمان غـذا و دارو کرمـان می گویـد: در طـرح 
پایـش، چیـزی کـه بـه وزارت بهداشـت اعـام می شـود، 
فقـط صرفـًا نمونه بـرداری و انجـام آزمـون اسـت. تاکیـد 
شـده کـه نبایـد هیـچ گونـه بهـره بـرداری بـر روی نتایـج 
غـذا  سـازمان  طریـق  از  پایش هـا  نتایـج  صـورت گیـرد. 
و دارو، در اختیـار سـازمان مرکـزی و از آنجـا در اختیـار 
اعمـال کننـد. آنهـا  تـا  می گیـرد  قـرار  جهـاد کشـاورزی 

کـه  اسـت  ایـن  بهداشـت  سـازمان  هـدف  افـزود:  وی 
مشـکل را پیـدا کنـد. مـا بـا توجـه بـه مشـکلی کـه در آن 
منطقـه وجـود دارد بـه سـازمان جهـاد کشـاورزی اعـام 
می کنیـم تـا مشـکل را برطـرف سـازند. بـه عنـوان مثـال 
باقیمانـده سـموم  نظـر  از  فـان منطقـه  اعـام می کنیـم 
همیـن  طـرح  از  هـدف  دارد.  مشـکل  سـم  نـوع  یـک 
و  کنیـم  پیـدا  را  ضعـف  نقـاط  و  مشـکل ها  کـه  اسـت 
شـود. برطـرف  مطبوعـش  وزارتخانـه  طریـق  از  مشـکل 

آگاهی دادن به مردم بازار را آشفته می کند؟
معاونـت سـازمان غـذا و دارو کرمـان گفـت: ایـن آگاهـی 
دادن غیـر از اینکـه بـازار را آشـفته کنـد و کل طـرح کـه بـا 
هزینـه بـاال انجـام می شـود را از بیـن ببرد، نتیجـه دیگری 
در برنـدارد. بـا ایـن کار صنعـت کاشـت یـک محصـول را 
در آن شـهر بـه طـور کلـی نابـود می کنیـم. غیـر از اینکـه 
از اهـداف کانـی کـه در ایـن طرح اسـت، جلوگیـری کند.

در هـر حـال ایـن محصـوالت باید مصرف شـود، مـردم به 
ایـن محصـوالت نیـاز دارند. چون قـوت روزانه آنهـا همین 
محصوالت هسـتند. نمـی توانیم این بازار را به هم بریزیم. 
باعـث آشـفتگی شـویم. بـه خصـوص شـرایط اقتصـادی 
کـه در حـال حاضـر کشـور دارد، االن دامـن زدن بـه ایـن 
تشـنج ها غیـر از افزایـش مشـکل، کار دیگـری نمی کنـد.

وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه افزایـش بیمـاری هایی 
ماننـد سـرطان کـه ناشـی از خـوردن غذای ناسـالم اسـت 
بهداشـت  بـر روی دسـت وزارت  بیشـتری  و هزینه هـای 
نمی یابـد.  افزایـش  بیماری هـا  گفـت:  می گـذارد، 
بیماری هـا در همیـن سـطح می مانـد ولـی بـا انجـام این 
تحقیقـات کم می شـود. ولـی اینکـه بگوییـم بیماری هایی 
نمی شـود. اضافـه  زیـاد می شـود، خیـر؛  ماننـد سـرطان 

نتایج طرح در دوره 5 سـاله پایش مثبت 
بوده است؟

دکتـر »قنبرپـور« افـزود: سیاسـت گذاری های ایـن قضایا 
مربـوط بـه دو وزارت بهداشـت و جهاد کشـاورزی اسـت و 
اطاعـی از آن نـدارم. بـا اعـام نتایـج به جهاد کشـاورزی، 

ایـن سـازمان بـه کشـاورزان اعـام می کنـد کـه فان سـم 
مشـکل دارد. زمانـی بـه دسـت مـردم می رسـد دوره سـم 
آن به پایان نرسـیده اسـت و نباید از آن اسـتفاده کنند. به 
کشـاورزان آموزش هـای الزم را می دهـد و سـم جایگزینی 
می کنـد.  توصیـه  آنهـا  بـه  قبـول  قابـل  دوره کارنـس  بـا 

معاون سازمان غذا و دارو جنوب کرمان: میزان نیترات و نیتریت بعضی نمونه ها کمی باالتر بوده تا وقتی محصوالت شناسنامه دار نشوند این مساله ادامه دارد

محصوالت کشاورزی جنوب شناسنامه ندارند

پدربزرگـم معـروف بـود کـه از سـبزیجات تغذیـه می کنـد. همـان چیـزی کـه امروزی هـا بـه آن وگان می گوینـد. 
پیش تـر امـا سـیب زمینی و پیـاز روسـتا بـا کود رمـه جـان می گرفت و به برداشـت می رسـید. حـاال امـا زمانه عوض 
شـده. هـزار و یـک آفـت به جـان محصـول می افتـد و پادزهر آن هم سـمومی هسـتند که ریشـه در مواد شـیمیایی 
دارنـد. نوعـی از کشـاورزی کـه ارمغـان آن محصـوالت دارای نیتـرات، نیتریـت، سـموم و آفت کش هـا هسـتند. 
محصوالتـی کـه موجـب ضـرر و زیان های هنگفتی به سـالمتی انسـان می شـود.طرح پایـش محصوالت کشـاورزی 
از سـال 93 شـروع شـده اسـت. بـه نظر می رسـد این طـرح هنـوز در اول راه قـرار دارد. نتایـج این طرح بـرای عموم 
مـردم، بـه دلیـل جلوگیری از آشـفتگی بـازار و وجود شـرایط اقتصـادی ویژه کشـور، محرمانه اسـت. در ایـن گزارش 

رونـد ایـن طـرح را از زبـان سـازمان غـذا و دارو در شـمال و جنوب کرمـان بررسـی می کنیم.

معـاون سـازمان غـذا و دارو جنـوب کرمـان درباره 
نهایـی محصـوالت جنـوب گفـت: میـزان  نتایـج 
نیتـرات و نیتریـت بعضـی نمونه هـا کمـی باالتـر 
بـوده اسـت. امـا از لحـاظ فلـزات سـنگین، موردی 
مشاهده نشـده اسـت. وی افزود: تا وقتی محصول 
ما شناسـنامه دار نشـود، این قضایا هسـت. طرحی 
پایلـوت در برخـی از نقاط کشـور در حال اجرا اسـت. 
اما متاسـفانه کشـاورزان زراعی جنوب، بیشتر خرده 
کار هسـتند و ایـن موضـوع، کار را سـخت تر می کند.
ایـن موضـوع از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. 
حـال سـوال این اسـت چقـدر وقـت الزم اسـت تا 
به این مرحله برسـیم که کشـاورزان محصوالتشـان 
را بر اسـاس درجه سـالم بودن به فروش برسـانند؟

فاطمه کریم آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

ــتایی و  ــات ورزش روس ــاند هی ــی رس ــالع م ــیله باط ــا بدینوس احترام
بازیهــای بومــی محلــی در نظــر دارد خریــد وســایل ورزشــی بــازی هــای بومــی 
ــه شــرکت هــا و فروشــگاههای واجــد  ــزاری مناقصــه ب ــق برگ ــی را از طری محل
شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا شایســته اســت قیمــت پیشــنهادی خــود را از طریــق 
ــغ 500/000/000  ــه مبل ــه ب ــرکت در مناقص ــن ش ــایت setadiran.ir و تضمی س
ریــال بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی تــا تاریــخ 98/07/20 بــه دبیرخانــه اداره 
کل ورزش و جوانــان واقــع در بلــوار جمهــوری اســالمی بعــد از ســه راه هوانیروز 

تحویــل نماییــد.

