
معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو کشور: 

افزایش ۵۰ درصدی 
تولید دارو در کشور

انجام بیش از 57000 مورد نمونه آزمایش

در آزمایشگاه آبفا استان

واگذاری زمین 
در شهرک های صنعتی 
تابع قوانین سختگیرانه

احتمال جاری شدن سیالب در جیرفت
فرماندار جیرفت از احتمال بروز سیالب در این شهرستان خبر داد

رییس کل دادگستری استان خبر داد:

قصور دستگاه های اجرایی در 
ساخت و سازهای حریم و بستر رودخانه ها
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تاجران اروپایی در بازار پسته ایران
این روزها تولید و کار و تالش در باغ های پسته رفسنجان رونق 
دارد و کشاورزان خود را برای صادرات ارزآورترین کاالی غیرنفتی 

کشور آماده می کنند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مهــر   21 یکشــنبه         595 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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چرا حافظ در حافظه 
مردمی ما زنده است؟

سیدعباس صالحی
یادداشت مهمان

حافـظ را از زاویـه هـای مختلف می توان مـورد توجه قرار 
داد کـه هـر زاویـه ای مـی تواند منظرهای تـازه و جدیدی 
را بگشـاید، گام هایـی کـه حتمـا گام هـای پسـینی را 

خواهد داشـت.
چـرا حافـظ ایـن مقـدار و میـزان در حافظـه مردمـی مـا 
زنـده و بـا طـراوت اسـت؟ ۶ و نیـم قـرن از زمان انتشـار 
حافـظ مـی گـذرد اما هنوز حافـظ تر و تازه اسـت. بزرگان 
و شـاعران زیـادی داشـتیم امـا می توان گفـت که حافظ 
مردمـی تریـن شـاعر ایـران اسـت و  حافـظ در حافظـه 

مـردم هماننـد گل بهـاری، تـر و تازه اسـت.
هنـوز کـه هنـوز اسـت در حـوزه نشـر و انتشـار دیوان 
حافـظ هـر سـال ده هـا دیـوان بـا تیراژهـای مختلف 
عرضـه منتشـر می شـود و فضـای مجازی نیـز مجال 
هـای جدیـدی بـرای مراجعـه بـه حافـظ ایجـاد کرده 
اسـت. کمتـر ایرانـی اسـت کـه چنـد بیـت و چندیـن 
غـزل از حافـظ بـه خاطـر نداشـته باشـد، حافـظ کنار 
طاقچـه و کنـار سـفره عیـد و یلـدا در متـن زندگـی و 
حاشـیه مـا ایرانـی هاسـت، چـه اکسـیری اسـت کـه 
حافـظ دارد کـه مـی توانـد بیـش از ۶ و نیـم قـرن 
مـردم ایـران را اینگونـه بـا خـود همـراه و هـم نفـس 

؟ کند
بـه نظـر می آیـد که حافـظ بـه خودآگاهی مـا کمک می 
کند، تن آگاهی و کالبد آگاهی سـهل و آسـان اسـت و در 
کنـار آینه ای ایسـتادن یا به آزمایشـگاهی رفتـن این کار 
میسـر می شـود اما خود آگاهی کار راحتی نیسـت بلکه 
کار سـختی اسـت و حافظ به ما کمک مـی کند خودمان 
را در آینه او ببینیم بشناسـیم و کشـف کنیم. اینجا اسـت 
کـه بـا حافظ خـط ارتباطی پیـدا می کنیم چـون از طریق 

او مـی توانیـم نقبی به درونمـان بزنیم.
هرکـس در آینـه حافظ خودش را می بیند و تفسـیر می 
کنـد و ایـن یکـی از رازهـای ماندگاری حافظ اسـت چون 
حـس مـی کنیم بـا حافظ گویا نجـوای با خـود داریم. ما 
مـردم ایـران در طـول 1۴ قـرن یـا چندیـن هزار سـال در 
معبـر دردهـا و رنج هـای داخلی و بیرونـی بودیم و هنوز 
هـم هسـتیم، حافـظ سـنگ صبـور دردهـا و رنـج هـای 
ماسـت، مـا در فضـای حافـظ دردهایمان را مـی گوییم و 
رنـج هایمـان را مـی سـراییم و آرامش میگیریـم و امید 

پیـدا میکنیم.
مراجعـه بـه حافـظ مراجعـه بـه سـنگ صبـور فردی 
و اجتماعـی ماسـت و اینگونـه اسـت کـه حافـظ می 
نفـس کشـیدن،  مانـدن،  بـرای  توانـد  و مـی  مانـد 
آرام بـودن و امیـد داشـتن بـه مـا کمـک کنـد. نکتـه 
دیگـر کـه راز مانـدگاری حافـظ را در حافظـه مردمـی 
مـا تعریـف مـی کنـد این اسـت کـه حافـظ تنها یک 
شـاعر نیسـت، حافـظ یـک رسـانه بـا ویژگـی نقادی 
اسـت، نقدهایـی کـه مربـوط بـه یـک دوره تاریخـی 
از  اسـت.  اجتماعـی  فراتاریخـی  نقدهـای  نیسـت، 
ایـن منظـر در هـر دوره مـی توان بـه حافـظ مراجعه 
داشـت و بـا حافـظ بـه عنـوان یـک منتقـد مصلـح 

اجتماعـی مواجهـه برقـرار کـرد.