توضیحات
1-کسورات قانونی )مالیات( ندارد 

2-تضمیــن شــرکت در مناقصــه، در پاکــت الک و مهــر شــده تــا تاریــخ 98/07/20 بــه دبیرخانــه 
ایــن اداره کل تحویــل ، مــدارک و اســناد مذکــور در بنــد 7 مهــر و امضــاء و فایــل آن را در ســایت 
setadiran.ir  تــا تاریــخ 98/07/20 پیوســت نماییــد ) مــدارک بــدون مهــر و امضــاء پیشــنهاد 

دهنــده مــردود می باشــد.( 
3-هیــات روســتایی و بازیهــای بومــی محلــی اســتان کرمــان در انتخــاب و رد پیشــنهاد قیمــت 
هــا مختــار اســت. قیمــت پیشــنهادی در صــورت تاییــد کاال توســط کارفرمــا قابــل قبــول مــی 

باشــد.
4- کمیســیون مناقصــه راس ســاعت 8 صبــح مــورخ 98/07/21 در ســالن کنفرانــس ایــن اداره 

کل تشــکیل خواهد شــد
5-عدم ارائه هر کدام از استاد مربوطه باعث مردودیت قیمت می شود

6-پیشنهاد قیمت ها تا دوماه دارای اعتبار می باشد 
7-مدارک و اسناد تماما " مهر و امضاء شده و فایل پیوست گردد که عبارتند از: 

1-مجوز شرکت یا فروشگاه برابر اصل شده 
ــان  ــه کارکن ــع مداخل ــون من ــمول قان ــدم ش ــورد ع ــده در م ــنهاد دهن ــه پیش ــرگ تعهدنام 2-ب

ــات ــت در معام دول

آگهی مناقصه
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سهشنبه  9 مهر 1398 کاغذ جنوب

بازگشایی راه های خسارت دیده 
از سیالب در جنوب کرمان

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
اسـتان کرمان گفـت: بارش باران موقت عصـر امروز در 
چند شهرسـتان جنوبی سـبب جاری سـیاب در بستر 
چندین آبنما و خسـارت سـه راه روسـتایی شـد که در 

اسـرع وقت بازگشـایی شد. 
 بـه گزارش خبرگزاری فارس از جنوب کرمان، مسـعود 
جمیلی اظهار داشـت: بارش باران موقت عصر امروز در 
چند شهرسـتان جنوبی به صورت رگباری سـبب جاری 
آبنمـا در شهرسـتان های  سـیاب در بسـتر چندیـن 
قلعه گنـج، منوجـان و خسـارت بـه شـانه های خاکـی 
سـه راه روسـتایی شـد.مدیرکل راهـداری و حمـل و 
پاکسـازی  از  اسـتان کرمـان  جنـوب  جـاده ای  نقـل 

محـور روسـتایی رسـتم آباد و محـور چراغ آبـاد کـه بـر 
اثـر سـقوط درختان مسـدود شـده بـود توسـط عوامل 
راهـداری قلعه گنـج در کمتریـن زمان ممکـن خبر داد 
و گفـت: محورهـای روسـتایی ریگ چمـران و بلبل آباد 
توسـط عوامل راهـداری قلعه گنج بازگشـایی شـد.وی 
بـا اشـاره بـه سـقوط یـک درخت کهـور در بسـتر محور 
جیرفـت - بلـوک و اختال در آمد و شـد در این محور 
گفـت: بـا اطـاع رسـانی بـه موقـع مردمـی به شـماره 
141 مرکـز مدیریت راه هـای اداره کل راهداری و حمل و 
نقـل جـاده ای جنوب اسـتان و حضور عوامـل راهداری 
جیرفـت در محـل، درخـت سـقوط کـرده از بسـتر راه 

خـارج و تـردد خودروهـا جریـان یافت.

سفر مثبت روحانی با وجود محدودیت ها

ادامه یادداشت

عی
تما

اج

زی
سا

راه
زمان اجرای تغییر قیمت 

انواع نان مشخص شد 
رعایت حقوق شهروندی از مولفه های 

 اصلی نظام اسالمی است
آغاز عملیات اجرایی تعریض 

 محور قلعه گنج- منوجان
ســبزیجات می پزنــد ایــن نــوع نــان هــا نیــز 
ســقف قیمتــی مشــخصی دارد و نبایــد از ایــن 
ــوده فراهانــی در ادامــه از  میــزان عــدول کرد.ن
تغییــر قیمــت انــواع نان  از روز شــنبه خبــرداد و 
اظهــار کــرد: نــان ســنگک 1800 تومان، ســنگک 
یــک رو کنجــدی، 2500 تومــان کــه اختیــاری 
اســت و نانوایــان موظــف انــد در صــورت 
ــال  ــد، ح ســفارش مشــتری آن را پخــت کنن
اگــر نــان بــه صــورت 2 رویــه کنجــدی بــود، 3 
هــزار تومــان اســت. بنابرایــن قیمت نــان نباید 
از 3 هــزار تومــان بیشــتر باشــد. نــان بربــری 
1000 تومــان اســت کــه بــه همــراه کنجــد 1500 

ــه مــی شــود. تومــان فروخت
ایــن در حالــی اســت کــه نــان بربــری آزاد هــم 
ــود(  ــیده می ش ــد پاش ــان کنج ــه 2 روی ن )ک

2000 تومــان اســت.

ــا  ــت ب ــگاه جیرف ــس دانش ریی
اشــاره بــه تــاش دولــت تدبیــر 
امیــد در راســتای نهادینــه کــردن 
رعایــت حقــوق شــهروندی در 
ــه  ــن مولف ــی از مهمتری ــت: یک ــه گف جامع
حقــوق  رعایــت  اســامی  نظــام  هــای 
شــهروندی اســت لــذا همــه دســتگاه هــای 
ــد. ــن راســتا حرکــت کنن ــد در ای ــی بای  اجرای

دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جیرفت، دکتر شــاپور کوهســتانی در نشســت 
ــگاه  ــن دانش ــهروندی ای ــوق ش ــه حق کمیت
ــاد  ــر نه ــا حضــور معــاون اســتانی دفت کــه ب
نمایندگــی ولــی فقیــه در دانشــگاه، معاونیــن 
و مدیــران ایــن دانشــگاه برگــزار شــد افــزود: 
یکــی از امــور مهمــی کــه دولــت و بــه دنبــال 
آن وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه 

ــوق  ــردن حق ــه ک ــژه دارد نهادین ــه وی آن توج
مــردم  آحــاد  ســازی  آگاه  و  شــهروندی 
از حقــوق خــود اســت، لــذا دانشــگاه ها 
ــد  ــازوی توانمن ــه ب ــن زمین ــد در ای می توانن
 دولــت و دســتگاه هــای اجرایــی باشــند.

دکتــر کوهســتانی بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــهروندی  ــوق ش ــت حق ــرای رعای ــد ب ــه بای ک
ــزی  ــه ری ــران برنام ــان، مدی ــوی کارکن از س
انجــام شــود خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه 
قطــب  بزرگتریــن  عنــوان  بــه  جیرفــت 
تولیــد علــم و همچنیــن پیشــرو در امــر 
ــتان  ــوب اس ــردی در جن ــای کارب پژوهش ه
کرمــان بایــد پیشــتاز در اجــرای حقــوق 
ــوق شــهروندی  شــهروندی باشــد.رعایت حق
ــوص  ــار در خص ــوع رفت ــه ن ــص ب ــا مخت تنه

شــهروندان نیســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
حمــل  و  راهــداری  کل  اداره 
جنــوب  ای  جــاده  نقــل  و 
هــادی  محمــد  کرمــان، 
بهبــودی رئیــس اداره راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای شهرســتان قلعــه گنــج 
از تعریــض و بهســازی 15 کیلومتــر باقــی 
مانــده محــور قلعــه گنــج - منوجــان و رفــع 
ــر داد. ــور خب ــن مح ــز  ای ــه خی ــاط حادث  نق

ــج  ــه گن ــور قلع ــول مح ــت: ط ــودی گف بهب
منوجــان 45 کیلومتــر اســت کــه 15 کیلومتــر 
از آن در حــوزه قلعــه گنــج و مابقــی در حــوزه 
ــه  ــرار دارد. وی اضاف ــان ق ــتان منوج شهرس
کــرد: در فــاز دوم ایــن محــور بطــول 12 
کیلومتــر و اعتبــار بالــغ بــر 52 میلیــارد ریــال 
 بــرای ســاخت آن در نظــر گرفته شــده اســت.

وی گفــت: طــرح تعریــض جــاده قلعــه گنــج 
ــه  اینکــه شهرســتان  ــا توجــه ب – منوجــان ب
و  سیســتان  اســتانهای  بــا  قلعــه گنــج 
بلوچســتان و هرمــزگان همجــوار اســت و 
اقتصــاد  نمونــه  بعنــوان شــهر  از طرفــی 
مقاومتــی در حــوزه کشــوری انتخــاب شــده 
اســت در راســتای رفاه حــال مردم،مســافران 
ــات  در  ــوادث و تلف ــش ح ــن کاه و همچنی
اســت. گرفتــه  قــرار  ویــژه   کار   دســتور 

بهبــودی از رفــع 6 نقطــه حادثــه خیــز در  
محــور قلعــه گنــج منوجــان خبــر داد  و 
ــا رفــع  ایــن نقــاط شــاهد کاهــش  گفــت: ب
ــی  ــه م ــود ک ــم ب ــن  خواهی ــات در ای تصادف
ــن و  ــت قوانی ــا رعای ــم ب ــدگان ه ــد رانن طلب
جلوگیــری از ســرعتهای غیرمجــاز یــاری گــر 
ــیم. ــا باش ــاده ه ــوادث در ج ــش ح ــا در کاه م

 سیاسـت داخلـی و هـم بـه سیاسـت خارجـی کشـور ما 
مربـوط اسـت. در غیـر ایـن صـورت انتقـاد بـه ایـن کـه 
رییـس جمهـور بایـد در چارچوب انتظارات مـا مذاکره می 
کـرد بـدون ایـن که در نظر داشـته باشـیم ، لوازم رسـیدن 
بـه ایـن چارچـوب هـا و ایـن نـوع رویکردهـای در داخـل 

مشـخص شـده ، تـا حـدودی انتظـار بیهوده ای اسـت.
در ارزیابـی هـا ما نباید دچار احساسـات شـویم. بنابراین 
بهتریـن شـکل و مهمتریـن موضـوع در ایـن عرصـه ایـن 
اسـت کـه بایـد ببینیـم چـه امکاناتـی در اختیـار رییـس 
جمهـور بـوده اسـت چه سیاسـت هایی بـه او اباغ شـده 
اسـت و چـه لوازمـی را توانسـته اسـت در ایـن دوره از 

حضـور در سـازمان ملـل متحـد بـکار گیرد.
رییـس جمهور هـم در مصاحبـه های مطبوعاتـی عمومی 
هـم دو گفتگـوی اختصاصـی خـود،  مواضع بسـیار خوبی 
داشـته اسـت. همچنیـن ماقـات هـای رییـس جمهـور 
بـا کشـورهای اروپایـی شـفاف و روشـن بـوده و توانسـته 
اسـت مواضـع جمهـوری اسـامی ایـران را بخوبـی بازگـو 
کنـد. ایـن کـه مـا انتظـار داشـته باشـیم آقـای روحانـی 
بیشـتر از اقدامـات فـوق بایـد تاش می کرده اسـت، باید 
ایـن نکتـه را در نظر داشـته باشـیم که همه لـوازم ان باید 
از قبـل آمـاده می شـد. در ضمن اختیـار رییس جمهور در 
چارچـوب همیـن حـدی اسـت کـه در سـازمان ملـل رقم 
خـورد و ان را دنبـال کـرد. اقـای رییس جمهـور نمی تواند 
بـه تنهایی سیاسـت گـذاری کنـد! او نمی توانـد اقدامی را 
انجـام دهـد کـه ابتکار شـخصی خـودش باشـد . بهرحال 
دیپلماسـی یعنـی همیـن! وقتـی نماینـده ای از ایـران در 
ایـن گونـه اجـاس هـا حضـور پیـدا مـی کنـد باید بـه او 
اعتمـاد داشـته باشـیم و دسـت او را باز بگذاریـم تا بتواند 
بـا روش هـا و تاکتیک های مذاکراتی و دیپلماسـی خود 
را در پیـش بگیـرد. ولـی وقتی کـه از قبل حیطـه کاری او 

را معلـوم و محـدود مـی کنیـم پـس در ان صـورت بایـد 
بـا توجـه بـه ایـن محدودیـت، از او انتظـار داشـته و او را 

ارزیابـی کنیم .
در ایـن عرصـه کـه در جنـگ رسـانه ای بـا کشـورهای 
جنـگ  و  عمومـی  دیپلماسـی  درجنـگ  و  بـوده  دیگـر 
دیپلماسـی عـادی قـرار داریـم ، وظیفه ما خالـی نکردن 
صحنـه اسـت. اگـر صحنـه را خالـی کنیـم طـرف مقابـل 
هـر نـوع سـوء اسـتفاده را خواهـد کـرد. چنانکـه هـم 
زمـان بـا سـخنرانی رییـس جمهـور ایـران در سـازمان 
ملـل متحـد، ان طـرف اتحـاد ضـد هسـته ای بـا حضور 
صهیونیسـت هـا و امریکایـی هـا و سـازمان مجاهدیـن 
خلـق و تمـام گروههـای تروریسـتی و غیـر تروریسـتی 
تشـکیل و دور هـم جمـع شـدند و آقـای پمپئـو وزیـر 
خارجـه امریـکا هـم بـرای انهـا سـخنرانی کـرد! بنابراین 
وقتـی مـا در ایـن عرصـه ها صندلـی را خالـی بگذاریم و 
حضـور پیـدا نکنیـم طـرف مقابـل از فضـای خالی سـوء 
اسـتفاده کـرده تـا بتوانـد حـرف و اهـداف خـود را پیش 
ببـرد. حضـور آقـای روحانـی از ایـن جهـت کـه بتواند در 
مقابـل نخبـگان و رسـانه ها و سـران کشـورهای مختلف 
مواضـع جمهـوری اسـامی ایـران را بـرای افـکار عمومی 
تبییـن کنـد، ضـروری اسـت و نمی تـوان از ان عبـور کرد 
. البتـه مـی تـوان ایـن سـوال را مطـرح کـرد کـه آیا می 
توانسـتیم بهتـر از این بهـره برداری کنیم؟ بـه اعتقاد من 
بلـه. امـا به شـرطی که امکانـات و ملزومـات الزم را برای 
او فراهـم مـی کردیـم کـه ان هـم ایـن امکانـات تنهـا در 
حیطـه اختیـارات دولت نیسـت و در سـطح عالی تر می 
بایسـت در مـورد ان تصمیـم گیـری می شـد. بنابراین با 
توجـه بـه ایـن محدودیـت هـا مـی توانیـم بگوییـم این 
حضـور ریـس جمهـور در اجـاس هفتـادو چهـارم مثبت 

بوده اسـت .

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی اگهی موضوع ماده 3

قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  برابر رای شـماره 139860319091000512 هیات اول موضوع قانون 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآباد تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضی اقای اسـماعیل مشـایخی 
زاده امجزفرزنـد مجید بشـماره شناسـنامه15937 صادره از جیرفت درششـدانگ یـک باب خانه به 
مسـاحت 284مترمربـع پـاک -فرعـی از 47- اصلـی مفروز ومجزی شـده از پـاک 47 - اصلی  
واقـع در احمـد ابـاد عنبـر ابـاد خریـداری  از مالک رسـمی آقای غامحسـین پور حـق وردی محرز 

گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراضی طبق مقررات سـند 

مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول :98/06/24- تاریخ انتشار نوبت دوم 98/07/09

مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف 2276

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
رسمی سند 

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و ماده 13 آییـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

 برابـر رای شـماره 139860319012001133 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای ابوالقاسـم اشـک زری فرزند على بشـماره شناسـنامه 164 صادره 
از سـیرجان در دوازده سـهم مشـاع از نـود و شـش سـهم ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی واقع در خیابان شـهید شـفیعی بخش 35 کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای علـی اشـکزری محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک ماه تاريـخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف: 460

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
 برابـر رای شـماره 139860319012001135 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
خانم شـوکت اشـک زری فرزند على بشـماره شناسـنامه 463 صادره از سیرجان در دوازده سهم مشـاع از نود و شش 
سـهم ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی واقع در خیابان شـهید شـفیعی 
بخـش 35 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای علی اشـک زری محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک ماه تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند.
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:465

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 139860319012001139 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم طیبه اشـک زری فرزند على بشـماره شناسـنامه 220 صادره از سـیرجان در 
دوازده سـهم مشـاع از نود و شـش سـهم ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی 
واقع در خیابان شـهید شـفیعی بخش 35 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای علی اشـک زری محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/7/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:464

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 139860319012001134 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم طاهره اشـک زری فرزند على بشـماره شناسـنامه 227 صادره از سـیرجان در 
دوازده سـهم مشـاع از نود و شـش سـهم ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی 
واقع در خیابان شـهید شـفیعی بخش 35 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای علی اشـک زری محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. تاریخ انتشـار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/7/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:459

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 139860319012001136 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمود اشـک زری فرزند على بشـماره شناسـنامه 478 صادره از سـیرجان 
در دوازده سـهم مشـاع از نود و شـش سـهم ششدانگ یک باب خانه به مسـاحت 753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی 
واقع در خیابان شـهید شـفیعی بخش 35 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای علی اشـک زری محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشـار نوبت دوم: 98/7/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:461

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
رسمی سند 

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

 برابـر رای شـماره 139860319012001137 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محمد اشـک زری فرزند على بشـماره 
شناسـنامه 385 صادره از سـیرجان در دوازده سـهم مشـاع از نود و شـش سهم ششدانگ یک 
بـاب خانـه به مسـاحت 753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی واقع در خیابان شـهید شـفیعی 
بخـش 35 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای علی اشـک زری محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:462