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

بـا نهایـت تأثر و تأسـف درگذشـت خواهـرزاده گرامیتـان را 
تسـلیت و تعزیت عرض نمـوده و از خداوند تبارک و تعالی 
بـرای آن مرحـوم علو درجات و رحمت واسـعه و برای شـما 

و سـایر بازماندگان صبـر و بردباری مسـئلت داریم.
حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد جنوب کرمان

دوست فرهیخته و بزرگوارجناب آقای 

حسین سبزه صادقی

جناب آقای حسین سبزه صادقی

بـی گمـان کلمـات و واژگان از بیـان تسـلیت 
بـرای اندوه شـما قاصرند،تنها در هجر همشـیره زاده 
جوانـت مرحـوم سـید امیـن مانـی زاده مـی توان 
گفـت که خدایتان صبـر دهد،ما نیز ضمن تسـلیت 
محضر جنابعالـی و خانواده داغدار، بـرای آن جوان 

سـفر کـرده غفران واسـعه الهـی مسـألت داریم.

مسعود،احسان و نظر احمدی-الهام پی پر

انـدوه بـی پایـان مـا از ایـن واقعـه دردنـاک 
قابـل وصـف نیسـت، مصیبـت وارده بـه شـما و 
خانـواده محترمتـان تسـلیت عـرض مـی نماییم.

 جناب آقای حسین سبزه صادقی

2۵ تا 2۵39 تا 38

استقبال شرکت مس از ایده های نو در حوزه افزایش ایمنی، بهره وری و بومی سازی

مـس  شـرکت  مدیرعامـل  سـعدمحمدی  اردشـیر 
گفـت: شـرکت مـس بـا آغـوش بـاز از تمامـی ایده هـا و 
خالقیت  هـای نـو و سـرمایه گذاران جدید در حـوزه افزایش 
ایمنـی، افزایش بهره وری و بومی سـازی اسـتقبال می کند.
مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مس ایـران با بیـان این 
نمایشـگاه  افتتاحیـه هشـتمین کنفرانـس و  مطلـب در 
بین المللی مهندسـی مـواد و متالورژی گفـت: برای تحول 

در بخـش معدن و صنایع معدنـی نیازمند تغییر نگرش در 
سـرمایه گذاری صنایـع معدنی هسـتیم.

سـعد محمـدی بـا اشـاره بـه این کـه در خصـوص تحلیل 
آینـده فلـزات غیـر آهنـی بایـد بـه چنـد عامل مهـم توجه 
کرد گفت: نخسـتین شـاخص افزایش جمعیت کره زمین 
اسـت. در حـال حاضر جمعیت کره زمیـن 9، ۷ میلیارد نفر 
اسـت و در سـال 2035 جمعیـت بـه حدود 9 میلیـارد نفر 

افزایـش پیـدا می کند.
بـه سـمت هوشـمند  دنیـا  بـزرگ معدنـی  شـرکت های 
سـازی بهره برداری از معادن، اکتشـاف و اسـتخراج حرکت 
کرده انـد و اگـر قـرار اسـت با دنیـا رقابت اقتصـادی کنیم و 
توسـعه ها هدفمند باشـد بایـد به این سـمت حرکت کنیم
وی افـزود: افزایـش جمعیـت کـره زمیـن باعـث افزایش 
مصرفـی فلـزات غیـر آهنی و آهنـی در حوزه هـای مختلف 
خواهـد شـد. از این رو، کشـور باید بر اسـاس ایـن روند رو 

بـه رشـد برنامه ریزی داشـته باشـد.
مدیرعامـل شـرکت مـس عنـوان کـرد: عـالوه بـر ایـن، دو 
عامـل کوتاه مـدت دیگـر در افزایـش مصـرف فلـزات غیـر 
آهنـی تأثیرگـذار اسـت و آن افزایـش تولیـد و مصـرف 
خورودهـای الکتریکـی و سـرمایه گذاری چهـار تریلیـون 

اسـت. زیرسـاخت ها  بخـش  در  دالری 
وی بـا بیـان این کـه در آینده نزدیـک 35 درصـد خودروها 
الکتریکـی خواهـد شـد اظهـار داشـت: در ماشـین های 
بـا سـوخت بنزینـی به طـور متوسـط 23 کیلوگـرم مـس 
مصـرف می شـود و ایـن در حالی اسـت کـه در خودروهای 

الکتریکـی بـه 80 کیلوگـرم مـس نیاز اسـت.
به گفته مدیرعامل شـرکت مس، در زمینه سیاسـت گذاری 
چیـن  دولـت  فقـط  الکتریکـی  خودروهـای  روی  بـر 
بودجـه شـش میلیـون دالری بـرای ترغیب خودروسـازان 

اسـت. سـرمایه گذاری کـرده 

دیگـری  عوامـل  این کـه  بـر  تأکیـد  بـا  سـعدمحمدی 
همچـون کاهـش مصـرف انرژی نفـت و افزایـش مصرف 
الکتریسـیته در میـزان تقاضـای جهانـی مس مؤثر اسـت 
گفـت: میـزان مصرف انـرژی در دنیا برای نفـت 3۶ درصد 
اسـت و در سـال 2050 برنامه ریزی در دنیا به گونه ای اسـت 
کـه بـه 13 درصد کاهـش می یابد. در مقابـل میزان مصرف 
انرژی الکتریسـیته از 19 درصد کنونی در سـال 2050 به ۴9 

درصـد افزایـش پیدا خواهـد کرد.
مدیرعامـل شـرکت مـس بـا بیـان این کـه میـزان درآمـد 
سـرانه کشـورها و رشـد اقتصادی آن هـا در تقاضای جهانی 
بـرای فلـزات کامـالً بـا هـم همبسـتگی دارد گفـت: ایـن 
اعـداد و ارقـام مسـیر برنامه ریـزی در حـوزه فلـزات غیـر 
آهنـی را مشـخص می کنـد و بنابرایـن بایـد در ایـن حـوزه 
سـرمایه گذاری های بیشـتری در حوزه تولید و اکتشـافات 

انجـام دهیـم تـا از رقابـت در بـازار جهانـی عقـب نمانیم.
سـعد محمـدی بـا اشـاره بـه این که کشـور کانـادا از سـال 
2003 تاکنـون 5، ۶ میلیون مترمکعب کار اکتشـافی انجام 
داده اسـت بیـان کـرد: کشـور مـا در 50 سـال گذشـته فقط 
شـش میلیـون مترمکعب عملیات اکتشـافی انجـام داده 

است.
وی افـزود: بـرای تولیـد بیشـتر بـا بهـره وری بـاال نیازمنـد 
اسـتفاده از دانـش روز و فّناوری هـای پیشـرفته هسـتیم 
گفـت: کوره هـای کارخانـه ذوب سرچشـمه از ریـو رب بـه 

دلیـل بهـره وری پاییـن بـه فلش تغییـر پیداکرده اسـت و 
امـروز حتـی بـرای افزایـش بهـره وری و کاهـش هزینه در 
حال بازنگری در سیسـتم فلش و استفاده از سیستم دبل 

فلش هسـتند.
سـعد محمـدی تأکیـد کـرد: مـا نیازمنـد تغییر نگـرش در 
بخـش سـرمایه گذاری، ارتقـای دانـش و از همـه مهم تـر 
تدویـن برنامه ریـزی منسـجم و جامـع بـرای حرکـت در 

مسـیر توسـعه هستیم.
بـزرگ  شـرکت های  تصریـح کـرد:  شـرکت  مدیرعامـل 
معدنـی دنیـا بـه سـمت هوشـمند سـازی بهره بـرداری از 
معـادن، اکتشـاف و اسـتخراج حرکـت کرده انـد و اگـر قرار 
اسـت بـا دنیـا رقابت اقتصـادی کنیم و توسـعه ها هدفمند 

باشـد بایـد بـه ایـن سـمت حرکـت کنیم.
دروس  سـرفصل های  آسیب شناسـی  بـا  سـعدمحمدی 
در رشـته مهندسـی معـدن و تأکیـد بـر این کـه واحدهـای 
درسـی در ایـن رشـته بایـد بـا دانـش روز دنیـا هماهنـگ 
شـود گفت: مبنـای دانـش روز دنیا بر پایـه کاهش هزینه، 
افزایـش بهـره وری و ایمنـی اسـت. نکتـه ای که امـروزه در 
پذیـرش و چـاپ مقـاالت ISI به شـدت رعایت می شـود و 
درصورتی کـه یک مقاله پاسـخی بـرای موارد فوق نداشـته 

باشـد موردپذیـرش قـرار نمی گیرد.
وی بـا تأکیـد بر این کـه پرورش نیـروی انسـانی مطابق با 
دانـش روز یک واقعیت انکارناپذیری برای توسـعه اسـت، 
تصریـح کرد: شـرکت مس با آغوش بـاز از تمامی ایده ها و 
خالقیت  هـای نـو و سـرمایه گذاران جدید در حـوزه افزایش 
ایمنـی، افزایش بهره وری و بومی سـازی اسـتقبال می کند.

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده                  
)نوبت دوم( شماره 98/22/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد " احداث سـاختمان ایسـتگاه هواشناسـی " 
مجتمـع خـود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شـرایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان 
می توانند جهت اخذ اسـناد مناقصه به آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور را به 
همراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان - مناقصه ها دانلود 
نمایند . مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز سه شنبه مـــورخ 98/7/3۰ در محـــل دفتركمیسیون 
معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتـر مرکزی تهـران می باشـد. ضمنـًا بازدیـد از محل اجـرای موضوع 
مناقصه روز یكشـنبه مورخ 98/7/28 برای متقاضیان بالمانع می باشـد. شـركت معدنی و صنعتی گل گهر 

مدیریت قراردادها و معامالت در رد یـا قبـول هر یك از پیشـنهادات مختار می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شدهوالباقی
عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد
گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی
یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

انالله و اناعلیه راجعون

کاغذوطن

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام

۰91339۵2۰7۵



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیمپیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم 23  سال سوم | شماره پیاپی 595

یکشنبه  21 مهر 1398
 سال سوم | شماره پیاپی 595
یکشنبه  21 مهر 1398 کاغذ جنوبکاغذ جنوب

جوابیه شرکت ماهتاب به کاغذوطن
اعتـراض بـه متـون درج شـده در شـماره هـای 
و  اصالحیـه  صـدور  درخواسـت  و   580 و   550

تکذیبیـه
بـا سـالم احترامـا پیـرو درج مطالب بـا عناوین 
»کارگـران نیروگاه شـوباد اخراج نمی شـوند«در 
شـماره 550 مورخ 98/5/1۶ و »نیروگاه شـوباد 
بـه دنبـال ایجـاد تنـش در منطقـه اسـت« در 
شـماره 580 مـورخ 98/۷/2 نـکات زیـر اعـالم 