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
اگهـی موضوع مـاده 3

قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی  برابـر رای شـماره139860319091001432مورخ 98/05/25 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآباد تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضی اقای صالـح علی توکلی فرزند نجف بشـماره 
شناسـنامه 251 صـادره از عنبرابـاد بـا کـد ملـی شـماره 6069984161 درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 200 
مترمربـع پـاک -فرعـی از46- اصلی مفروز ومجزی شـده از پـاک 46 - اصلی قطعه یک بخـش 45 کرمان واقع 
در عنبرابـاد شـهرک نارنـج خریـداری  از مالـک رسـمی آقـای نجـف علی توکلی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود- در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضی طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول : 98/06/24 تاریخ انتشـار نوبـت دوم 98/07/09 
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف 2272

آگهی حصر وراثت- منوجان 
اقـای رضـا جعفـری شـیبکوه  فرزنـد حاجـی دارای شناسـنامه 746بشـرح 
داده  توضیـح   98/07/08 9809983891200346مـورخ  شـماره  دادخواسـت 
شـادروان مریـم روزبـان  فرزنـد عبداله بشناسـنامه65در تاریـخ1398/05/19در 
شـهرجیرفت فوت شـده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 

1-دوشنبه جعفری شیبکوه فرزند حاجی ش ش 3089وش ملی 316-003091-1
2-رضا جعفری شیبکوه فرزند حاجی ش ش 764وش ملی608-970109-2

3-ماهان جعفری شیبکوه فرزند حاجی ش ش 3088وش ملی316-003090-3

4-حیات  جعفری شیبکوه فرزند حاجی ش ش 745وش ملی608-970108-4
5-کنیـز جعفری شـیبکوه فرزنـد حاجـی ش ش 983وش ملی1-608970345همگی فرزندان 

متوفـی می باشـند متوفی وارث دیگـری ندارد.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی 
بـه شـورای حـل اختاف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و 

سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  مرکزی شهرستان منوجان  -م الف :29

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی اگهی موضوع مـاده 3

قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسـمی  برابر رای  139860319091001563مورخ 98/06/23هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی

حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآباد تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضی اقای صالح علـی توکلی فرزند 
نجـف بشـماره شناسـنامه 251 صـادره از عنبراباد درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 427/23 
مترمربـع پـاک -فرعـی از49- اصلـی مفـروز ومجزی شـده از پاک 49 - اصلـی قطعه یک بخش 
45 کرمـان واقـع در عنبـر ابـاد اراضی محمد اباد بی بی شـهری بخش 45کرمان  خریـداری  از مالک 
رسـمی آقـای محمـود کنـت محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 

فاصلـه 15 روز آگهی می شـود
در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراضـی طبق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهـد شـد- تاریخ انتشـار نوبـت اول : 98/06/24 تاریخ انتشـار نوبـت دوم 98/07/09 
مصیب حیدریان- ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد- م الف 2275

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آیین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

 برابـر رای شـماره 139860319012001140 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعارض متقاضی خانم حشـمت اشـک زری فرزند على بشـماره شناسـنامه 39 صـادره از 
سـیرجان در دوازده سـهم مشـاع از نود و شـش سهم ششـدانگ یک باب خانه به مساحت 753/80 
مترمربـع پـاک 2243 اصلـی واقع در خیابان شـهید شـفیعی بخـش 35 کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای علـی اشـک زری محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:458

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آیین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

 برابـر رای شـماره 139860319012001141 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای احمـد اشـک زری فرزند على بشـماره 
شناسـنامه 36 صادره از سـیرجان در دوازده سـهم مشـاع از نود و شـش سـهم ششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 753/80 مترمربع پاک 2243 اصلی واقع در خیابان شـهید شـفیعی 
بخـش 35 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای علی اشـک زری محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم 
نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/9- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/24

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک م الف:463

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون آقـای پنجعلـی پورشـنبه مالـک ششـدانگ پـاک 49 
فرعـی از10-اصلـی واقـع در بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ 
شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـام نمـوده اصل سـند 
مالکیـت پـاک اخیرالذکـر کـه قبـا ذیـل ثبت37580صفحـه 
595 دفتـر204 اماک محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجای 
مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پاک فـوق را 
نمـوده لـذا بنـا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آیین 
نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچه شـخص یا 
اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مرقـوم ویـا وجود اصل سـند 
مالکیـت مـورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهی )یک نوبت اسـت (

ظـرف مـدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا به اداره 
ثبت اسـناد واماک شهرسـتان جیرفت اعام نمایند بدیهی اسـت پس از انقضای 
مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد بود 
وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی بنام 

مالـک اقـدام خواهد نمـود /.
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

ایـن سـازمان بـه کشـاورزان اعـام می کنـد کـه فان سـم 
مشـکل دارد. زمانـی بـه دسـت مـردم می رسـد دوره سـم 
آن به پایان نرسـیده اسـت و نباید از آن اسـتفاده کنند. به 
کشـاورزان آموزش هـای الزم را می دهـد و سـم جایگزینی 
می کنـد.  توصیـه  آنهـا  بـه  قبـول  قابـل  دوره کارنـس  بـا 

آخریـن  بیـن  کـه  زمانـی  حداقـل  یعنـی  کارنـس  دوره 
سمپاشـی تـا برداشـت محصـول الزم اسـت رعایـت شـود 
تـا بقایای سـم مـورد تجزیـه عوامـل طبیعی قـرار گرفته و 
مقـدار آن در سـطح میوه هـا و سـبزیجات کاهـش یابـد.

شـد،  کامـل  نتایـج  کـه  وقتـی  گفـت:  ادامـه  در  وی 

از  بازخورنده هایـی  سـری  یـک  نتایـج  ایـن  براسـاس 
کشـاورزی  جهـاد  وزارت  بـه  بهداشـت  وزارت  طریـق 
مطمئنـًا  کنـد.  برطـرف  را  مشـکل  تـا  می شـود  اعـام 
بگوییـد  اگـر  امـا  بهبـود اسـت.  ایـن کار در مسـیر  رونـد 
منطقـه  فـان  در  کـه  شـده  مشـخص  نتایـج  در  مثـا 

اطاعـی  مـن  باشـد،  نبایـد  االن  بـوده،  بـاال  نیتراتـش 
اسـت. طـرف  همیـن  بـه  روال  مطمئنـم  ولـی  نـدارم. 

مثـًا اگـر زمینـی نیتراتـش باالسـت در آن زمیـن نبایـد 
محصوالتـی ماننـد سـیب زمینـی و گوجـه فرنگـی کشـت 
اعـام  بـه سـازمان جهـاد کشـاورزی  نتایـج  ایـن  شـود. 
می شـود. امـا کشـاورزان طـرف دیگر ایـن قضیه هسـتند. 
مـا نمـی توانیـم کشـاورز را مجبـور کنیم که فـان محصول 
را در زمینـش کشـت نکنـد. در ایـن مواقـع کشـاورز بایـد 
آگاهـی الزم را داشـته باشـد و بـه ایـن موضوع عمـل کند.

نبایـد  اسـت.  ای  پیچیـده  مسـاله  موضـوع  ایـن  پـس 
طـرح  ایـن  سـال   5 چـون  کـه  باشـیم  داشـته  انتظـار 
حـد  از  بیـش  سـم  آن  نبایـد  پـس  اجراسـت  حـال  در 
باشـد.  نداشـته  وجـود  منطقـه  آن  محصـوالت  در  مجـاز 
هسـتند.  دخیـل  آن  در  متعـددی  عوامـل  زیـرا  خیـر، 
اسـت  ایـن  کان  سیاسـت  می گویـم  نهایـت  در  ولـی 
شـود. درمـان  روش  ایـن  بـا  مشـکل  و  درد  ایـن  کـه 

چه زمانی محصوالت کشاورزی 
می شوند؟ شناسنامه دار 

معـاون سـازمان غـذا و دارو جنـوب کرمـان دربـاره نتایـج 
نهایـی محصـوالت جنـوب گفت: میـزان نیتـرات و نیتریت 
بعضـی نمونه هـا کمـی باالتـر بـوده اسـت. امـا از لحـاظ 
فلزات سـنگین، موردی مشـاهده نشـده است. وی افزود: 
تـا وقتـی محصـول مـا شناسـنامه دار نشـود، ایـن قضایـا 
هسـت. طرحـی پایلـوت در برخـی از نقـاط کشـور در حال 
اجرا اسـت. اما متاسـفانه کشـاورزان زراعی جنوب، بیشتر 
خـرده کار هسـتند و این موضـوع، کار را سـخت تر می کند.