می گـردد:
همـکاری  قـرارداد  کـه  اسـت  واضـح  پـر   -1
تامیـن  »پیمانـکار  رهبـد  پـارس  بیـن شـرکت 
نیـروی شـرکت ماهتـاب کهنـوج« و برخـی از 
بـه  تابعـه  هـای  نیـروگاه  انتظامـات  کارکنـان 
اتمـام رسـیده و وضعیـت فـی مابیـن »خاتمـه 
همکاری«محسـوب می گردد.این در حالیسـت 
کـه 30 مرتبـه از واژه »اخـراج«در مجمـوع دو 
اسـتفاده شـده کـه مسـبب تشـویش  شـماره 
و  تحـرکات  برخـی  بـروز  و  عمومـی  اذهـان 
اعتراضـات شـده اسـت. لـذا مطابق با مـاده 25 
ایـن  از مسـوولیت  قانـون مطبوعـات، بخشـی 
اتفاقـات بـه طـور قطـع متوجـه دفتـر روزنامـه 
خواهـد بود.همچنیـن مطابق با مـاده 23 قانون 
قانونـی  راسـتای  در  اصالحیـه  درج  مطبوعـات 
بـودن قراردادهـای نیـروگاه شـوباد در یکی از دو 
شـماره آتـی ، در همـان صفحـه و سـتون و بـا 
همـان حـروف مـی بایسـت در دسـتور کار قـرار 

. گیرد
در   550 شـماره  در  شـده  درج  2-مطالـب 
خصـوص مکالمـه آقـای حدادیـان بـا نماینـده 

محتـرم شهرسـتان کهنـوج بـه نقل از آقـای نادر 
نارویـی کـذب محـض بـوده و از دفتـر روزنامـه 
وسـیع  تحقیقـات  کـه  رود  مـی  انتظـار  ایـن 
تـری در خصـوص صحـت وسـقم مطالـب نقل 
باشـد. همچنیـن مطابـق  داشـته  قـول شـده، 
بـا مـاده 23 قانـون مطبوعـات و جهـت تنویـر 
افـکار عمومـی ، چـاپ ایـن تکذیبیـه در یکـی 
از دوشـماره آتـی در همـان صفحـه و سـتون بـا 
همـان حـروف مـی بایسـت در دسـتور کار قـرار 

گیـرد.
نـام  خصـوص  در  شـده  درج  اطالعـات   -3
و  شـوباد  هـای  نیـروگاه  فنـی  مشـخصات  و 
اشـکاالتی  دارای  شـماره  دو  هـر  در  کهنـوج 
مـی باشـد و بـه نگارنـده مطلـب توصیـه مـی 
گـردد کـه یک بـار -و از طریـق منابع  رسـمی 
اطالعـات  بروزرسـانی  بـه  نسـبت  شـرکت- 

نمایـد. اقـدام  خویـش 
۴- در مطلب درج شـده در شماره 550 مجموعا 
10اشـتباه، چندیـن اشـتباه نگارشـی و انتصابات 
سـازمانی غیرواقعی)مدیرعامل  مپنا!(مشـاهده 
شـده اسـت و توصیه می گـردد نگارنده نسـبت 
بـه دقـت بیشـتر در درج مطالـب و اصـول اولیه 

نگارشـی اهتمام ورزد.
لـذا مجـددا خواهشـمند اسـت مطابق بـا تبصره 
3 مـاده 23 قانـون مطبوعات ، در راسـتای درج 
تکذیبیـه و اصـالح اطالعـات نادرسـت در موعـد 

مقـرر در قانـون اقـدام نمایید.
باتشکر
زهیر باقرزاده مدیرارتباطات

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139۷۶0319091000950هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد عبداله 
پورامجـزی فرزنـد فیـض الـه بشـماره شناسـنامه 11۶وشـماره ملـی ۶0۶99۴۶3۷5صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 38۷/53متـر مربع پـالک - فرعی 
از۴8- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 2فرعی از ۴8- اصلـی قطعه یک بخش ۴5 
واقـع دراراضـی عبـاس آبـاد خریـداری از مالک رسـمی آقای عبـاس امیـری محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:290۷-  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول: 98/۷/۶ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/۷/21
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک شهرستان عنبراباد 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره1398۶0319091001۴5۶مورخ 1398/05/2۶هیـات موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 
محمـود اعالمـی  فرزنـد ابراهیـم  بشـماره شناسـنامه 283صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 185/۴۷متـر مربـع پـالک - فرعـی از۴3- اصلی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از ۴3- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5 واقـع دراراضـی 
خضرآبادشـهرعنبراباد  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای درگـوش نـوزادی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:290۴- تاریخ انتشـار 

نوبـت اول: 98/۷/۶ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/۷/21
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک شهرستان عنبراباد

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 
فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون 

تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  
 برابـر رای شـماره 1398۶0319012001323هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای علیرضا یـزدی یحیی آبادی فرزند علیداد بشـماره 
شناسـنامه 1 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانه باغچـه به مسـاحت 338۶/18 
مترمربـع پـالک 19۴ اصلـی واقـع در بخـش 3۶ کرمـان به آدرس سـیرجان باسـفهرجان بلوار 
شـهدا کوچـه جعفرابـاد خیابان خاکـی خریـداری از مالک رسـمی آقای علـی داد یزدی یحیی 
ابـادی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/0۷/21- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/0۶

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف 479

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابررای شـماره1398۶0319091000155-مورخ 98/0۷/02هیـات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم جانی 
حـوت فرزنـد محتاج بشـماره شناسـنامه 3۴9وکـد ملـی 35918030۶5صادره ازایرانشـهر 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت22۷متر مربـع پـالک - فرعـی از۴۶- اصلـی 

مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۴۶- اصلـی قطعه یک بخـش ۴5 کرمان واقـع درعنبراباد 
شـهرک نارنـج خریـداری از مالـک رسـمی آقـای کرامـت دبیـر محرزگردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2909-   تاریخ انتشـار 

نوبـت اول: 98/۷/۶ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/۷/21
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک شهرستان عنبراباد

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 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  - برابـر رای شـماره 
1398۶0319012001355هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسـن گلزاری فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 30۶001118۴ صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک 
باب خانه به مسـاحت 290/۷5 مترمربع پالک 12۶ اصلی واقع در بخش 3۶ کرمان به آدرس سـیرجان 
خـرم ابـاد کوچـه امـام حسـن مجتبـی )ع( خریـداری از مالک رسـمی خانم شـاه نسـاء گلـزاری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
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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 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  - برابـر رای شـماره 
1398۶0319012001338هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حسـام گلزاری فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1۴5۴ صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۷35/9۶ مترمربـع پـالک 12۶ اصلـی واقع در بخـش 3۶ کرمان به آدرس سـیرجان 
خـرم ابـاد کوچـه امـام حسـن مجتبـی )ع( خریـداری از مالک رسـمی خانم شـاه نسـاء گلـزاری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
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آگهی فقدان سند مالکیت
چـون شـرکت فرتـام بـه شـماره ثبـت 2۷۷5 مالـک ششـدانگ 
پـالک 3 فرعـی از 505-اصلی واقـع در بخش۴5کرمان بـا ارائه دو 
بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعا واعـالم نموده اصل سـند 
مالکیـت پالک اخیرالذکر کـه قبال ذیل ثبت ۴81۴8صفحه ۴دفتـر258 امالک محلی 
جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای 
صدورسـند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب 
دسـتورتبصره یـک مـاده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتـب در یک نوبت آگهی میگردد 
تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک مرقـوم ویا 
وجـود اصـل سـند مالکیت مـورد ادعا نزد خـود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهی )یک 
نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله 
کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفـت اعالم نمایند بدیهی اسـت پس 
از انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد 
بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنـی بنام 

مالـک اقـدام خواهد نمود 
/.م الف :388- جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت
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جیرفــت - ایرنــا - فرمانــدار جیرفت در جلســه شــورای 
اداری ایــن شهرســتان اطــالع رســانی خدمــات دولت را 

کلیــد امیــدواری مــردم عنــوان کرد.
بــه گــزارش ایرنــا، فرمانــدار جیرفــت روز شــنبه در 
نشســت شــورای اداری ایــن شهرســتان اظهــار داشــت: 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــات نظ ــت، خدم ــات دول خدم
اســالمی ایــران اســت لــذا مدیــران دســتگاه های 
اجرایــی نســبت بــه ارائــه عملکــرد خــود اقــدام کننــد.

ــه  ــمن ب ــه دش ــان اینک ــا بی ــری ب ــور وزی ــوذر عطاپ اب
دنبــال نــا امیــد کــردن مــردم از نظــام اســت، افــزود: بــا 
اطــالع رســانی خدمــات دولــت زمینــه اعتمــاد ســازی و 

امیــدواری مــردم فراهــم خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: از ابتــدای پیــروزی انقــالب اســالمی تــا 
ــال  ــی اعم ــا در دوره فعل ــدیدترین تحریم ه ــون ش کن
شــده ولــی دولــت در همیــن شــرایط ســخت در حــال 
خدمــات رســانی و فعالیــت اســت از ایــن رو ایــن 

ــد اطــالع رســانی شــود. خدمــات بای
احتمال جاری شدن سیالب در جیرفت

ــروز  ــال ب ــه احتم ــت ب ــن جیرف ــورای تامی ــس ش رئی
ســیالب در ایــن شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت: 
ســاماندهی ســه رودخانــه فصلــی در دســتور کار اســت 
ــرای  ــی الزم ب ــش بین ــوط، پی ــتگاه های مرب ــذا دس ل

ــد. ــام دهن ــیالب را انج ــارت س ــری از خس جلوگی
وی همچنیــن بــه آغــاز فصل ســرما در مناطق سردســیر 
اشــاره کــرد و گفــت: شــرکت پخــش فرآورده هــای 
نفتــی اقــدام بــه توزیــع نفــت ســفید کنــد تــا در زمــان 
ــی  ــی و نارضایت ــای طوالن ــاد صف ه ــاهد ایج ــرما ش س

مــردم نباشــیم.
همه دستگاه های اجرایی بهزیستی را در رفع آسیب های 

اجتماعی یاری کنند
ــه مســائل  ــه اینک ــا توجــه ب ــت: ب ــت گف ــدار جیرف فرمان
ــذا همــه  ــوده ل ــه بهزیســتی فــرا دســتگاهی ب ــوط ب مرب
دســتگاه ها بایــد در رفــع ایــن مشــکالت مشــارکت کننــد.