اعـام  دارو  و  غـذا  سـازمان  معاونـت  اینکـه  وجـود  بـا 
می کنـد کـه نمونـه بـرداری تصادفـی، گزینـه مناسـبی در 
طـرح پایـش اسـت، امـا بـه نظـر مـی رسـد همپوشـانی 
کافـی در ایـن روش وجـود نـدارد. موضـوع دیگـر طـرح 
اسـت.  کشـاورزی  محصـوالت  کـردن  دار  شناسـنامه 
ایـن موضـوع از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. حـال 
ایـن  بـه  تـا  ایـن اسـت چقـدر وقـت الزم اسـت  سـوال 
مرحلـه برسـیم کـه کشـاورزان محصوالتشـان را بر اسـاس 
درجـه سـالم بـودن بـه فـروش برسـانند؟ آیـا ایـن طـرح 
مخصـوص  فقـط  یـا  شـود  مـی  جامعـه  همـه  شـامل 
طـرح  کـه  گونـه  همـان  اسـت  صادراتـی  محصـوالت 
اسـت. بـه محصـوالت صادراتـی شـده  پایلـوت منحصـر 

دکتر »امیرپور«، معاون سازمان غذا و دارو 
جنوب کرمان گفت: این طرح با محوریت 

دانشگاه کرمان انجام می شود. هر دانشگاهی 
محصوالت در منطقه خود را آزمایش می کند. 

پایش محصوالت جیرفت در دی و بهمن 
است.وی درباره نحوه نمونه برداری می گوید: 

نمونه برداری محصوالت از میدان تره بار 
انجام می شود. بدین صورت که نمونه ها از 

ماشین برداشته می شود. بارنامه کنترل شده 
تا مشخص شود که از کدام شهر بارگیری شده 
است. نام همان شهر بر نمونه خورده می شود. 

او گفت: در سال قبل، 12 محصول به کرمان 
ارسال شده است.

دکتر »امیرپور« گفت: نتایج در دو شهر 
برای نیترات و نیتریت نباید فرق کند. این 
آزمایشات، حساس هستند. اگر نمونه ها، 

براساس شرایط نگهداری و حمل استاندارد به 
آزمایشگاه مقصد برده شوند، نتایج تفاوتی نمی 

کند.اگر باری که یک هفته در زیر نور خورشید 
قرار بگیرد و گرما بخورد، بله نتایج متفاوت 

می شود. ترکیب فلزات سنگین تغییری نمی 
کند اما ممکن است نیترات و نیتریت مقداری 
تجزیه شوند اما باید از نظر علمی بررسی شود.

معاون سازمان غذا و دارو جنوب کرمان: میزان نیترات و نیتریت بعضی نمونه ها کمی باالتر بوده تا وقتی محصوالت شناسنامه دار نشوند این مساله ادامه دارد

محصوالت کشاورزی جنوب شناسنامه ندارند

قیمت هر تعدادنوع چوبمشخصاتوسایل موردنیازرشتهردیف
قیمت کلواحد 

هفت سنگ1
7 قطعه چوب)4 قطعه 
مشکی، 3 قطعه سفید(

ابعاد 7در 7 سانتی مترو ضخامت 
3 سانتی متر

300سریراش

6 قطعهدال پاک2
ارتفاع 25سانتی متر

تکیه گاه: 15در 7 سانتی متر
300سریراش

چوب کشی 3

چوب دستی
45 تا 50سانتی متر و قطر 4 

سانتی متر

100 سریروس تخته چوب
به طول 2 متر با ضخامت 4 

سانتی متر و ارتفاع 24 سانتی متر

دوپایه جهت فیکس کردن 
الوار روی زمین

-

500 عددسایز دوتوپ هندبال الستیکی-4

1000 عدد-توپ ماهوتی-5

300 عددهفت تیکهحلقه هوالهوب کوچک-6

7-
پیراهن شورت فامنت 

سابلیمیشن

با چاپ لوگو هیات ورزش 
روستایی و بازی های بومی 

محلی استان کرمان
8000 دست

توپ فوتبال چرم-8
سایز 5ایرانی با چاپ لوگو هیات 

ورزش روستایی و بازی های 
بومی محلی استان کرمان

3000 عدد

توپ فوتسال چرم-9
سایز 4ایرانی با چاپ لوگو هیات 

ورزش روستایی و بازی های 
بومی محلی استان کرمان

3000 عدد

توپ والیبال رویه چرم ایرانی -10
با درج لوگو هیات ورزش 

روستایی و بازی های بومی 
محلی استان کرمان

3000 عدد

گرم کن ورزشی اورجینال-11
پارچه نخ پنبه ای اعا با طرح 

پیشنهادی هیات استان
200 دست

به عددبه حروفجمع کل

ــتایی و  ــات ورزش روس ــاند هی ــی رس ــالع م ــیله باط ــا بدینوس احترام
بازیهــای بومــی محلــی در نظــر دارد خریــد وســایل ورزشــی بــازی هــای بومــی 
ــه شــرکت هــا و فروشــگاههای واجــد  ــزاری مناقصــه ب ــق برگ ــی را از طری محل
شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا شایســته اســت قیمــت پیشــنهادی خــود را از طریــق 
ــغ 500/000/000  ــه مبل ــه ب ــرکت در مناقص ــن ش ــایت setadiran.ir و تضمی س
ریــال بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی تــا تاریــخ 98/07/20 بــه دبیرخانــه اداره 
کل ورزش و جوانــان واقــع در بلــوار جمهــوری اســالمی بعــد از ســه راه هوانیروز 

تحویــل نماییــد.

توضیحات
1-کسورات قانونی )مالیات( ندارد 

2-تضمیــن شــرکت در مناقصــه، در پاکــت الک و مهــر شــده تــا تاریــخ 98/07/20 بــه دبیرخانــه 
ایــن اداره کل تحویــل ، مــدارک و اســناد مذکــور در بنــد 7 مهــر و امضــاء و فایــل آن را در ســایت 
setadiran.ir  تــا تاریــخ 98/07/20 پیوســت نماییــد ) مــدارک بــدون مهــر و امضــاء پیشــنهاد 

دهنــده مــردود می باشــد.( 
3-هیــات روســتایی و بازیهــای بومــی محلــی اســتان کرمــان در انتخــاب و رد پیشــنهاد قیمــت 
هــا مختــار اســت. قیمــت پیشــنهادی در صــورت تاییــد کاال توســط کارفرمــا قابــل قبــول مــی 

باشــد.
4- کمیســیون مناقصــه راس ســاعت 8 صبــح مــورخ 98/07/21 در ســالن کنفرانــس ایــن اداره 

کل تشــکیل خواهد شــد
5-عدم ارائه هر کدام از استاد مربوطه باعث مردودیت قیمت می شود

6-پیشنهاد قیمت ها تا دوماه دارای اعتبار می باشد 
7-مدارک و اسناد تماما " مهر و امضاء شده و فایل پیوست گردد که عبارتند از: 

1-مجوز شرکت یا فروشگاه برابر اصل شده 
ــان  ــه کارکن ــع مداخل ــون من ــمول قان ــدم ش ــورد ع ــده در م ــنهاد دهن ــه پیش ــرگ تعهدنام 2-ب

ــات ــت در معام دول

هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمان

آگهی مناقصه



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: الهام پی َپر
گرافیک: فاطمه خواجویی

صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شیوا کرمی
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

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

586 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 مهــر   9 سه شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

آیا پهناورترین استان کشور تقسیم می شود؟
استاندار کرمان: هیچ طرحی برای تقسیم استان کرمان مطرح نیست