وی بــر کاهــش آســیب های اجتماعــی بــا توجــه 
بــه اصــل آمــوزش تاکیــد کــرد و افــزود: کاهــش 
ــای  ــزاری دوره ه ــق برگ ــی از طری ــیب های اجتماع آس
ــطح  ــاء س ــا و ارتق ــرای خانواده ه ــتمر ب ــی مس آموزش
دســتگاه های  و  می شــود  محقــق  مــردم  آگاهــی 
مرتبــط بــا ایــن حــوزه بایــد بیــش از پیــش نســبت بــه 
اجــرای برنامه هــای هدفمنــد آموزشــی اهتمــام داشــته 

ــند. باش
ــه داد: پیشــگیری از آســیب های  ــری ادام ــور وزی عطاپ
روش هــای  از  موثرتــر  و  هزینه تــر  اجتماعــی کــم 
درمانــی اســت و ایــن مهــم تنهــا در ســایه ارائــه 
ــه  ــراد جامع ــه اف ــد ب ــردی و هدفمن ــای کارب آموزش ه

می شــود. محقــق 
انسداد چاه های غیرمجاز؛ تالش برای نجات مایه حیات

ــداد  ــت: انس ــار داش ــن اظه ــت همچنی ــدار جیرف فرمان
چاه هــای غیرمجــاز، تــالش بــرای نجــات مایــه حیــات 
ــد از  ــر بای ــه خشکســالی های اخی ــا توجــه ب اســت و ب

آب بــه صــورت بهینــه اســتفاده کــرد.
عطاپــور وزیــری افــزود: طــی ســال های اخیــر کاهــش 
نــزوالت جــوی، بــی توجهــی بــه مصــرف بهینــه، حفــر 
چاه هــای مجــاز و غیرمجــاز و برداشــت بی رویــه از 
ــان را  ــوب کرم ــه جن ــی منطق ــفره های زیرزمین آب، س
بــا معضــل خشکســالی کــه ویــژه مناطــق کویــری بــوده 

روبــرو کــرده اســت.
وی اظهــار داشــت: اداره آبیــاری در زمینــه پلمــب 
چاه هــا راه حــل جایگزینــی بــرای مــردم داشــته باشــد 
ــا مشــکل مواجــه نشــوند. ــه ب ــن زمین ــردم در ای ــا م ت

لزوم راه اندازی موزه مردم شناسی جیرفت
رئیــس شــورای شــهر جیرفــت نیــز بــر راه انــدازی مــوزه 
مــردم شناســی ایــن شــهر تاکیــد کــرد و گفــت: بــا توجــه 
بــه وجــود اقــوام و ایــالت بــزرگ در ایــن شــهر نیازمنــد راه 
انــدازی یــک مــوزه مردم شناســی در این شــهر هســتیم.

ــدازی  ــه راه ان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــایخی ب ــین مش حس
مراکــز فرهنگــی و تفریحــی بــرای اســتفاده همه اقشــار 
ــار داشــت:  ــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، اظه جامعــه بای
امیدواریــم در ایــن دوره شــورای شــهر بتوانیــم در ایــن 

ــیم. ــته باش ــی را داش ــه موفقیت های زمین
فرهنگ بیمه در بین مردم نهادینه شود

ــاره  ــا اش ــم ب ــت ه ــداری جیرف ــی فرمان ــاون عمران مع
بــه خطــر جــاری شــدن ســیالب، گفــت: فرهنــگ بیمــه 
بایــد در بیــن مــردم نهادینــه شــود تــا شــاهد کاهــش 

میــزان خســارات مالــی باشــیم.
منصــور خانه گیــر افــزود: دولــت تــوان مالــی پرداخــت 
ــردن  ــه ک ــا بیم ــردم ب ــذا م ــدارد ل ــی را ن ــارت مال خس
منــزل و وســایل خــود از خســارت های مالــی احتمالــی 

جلوگیــری کننــد.
آموزش نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد

رئیــس اداره بهزیســتی جیرفــت نیــز بــر تقویــت 
اجتماعــی  آســیب های  بــرای کاهــش  آموزش هــا 
تاکیــد کــرد و گفــت: اصــل آمــوزش را بــه عنــوان 
ــم. ــرار داده ای ــود ق ــه خ ــم کاری مجموع ــرفصل مه س

ــان  ــر از درم ــگیری بهت ــزود: پیش ــژاد اف ــد رضان محم
اســت از ایــن رو یکــی از وظایــف مهــم بهزیســتی 
آمــوزش مســائل اجتماعــی اســت تــا شــاهد کاهــش 

آســیب های اجتماعــی در جامعــه باشــیم.

قصور دستگاه های اجرایی 
در ساخت و سازهای حریم 

و بستر رودخانه ها

خبر

تیم طالی اردیبهشت 
جیرفت طالیی شد 

اقتصاد ایران سال آینده 
از رکود خارج می شود

آخرین آمار تعداد فوتی های 
ایرانی پیاده روی اربعین

افتتاح پروژه های به سازی 
راه های روستايی ارزوئيه كرمان

انجام بیش از ۵7۰۰۰ مورد نمونه آزمایش 
در آزمایشگاه آبفا استان

رییــس  مهــدوی،  ســیدرضا 
در  اســتان  هندبــال  هیــأت 
گفــت و گــو بــا خبرنگار گــروه 
خبرنــگاران  استان های باشــگاه 
هندبــال  جوان از کرمــان، گفــت: مســابقات 
نوجوانــان دختــر اســتان کرمــان بــه مــدت 
ــورت دوره ای  ــه ص ــم ب ــرکت 5 تی ــا ش دو روز ب
برگــزار شــد.او افــزود: در ایــن دوره از مســابقات، 
تیم هــای هیــأت هندبــال کوهبنــان، هیــأت 
ــالی  ــان، ط ــهرداری کرم ــت، ش ــال جیرف هندب
ــور  ــان حض ــت کرم ــت و هیئ ــت جیرف اردیبهش
ــس از دو روز  ــرد: پ ــح ک ــتند.مهدوی تصری داش
رقابــت و انجــام مســابقات بــه صــورت دوره ای، 
در نهایــت تیــم طــالی اردیبهشــت جیرفــت 
ــه مقــام نخســت ایــن  ــر حریفــان ب ــه ب ــا غلب ب
ــت:  ــان داش ــرد.او بی ــدا ک ــت پی ــا دس رقابت ه

ــه  در ایــن مســابقات، تیــم شــهرداری کرمــان ب
مقــام دوم رســید و تیــم هیــأت هندبــال جیرفت 
ــرد. ــود ک ــارا از آن خ ــن رقابت ه ــوم ای ــام س مق
ــان  ــان بی ــتان کرم ــال اس ــأت هندب ــس هی ریی
ــان  ــم ب کرم ــان و تی ــای کوهبن ــت: تیم ه داش
ــه  ــدوی ب ــام پنجــم را کســب کردند.مه ــز مق نی
بهتریــن بازیکنــان ایــن دوره از مســابقات اشــاره 
ــت: فاطمــه هشــتادانی از شــهرداری  ــرد و گف ک
کرمــان بــه عنــوان بهتریــن دروازه بــان، فاطمــه 
ــن و  ــن بازیک ــت بهتری ــم جیرف ــدادی از تی علی
ــم گل  ــت خان ــالی جیرف ــجاعی از ط ــنا ش آس

ــد. ــالم ش ــابقات اع مس
او افــزود: تیم هــای اول و دوم رقابت هــا بــه 
منظــور حضــور در مســابقات منطقــه شــش 
هندبــال نوجوانــان، 25 مهــر جــاری عــازم شــهر 

یــزد می شــوند.

کــرد  اعــالم  جهانــی  بانــک 
بــه رشــد اقتصــاد  رونــد رو 
از  آینــده  ســال   از  ایــران 
می شــود.به  گرفتــه  ســر 
گــزارش کســب و کار نیــوز بــه نقــل از 
از  ناشــی  خارجــی  ایسنا، شــوک های 
کاهــش تولیــدات نفــت و گاز ایــران در 
نتیجــه خــروج آمریــکا از برجــام و اعمــال 
تحریم هــا باعــث کاهــش شــدید رشــد 
اقتصــادی ایــران شــده اســت امــا بــه نظــر 
مــی رســد کــه اقتصــاد بــه تدریــج در حــال 
بازیابــی خــود و حرکــت مجــدد بــه ســمت 
ــی  ــک جهان ــه بان ــور ک ــت. آن ط ــد اس رش
ــران  ــد خــود از اقتصــاد ای در گــزارش جدی
ــن  ــه ای ــی ک ــت، در صورت ــرده اس ــالم ک اع
ــه  ــادرات روزان ــن ص ــد میانگی ــور بتوان کش

نیــم میلیــون بشــکه در روز فعلــی خــود را 
حفــظ کنــد، در ســال آینــده از رکــود خــارج 
خواهــد شــد و بــه رشــد 0.5 درصــدی 
دســت خواهــد یافــت. انتظــار مــی رود بــا 
وجــود باقــی مانــدن چالش هــای اقتصــاد 
 2020 در ســال  اقتصــادی  ایــران، رشــد 
ــد.از  ــی بمان ــودی باق ــدار صع و 2021 در م
ــی  ــک جهان ــه بان ــور ک ــر آن ط ــوی دیگ س
ــه  ــی رود ک ــار م ــت، انتظ ــرده اس ــالم ک اع
ــابقه  ــم س ــود ک ــس از صع ــورم پ ــرخ ت ن
ــد کاهشــی  ــه رون ســال گذشــته مجــددا ب
ــان  ــد نوس ــدوده 20 درص ــردد و در مح برگ
کنــد. هــر چنــد کــه ایــن نــرخ تــورم هنــوز 
فاصلــه زیــادی بــا تــورم تــک رقمــی ســال 
ــورهای  ــط کش ــای 201۶ و 201۷ و متوس ه

دارد. منطقــه 

رشــیدیان رییس  علی رضــا 
ــون  ــت: تاکن ــج گف ــازمان ح س
ــه  ــی ب ــران ایران ــر از زائ ۴0 نف
قلبــی  بیماری هــای  علــت 
نفــر   18 و  باخته انــد  جــان   مغــزی  و 
شــده اند. فــوت  رانندگــی  تصادفــات  در 

وی بــا اشــاره بــه نابه ســامانی هایی کــه 
و  ایــران  زمینــی  مرزهــای  از  بازدیــد  در 
عــراق و هنــگام خــروج زائــران اربعیــن 
ــور  ــت آن کش ــود ظرفی ــوده و کمب ــاهد ب ش
بــرای پذیــرش ایــن حجــم زائــر ایرانــی، از 
ســفیر ایــران در عــراق خواســت پیگیــر رفــع 
ــا  مشــکالت از ســوی دولــت عــراق شــود ت
ــزارش  ــه گ ــر نشــده اســت. ب ــت بدت وضعی
ــارت،  ــج و زی ــازمان ح ــی س ــط عموم رواب
در  هم اکنــون  کــه  رشــیدیان  علی رضــا 