 طرفـداران تقسـیم اسـتان کرمـان اعتقـاد دارند با تشـکیل 
اسـتان های جدیـد مـی تـوان زمینـه محرومیت زدایـی و 
توزیـع متـوازن ثـروت و بودجـه و در نهایـت توسـعه را در 
مناطـق مختلـف کرمـان مشـاهده کرد.اسـتان کرمـان بـا 
وسـعت 183٬285 کیلومتر مربع، 11 درصد مسـاحت کشـور 
را تشـکیل داده و طبق آخرین آمار سـه میلیون و 164 هزار 
و 718 نفـر جمعیـت دارد کـه از ایـن حیـث کرمـان جـزو 9 
اسـتان با جمعیت باال در کشـور محسـوب می شود.شـمال 
تـا جنـوب ایـن اسـتان 700 کیلومتـر و از غـرب تا شـرق آن 
حـدود 600 کیلومتـر فاصله دارد وسـعت زیاد این اسـتان در 
کنـار پراکندگـی بـاالی جمعیـت حتـی در دور افتـاده ترین 
بخـش هـای اسـتان موجب شـده همیشـه بحث تقسـیم 
اسـتان کرمـان به صورت غیر رسـمی مطرح باشـد اما عما 
دولـت تا کنـون اقدامـی در راسـتای تقسـیمات جغرافیایی 
اسـتان انجـام نـداده اسـت و همیـن مسـاله باعـث شـده 
اسـت برخـی از چهـره هـای سیاسـی و اقتصـادی اسـتان 
اعتقـاد داشـته باشـند کـه محرومیتـی کـه در مناطـق دور 
افتـاده اسـتان کرمـان وجـود دارد بـه دلیـل همین وسـعت 
قابـل توجه اسـت. عما وقتـی به مناطق دور افتـاده از مرکز 
اسـتان کرمـان نـگاه کنیـد بیشـترین میـزان محرومیـت و 
کمتریـن میزان احداث زیر سـاختها را در مناطـق دور افتاده 
از مرکـز اسـتان مـی تـوان یافت.بیشـترین محرومیـت در 
اسـتان کرمان در مناطق جنوبی و شـرقی اسـتان مشـاهده 
مـی شـود، کرمـان طـی سـال هـای اخیـر تجربـه ای در 
خصـوص تقسـیمات کشـور را شـاهد بـوده اسـت بطوریکه 
)شهرسـتان های  بـه  و کهنـوج  جیرفـت  شهرسـتان های 
عنبرآبـاد، قلعـه گنـج، منوجـان، فاریـاب، جیرفـت، کهنوج، 
رودبـار( و شهرسـتان بـم به شهرسـتان های)بم، نرماشـیر، 
ریـگان و فهرج(  شهرسـتان بافت به شهرسـتان های)بافت 
و ارزوئیـه( تقسـیم شـدند.چند سـال بعـد از ایـن تقسـیم 
بندی بـود کـه توسـعه زیـر سـاختها و تقسـیم اعتبـارات در 
این مناطق بیشـتر از قبل محقق شـد اما هم چنان شـاهد 
عدم توازن در تقسـیم بودجه ها و اعتبارات شهرسـتان های 

برخـوردار و محروم هسـتیم.

هیچ طرحی برای تقسیم استان کرمان مطرح 
نیست

اسـتاندار کرمـان در خصـوص تقسـیمات احتمالی اسـتان 
کرمـان گفـت: هیـچ طرحـی در ایـن زمینه مطرح نیسـت.

محمـد جـواد فدایـی با اشـاره به اینکـه این طـرح در دولت 
مطـرح نیسـت گفـت: اینکـه بخواهنـد اسـتان کرمـان را به 
اسـتان های دیگـر تقسـیم کننـد اطاعـی نـدارم و چیـزی 
رسـما منعکـس نشـده اسـت.هر چند ایـن طـرح در دولت 
مطـرح نشـده امـا عمـا بارهـا درخواسـت تقسـیم اسـتان 
بـزرگ کرمـان بـه اسـتان های کوچک تـر از زبان مسـووالن 
مختلف بیان شـده و یکی از مطالباتی محسـوب می شـود 

کـه هـر از چنـد گاهـی عنـوان می شـود.

درخواست تقسیم کرمان توسط نماینده 
کرمان در شورای عالی استان ها به سه استان

نماینـده کرمـان در شـورای عالـی اسـتان ها در مطلبـی که 
در یکـی از خبرگزاری هـا منتشـر شـده، از هیـأت دولـت 
خواسـت تا نسـبت بـه تقسـیم اسـتان کرمان بـه حداقل 
سـه اسـتان تصمیم گیـری کند.مهـرداد امینـی زاده با بیان 
اینکـه کرمان به عنوان پهناورترین اسـتان کشـور، 11 درصد 
جمعیـت کشـور را در خـود جـای داده اسـت، اظهـار کـرد: 
بـا تقسـیم اسـتان کرمـان، حداقـل بـه سـه اسـتان، اکثر 
مشـکات مردم کرمـان مرتفع و از ادامه توسـعه نامتوازن 
در سـطح اسـتان جلوگیـری می شـود.وی افـزود: اسـتان 
کرمـان بـا وجـود آنکه رتبه اول صـادرات غیر نفتـی را دارد 
از لحـاظ فقـر در رتبـه دوم کشـور اسـت کـه وسـعت زیـاد 
ایـن اسـتان یکی از دالیل فقر و توسـعه نامتـوازن در تمام 
زمینـه هـا شـده اسـت.نماینده کرمـان در شـورای عالـی 
اسـتان ها تصریـح کـرد: سـاکنان برخی از شهرسـتان های 
کرمـان از حداقـل حقوق شـهروندی که دسترسـی سـریع 
و آسـان به سیسـتم های اداری با کمتریـن هزینه زمانی، 
مالـی و جانـی اسـت، بهره منـد نیسـتند.وی بـا اشـاره به 
اینکـه فاصلـه بیـن شـمالی ترین تـا جنوبی تریـن نقطـه 
اسـتان کرمـان بیـش از 700 کیلومتـر اسـت، ادامـه داد: 
مـردم اسـتان از حداقـل حقـوق خـود بازمانـده انـد، زیـرا 
فاصلـه زیـادی با مرکز اسـتان دارنـد که گاها ایـن فاصله، 
از فاصله بین دو مرکز اسـتان در کشـور نیز بیشـتر اسـت.

شهرستان های کرمان مکمل هم هستند
ایـن در حالـی اسـت کـه کرمان بـه عنوان بهشـت معادن 

زمینـه  ایـن  در  مختلفـی  پتانسـیل های  دارای  کشـور، 
اسـت ضمـن اینکـه بزرگتریـن نخلسـتان ها و بـاغ های 
پسـته کشـور در ایـن اسـتان قـرار دارد و در زمینـه تولیـد 
مرکبـات و گـردو نیز دومین اسـتان کشـور محسـوب می 
شـود و چرخـه تولیـد فـوالد و مـس در این اسـتان کامل 
شـده و از مهمترین اسـتان ها در زمینه کشـاورزی اسـت. 
در واقـع در صـورت مدیریت متمرکز روی پتانسـیل های 
هـر اسـتان و سـهم بیشـتر از منابـع ملـی امکان توسـعه 
مناطـق کـم برخـوردار مهیـا خواهـد شـد و بـا توجـه بـه 
توسـعه اقتصـاد مقاومتـی و اسـتفاده از  پتانسـیل های 
بومـی امـکان توسـعه بیشـتر اسـتان مهیـا مـی شـود.

اسـتاندار سـابق کرمـان در زمـان مسـوولیتش در اسـتان 
کرمـان امـا نظر دیگـری در این خصوص داشـت. وی در 
آخریـن اظهارنظرش در سـمت اسـتانداری کرمان در این 

مـورد گفـت: تقسـیم اسـتان کرمـان موضـوع حساسـی 
اسـت کـه بایـد بـا دقـت بـه تمـام جوانبـش اندیشـیده 
شـود و عقیـده دارم که تمـام مناطق اسـتان کرمان کامل 
کننـده همدیگر هسـتند و با هـم می توانند توسـعه یابند.

علیرضـا رزم حسـینی مـی گویـد: دولـت طرحـی در این 
خصـوص نـدارد اما مسـلما اگر چنین طرحی اباغ شـود 
بـا دقـت اجـرا خواهـد شـد.وی به توجـه ویژه مسـووالن 
اسـتان کرمان در سـال های اخیر به جنوب کرمان اشـاره 
کـرد و گفـت: توسـعه و پیشـرفت و محرومیت زدایـی در 
سـال های گذشـته در این منطقه قابل توجه بوده اسـت.

وی امـا بـا واقع بینـی گفتـه اسـت کـه این طـرح تبعات، 
سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی، اجتماعـی به همـراه دارد 

و بایـد بـا دقـت مـورد توجه قـرار گیرد.

دلیل مطرح شدن این طرح پهناور بودن 
استان است

رییـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان نیـز در ایـن 
چنیـن  شـدن  مطـرح  دلیـل  گویـد:  مـی  خصـوص 
طرح هایـی پهنـاور بـودن اسـتان کرمان اسـت بطوری که 
هر بخش از اسـتان مسـائل و مشـکات و پتانسـیل های 
ایـن  مـی گویـد:  امیـری  دارد. حسـین  را  خاص خـود 
عمـا  امـا  می شـود  مطـرح  چنـد گاهـی  از  هـر  بحـث 
تصمیـم تقسـیمات کشـوری در دسـتور کار دولـت قـرار 
نـدارد و چنیـن طـرح هایـی در حـد اظهار نظر اسـت.وی 
بـا اشـاره به وسـعت اسـتان و مشـکات مختلفـی که در 
ایـن مناطـق وجـود دارد بیـان کـرد: در حـال حاضـر امـا 
بایـد بـا توجـه بـه پتانسـیل ها و زمینه های موجـود، همه 
مـردم در شهرسـتان های مختلـف تاش کنند که اسـتان 
بـه سـوی توسـعه و پیشـرفت و محرومیت زدایی حرکت 
کند.کرمـان بـا وجـود وسـعت گسـترده و اقلیـم و خرده 
اسـتان های  مهم تریـن  از  یکـی  مختلـف  فرهنگ هـای 
کشـور در بحـث ارزآوری و صـادرات غیرنفتـی اسـت و 
مـردم ایـن اسـتان نشـان داده انـد جـدا از تقسـیمات 
و  توسـعه  راه  کنـار یکدیگـر در  جغرافیایـی همیشـه در 

برداشـته اند. پیشـرفت گام 

گزارش
مهر

رنا
 ای

س:
عک

توقیف ۱7۶ میلیارد ریال وجوه نقد 
از مجرمان حرفه ای در کرمان

ــان  ــه بنی ــم ب ــه مه ــان از ضرب ــز اســتان کرم ــاب مرک ــی و انق دادســتان عموم
ــان موادمخــدر و کشــف و  ــه و قاچاقچی ــم ســازمان یافت هــای اقتصــادی جرائ

ــر داد. ــه ای خب ــان حرف ــد از مجرم ــال وجــوه نق ــارد ری ــف 176 میلی توقی
بــه گــزارش ایســنا، "دادخــدا ســاالری" در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر اظهــار 
کــرد: در جهــت ضربــه بنیــان هــای اقتصــادی قاچاقچیــان موادمخــدر و 
ــا رصــد  ــن اداره کل اطاعــات اســتان کرمــان ب ــه ماموری ــم ســازمان یافت جرائ
ــش  ــاد و ش ــد هفت ــع آوری یکص ــات جم ــا اطاع ــدند ب ــق ش ــی موف اطاعات
ــه از جرائــم ســازمان یافتــه و موادمخــدر را کــه  میلیــارد ریــال از وجــوه حاصل
ــی  ــتفاده م ــوه اس ــال وج ــی و انتق ــت جابجای ــازی جه ــای مج ــتر فض از بس
ــف  ــه توقی ــبت ب ــی نس ــتورات قضای ــا دس ــی و ب ــایی و ردیاب ــد را شناس کردن

ــد. ــدام کردن ــن وجــوه اق ای
ــا و  ــه کیــس ه ــان ضمــن اشــاره ب ــی در اســتان کرم ــام ارشــد قضائ ــن مق ای
ســوژه هــای مــورد رصــد و ضربــه بیــان کــرد:در مجمــوع 27 ســوژه مهــم کــه 
ــه  ــه خــارج از کشــور داشــتند شناســایی ومــورد ضرب قصــد انتقــال وجــوه را ب
ــه  ــری ب ــه خــارج از کشــور جلوگی ــن وجــوه ب ــال ای ــد و از انتق ــه ان ــرار گرفت ق

عمــل آمــد.
دادســتان عمومــی وانقــاب کرمــان اعــام کــرد: ایــن قاچاقچیــان بــه صــورت 
پیچیــده و حرفــه ای مشــغول اعمــال مجرمانــه بــوده و از حســابهای ســفید و 
اشــخاص غیــر جهــت جابــه جایــی و انتقــال وجــوه حاصلــه از جــرم اســتفاده 
ــتان  ــی اس ــر بوم ــان غی ــن مجرم ــاق ای ــه اتف ــب ب ــًا قری ــد و تقریب ــی کردن م
کرمــان و ســاکن غــرب و شــرق و مرکــز کشــور بودنــد کــه بــا رصــد اطاعاتــی 
و تــاش شــبانه روزی اداره کل اطاعــات ایــن افــراد از طریــق فضــای مجــازی 

مــورد ردیابــی قــرار و بــه اقدامــات محرمانــه آنــان خاتمــه داده شــد.
دادســتان عمومــی وانقــاب مرکــز اســتان ضمــن تشــکر از اقدامــات خــوب و 
ــه  ــات در زمین ــه اداره کل اطاع ــان در مجموع ــام زم ــام ام ــر ســربازان گمن موث
ــدر در  ــه و موادمخ ــازمان یافت ــم س ــادی جرائ ــای اقتص ــان ه ــه بنی ــه ب ضرب
ــش 18  ــاهد افزای ــی ش ــادی و انقاب ــه کار جه ــبختانه ب ــزود: خوش ــان اف پای
درصــدی کشــف وجوهــات حاصلــه از ارتــکاب جرائــم ســازمان یافتــه در ایــن 

ــل هســتیم. ــه نســبت ســال قب حــوزه ب

تخصیص 73 میلیارد تومان برای مقابله 
با گرد و غبار استان

رقابت در اجرای صحنه ای 
ویژه برنامه بین المللی قصه گویی 
ــودکان و  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــرکل کان مدی
ــه  ــن 173 قص ــت: از بی ــان گف ــان کرم نوجوان
قصــه  ســایت  روی  بــر  شــده  بارگــذاری 
ــه ای راه  ــه اجــرای صحن ــه مرحل ــر انتخــاب و ب ــی اســتان 38 نف گوی
ــگاران  ــگاه خبرن ــروه استان های باش ــزارش خبرنگار گ ــه گ ــد. ب یافتن
ــری  ــرورش فک ــون پ ــرکل کان ــی مدی ــن روح ــان، محس جوان از کرم
کــودکان و نوجوانــان کرمــان گفــت: از بیــن 173 قصــه بارگــذاری شــده 
بــر روی ســایت قصه گویــی اســتان کرمــان 24 نفــر از بخــش خانم هــا 
و آقایــان، 11نفــر از بخــش دختــران و پســران، 3 نفــر از بخــش 
ــد. ــه راه یافتن ــرا صحن ــه ی اج ــه مرحل ــا ب ــا و مادربزرگ ه پدربزرگ ه

او بــا اشــاره بــه اینکــه عبدالرضــا قــراری، مازیــار رشــید صالحــی و زهرا 
اســتاد نارویــی داوران ایــن ویــژه برنامــه هســتند، افــزود: منتخبیــن 
ــال  ــاه س ــر م ــه ای 9 و 10 مه ــرای صحن ــه اج ــرکت در مرحل ــرای ش ب
ــژه  ــه اســتانی ایــن وی ــان مرحل ــد.در پای جــاری باهــم رقابــت می کنن
برنامــه 5 نفــر از بخــش خانم هــا و آقایــان بــه مرحلــه منطقــه ای کــه 

ــد. ــود می رون ــزار می ش ــهد برگ ــان در مش ــان آب پای

وجود 7هزار ناشنوا 
در استان  کرمان

ــزار  ــوع 70ه ــان از مجم ــتان کرم در اس
بــه  10درصــد  دار  معلــول شناشــنامه 
تعــداد 7هــزار نفــر دچــار اختــاالت 
شــنوایی هســتند و ناشــنوا یــا کــم شــنوا هســتند. بــه گــزارش 
خبرگــزاری صداوســیما مرکــز کرمــان، امــروز 8مهــر روز 
ــتان  ــتی اس ــرکل بهزیس ــادق زاده مدی ــت، ص ــنوایان اس ناش
کرمــان در حاشــیه بازدیــد از یــک مرکــز توانبخشــی اختــاالت 
ــرای  ــادر ناشــنوا ب ــودک و م ــز ک ــان از 7مرک ناشــنوای در کرم
ــنوایی در  ــخیص ناش ــر داد وی تش ــنوایی خب ــری ناش غربالگ
ــن  ــخیص ای ــورت تش ــت: در ص ــرد و گف ــام ک ــد اع ــدو تول ب
ــا12  ــر 10ت ــا ســنین زی ــزون شــنوایی ت ــا کاشــت حل اختــال ب
ســال براحتــی امــکان پذیــر اســت و پــس از ان بــه ســختی 
ــن  ــری والدی ــش یادگی ــا کاه ــوال ب ــود و اص ــی ش ــام م انج
متوجــه می شــوند. اگــر بعــد از تولــد هــم متوجــه شــدند بــه 
ــز  ــن مرک ــد در ای ــه کنن ــتان مراجع ــطح اس ــز در س ــن مرک ای

ــود. ــه می ش ــودک ارائ ــادر و ک ــه م ــای ب ــوزش ه آم

محیط 
هنرزیست بهزیستی
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 م

س:
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علیرضـا رزم حسـینی می گویـد: دولـت طرحی 
در ایـن خصـوص ندارد اما مسـلما اگـر چنین 
خواهـد  اجـرا  دقـت  بـا  شـود  ابـالغ  طرحـی 
اسـتان  مسـووالن  ویـژه  توجـه  بـه  شـد.وی 
کرمـان در سـال هـای اخیر بـه جنـوب کرمان 
و  پیشـرفت  و  توسـعه  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 
گذشـته  هـای  سـال  در  محرومیت زدایـی 
اسـت. بـوده  توجـه  قابـل  منطقـه  ایـن  در 
ایـن  اسـت کـه  واقع بینـی گفتـه  بـا  امـا  وی 
طـرح تبعـات، سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی، 
دقـت  بـا  بایـد  و  دارد  همـراه  بـه  اجتماعـی 

مـورد توجـه قـرار گیـرد.

اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معاونـت  سرپرسـت 
اسـتانداری کرمـان اظهـار کرد:همـه بداننـد کـه قیمت 
و  داد  نخواهیـم  افزایـش  ریـال  یـک  حتـی  را  نـان 
فقـط در ایـن جلسـه قیمـت نـان کـه از چنـدی پیش 
بـه  قانونـی می کنیـم.  را  یافتـه  افزایـش  غیرقانونـی 
گـزارش ایسـنا، محمدعلـی دهقـان در جلسـه سـتاد 
تنظیـم بـازار اسـتان کرمـان در واکنـش بـه رسـاندن 
قیمـت نـان اسـتان کرمـان بـه قیمـت تهـران، گفـت: 
قیمت هـا همـواره در پایتخـت ١.5 برابـر از شـهرهای 
دیگـر اسـت و مـا بایـد مشـوق هایی بـرای زندگـی در 
شـهرهای دیگـر بـرای مـردم داشـته باشـیم تـا مردم 
ترغیـب نشـوند که بـه پایتخت کـوچ کنند.وی بـا بیان 
ایـن مطلـب که قیمـت نان در اسـتان کرمـان حداکثر 
بایـد ٨0 درصـد قیمـت نـان در تهـران باشـد، ادامـه 
داد: همـه بداننـد کـه قیمـت نـان را حتـی یـک ریـال 

افزایـش نخواهیـم داد و فقـط در ایـن جلسـه قیمـت 
نـان کـه از چندی پیـش غیرقانونـی افزایـش یافته را 
قانونـی می کنیم.سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امور 
اقتصـادی اسـتانداری کرمـان بـا تاکیـد برآنکـه نـان 
نبایـد گران تـر از قیمت هـای کنونـی شـود، اظهـار کرد: 
اسـتان کرمـان در ٧ ماه گذشـته قیمت هـر قرص نان 
را ١.5 برابـر نسـبت بـه سـال ٩٣ افزایش داده اسـت 
و اکنـون مـا وزن نـان را کاهـش داده ایـم به طورمثـال 
وزن هـر قـرص نـان سـنگک از 500 گـرم بـه 400 گرم 
رسـانده ایـم و قیمـت هـر قـرص نـان سـنگک یـک 
هـزار تومان)همـان قیمـت قبـل( اسـت و بـه عبارتـی 
داد:  توضیـح  داده ایـم.وی  قیمـت  افزایـش  دوبـاره 
وزن نـان سـنگک بـه 400 گـرم بـه قیمـت هـر قرص 
نـان سـنگک یـک هـزار تومـان کـه نسـبت بـه مصوبه 
سـال ٩٣ ایـن نـان ١00 درصـد افزایش پیـدا می کند؛ 

همچنیـن قیمـت هـر قـرص نـان تافتـون دوار 400 
گرمـی بـا 50 درصـد افزایـش بـه 600 تومـان، قیمـت 
هـر قـرص نان تافتـون سـنتی ٣40 گرم بـا 50 درصد 
افزایـش بـه 600 تومـان؛ نـان بربـری 4٢0 گرمـی بـا 
 ١٢0 لـواش  نـان  و  تومـان   ٧00 افزایـش  ٧4 درصـد 
گرمـی ٢50 تومـان مصـوب شـد. گفتنـی اسـت کـه 
نانواهـا ایـن قیمت هـا را از حـدود ٧ مـاه پیش لحاظ 
کرده انـد و اکنـون قیمـت نان هـا قانونـی شـد.دهقان 
بـا تاکیـد برآنکـه قیمت نـان افزایش نخواهد داشـت 
و عنـوان کـرد: قیمـت نان بـه هیچ وجه گـران نخواهد 
شـد.وی تاکیـد کـرد: قیمـت مرغ زنده ٨ هـزار و 550 
تومـان و قیمـت مـرغ بـرای مصرف کننـده ١٢ هـزار 
و ٩00 تومـان باشـد و از روز چهارشـنبه )١0 مهرمـاه( 
بازرس هـا بـرای برخـورد بـا گـران فروشـان کار را آغاز 

کرد. خواهنـد 

مدیـر اداره کل سـازمان محیط زیسـت 
اسـتان کرمـان گفت: مبلـغ 73 میلیارد 
تومـان از محـل صنـدوق توسـعه ملـی 
بـا نظـر و دسـتور مقـام معظـم رهبری 
بـرای مقابلـه با گـرد و غبـار به اسـتان کرمان تخصیـص یافت.

مرجان شـاکری مدیر اداره کل سـازمان محیط زیسـت اسـتان 
کرمـان در گفتگـو بـا راه آرمـان بـا اشـاره بـه تخصیـص اعتبـار 
مقابلـه بـا گـرد و غبـار به اسـتان کرمان گفـت: میـزان اعتبار در 
نظـر گرفتـه شـده  قبـل از حضـور اسـتاندار و رئیـس سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان در محل دفتر رئیس سـازمان 
محیـط زیسـت مبلـغ 50 میلیـارد تومـان بـود.وی بـا اشـاره به 
اینکـه بـا همراهـی ایـن دو بزرگوار اعتبـار تخصیص داده شـده 
به اسـتان بـه مبلغ 73 میلیـارد تومان افزایش پیدا کـرد، ادامه 
داد: مبلـغ تخصیـص یافتـه از صنـدوق توسـعه ملـی بـا نظـر و 
دسـتور مقـام معظـم رهبـری بـرای مقابلـه با گـرد و غبـار بوده 
اسـت.مدیر اداره کل سـازمان محیـط زیسـت اسـتان کرمـان 

بیـان کـرد: 35 و نیـم میلیارد تومـان از اعتبار اختصـاص یافته 
برای منابع طبیعی شـمال اسـتان و بیش از 28 میلیارد تومان 
بـه منظـور منابـع طبیعـی جنـوب اسـتان در نظـر گرفته شـده 
اسـت. شـاکری بـا بیـان اینکـه مقـداری دیگـر از ایـن اعتبـار 
بـه وزارت بهداشـت، محیـط زیسـت و زمیـن شناسـی اسـتان 
تخصیـص یافته اسـت، تصریـح کرد: همـه ادارات یاد شـده بر 
اسـاس مبالغـی کـه دریافـت مـی کننـد دارای حجـم عملیات 
هسـتند.وی بـا تأکیـد بر اینکـه مبلغ تخصیص یافتـه به منظور 
مقابلـه بـا کانـون هـای گـرد و غبار اسـت، افـزود: اعتبـاری نیز 
بـه منظور تقویت ایسـتگاه هـای پایش و خرید دو دسـتگاه در 
نظـر گرفته شـده اسـت.مدیر اداره کل سـازمان محیط زیسـت 
اسـتان کرمـان با اشـاره به اینکـه بودجه تخصیـص یافته کاما 
کارشناسـی شـده اسـت، اظهار کرد: دام ها نباید در مناطقی که 
گرد و غبار وجود دارد چرا داشـته باشـند؛ بنابراین باید پوشـش 
گیاهـی مناطـق را تقویت شـود که در این راسـتا اعتبـارات کاما 

مشـخص و حجـم عملیـات معین اسـت.

قیمت نان در استان یک ریال هم افزایش پیدا نمی کند
آوای محلی           

الُدکی  َرسم  بهاِرن  مو  زمستوِن  دلوم
ناَسگوِنه دل  دنیا  غم ُو   َدردوِن  دلوم
ای ُهشارون  مو  دلیکیُنم ُو تنها َمندوم
َزِمِنه  َسر  به گَنوگی که بخندوِن  دلوم

شاعر :  سعیده فیروزی

دُلم  ِوی  سیَنه  َدرگیرت  ِکه  روتی
َجوونی  خاطروم پیرِت  که  روتی
کشیدی ناز وغمَزت ای ُم  تو  باغ
َب  واَیه ی دوِن انجیرِت که  روتی

شاعر :  سعیده فیروزی

ِحنا  َور  َدسُت  َور  پا  الکِه  یاروم 
ِخالِفن  کاری ُو کاچاِکه باروم

همی  دوُنم  َسرِ  هاذا    ُو   هاذا
َنوادایی  ُببو ناچاکِه  واروم

شاعر :  مهدی جاللی

َاگُون ُخوی مشک ، روِغن پاک َایاری
ولی روبار آری تریاک ایاری

همه گُلخونه دارن خاک ور سر
َهُنو َور کوله َتنگه ی شاک ایاری

شاعر :  ایرج انصاری فرد

نه کاری دسِت روغن پاک داُرم
نه کوله َور َبج وکاچاک َایاُرم

بِهل خویشت بگوم ِسگده براُرم
دو و هفصدسوار و شاک ایاُرم

شاعر :  محمدوزیری زمانی)حامد(