عــراق حضــور دارد، در دیــدار بــا ســفیر 
در  اربعیــن  رییــس ســتاد  و  کشــورمان 
زائــران  گســترده  اســتقبال  بــه  عــراق، 
ــرد  ــاره ک ــن، اش ــفر اربعی ــرای س ــی ب ایران
و افــزود: امســال نســبت بــه ســال های 
قبــل زائــران زودتــر عــازم ایــن ســفرمعنوی 
شــده اند، ضمــن آن کــه رشــد چشــمگیر 
تراکــم  و  ازدحــام  موجــب  ایرانــی  زوار 
جمعیتــی در مرزهــا و مســیرهای ورودی 
در داخــل خــاک عــراق شــده اســت. وی بــا 
ــل  ــات داخ ــرایط و امکان ــه ش ــان این ک بی
ــم  ــن حج ــخگوی ای ــب و پاس ــراق مناس ع
زائــر نیســت، گفــت: تــا ظهــر روز جمعــه )19 
مهرمــاه( بالــغ بــر یــک میلیــون و 950 هــزار 
ــراق شــده و 390 هــزار  ــی وارد ع ــر ایران زائ

نفرهــم بــه کشــور بازگشــته اند. 

بهســازي، لكه گيــري و روكــش 
آســفالت محورهــاي روســتايي 
ــان،  ــاد، صوغ ــل آب ــه، چي ارزوئي
وكيــل آبــاد و ...  در منطقــه 
جنــوب غربــي اســتان بــا حضــور دكتــر 
ــان و  ــتاندار كرم ــي اس ــواد فداي ــد ج محم
محلــي  و  اســتانی  مســووالن  از  جمعــي 
ــد. ــرار گرفتن ــرداری  ق ــره ب ــورد به ــاح و م افتت

ســيدعلي حــاج ســيدعليخاني مديــركل 
راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي اســتان 
انجــام  ايــن مطلــب گفــت:   بيــان  بــا 
ايــن عمليــات كــه در يــك دوره زمانــي 
شــامل:  انجاميــد   طــول  بــه  ماهــه   9
ايمــن  و  بهســازي  آســفالت،   روكــش 
ســازي قطعــه اي از محــور ارزوئيــه- چيــل 
ــر و  ــم كيلومت ــت و ني ــول هف ــه ط ــاد ب آب

ــم  ــول ده و ني ــه ط ــان ب ــاد- صوغ دولت آب
ــغ  ــاري بال ــرف اعتب ــا ص ــه ب ــر بودك كيلومت
ــل  ــون لاير از مح ــاردو ۴00 ميلي ــر 8 ميلي ب
ــيد.مهندس  ــان رس ــه پاي ــي ب ــارات مل اعتب
ــتان  ــزود: شهرس ــي اف ــيد عليخان ــاج س ح
ارزوئيــه در فاصلــه 2۷0 كيلومتــري جنــوب 
ــق  ــا رون ــي مركــز اســتان قــرار دارد و ب غرب
مركبــات  ماننــد  محصــوالت كشــاورزي 
ــا  ــتان ب ــن شهرس ــواري اي ــا، همج و خرم
شهرســتان هــاي بافــت، ســيرجان و اســتان 
هرمــزگان باعــث ايجــاد ترافيــك قابــل 
توجهــي در راههــاي شهرســتان ارزوئيــه 
شــده اســت، لــذا بهســازي جاده هــای 
منطقــه ارزوئيــه همــواره در دســتور كار اداره 
كل راهــداري و حمــل ونقــل جــاده اســتان 

قــرار د ارد.

نخســت  مــاه  شــش  طــی 
ــورد  ــاری، 5۷۴05 م ــال ج س
آزمایــش آب شــرب  نمونــه 
در آزمایشــگاه شــرکت آبفــا 

اســتان کرمــان انجــام شــد
خبرنــگار آبفــا کرمان-مجتبــی ابراهیــم 
نــژاد معــاون بهــره بــرداری شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان کرمــان گفــت: بــا توجــه 
بــه اهمیــت کیفیــت آب آشــامیدنی ، دفتر 
مرکــزی  آزمایشــگاه  و  کنتــرل کیفیــت 
ــان، کار نظــارت  ــا اســتان کرم شــرکت آبف
ــد  ــر کیفیــت آب )مانن ــر ب ــر عوامــل موث ب
فیزیکی-شــیمیایی،باکتریایی  عوامــل 
و بیولــوژی( در شــبکه توزیــع و منابــع 
ــن  ــتفاده از جدیدتری ــا اس ــد آب را ب تولی
بــا  مطابــق  و  آزمایشــگاهی  تجهیــزات 

آخریــن معیارهــا و رهنمودهــای ســازمان 
مهندســی  شــرکت  و  جهانــی  بهداشــت 
ــر اســاس اســتانداردهای  ــا کشــور و ب آبف

ــده دارد. ــرب برعه ــی آب ش مل
خــط  شــرب  آب  کیفیــت  افــزود:  وی 
ــتان  ــای اس ــرکت آبف ــت و ش ــز ماس قرم
اســت  تــالش ســعی کــرده  تمــام  بــا 
آبــی کــه تولیــد و به دســت مشــترکین 
ــوردار  ــی برخ ــت مطلوب ــاند از کیفی می رس

ــد. باش
ــات  ــت: آزمايش ــان داش ــژاد بی ــم ن ابراهی
چارچــوب  در  آب  کيفــي  کنتــرل 
از  شــده  تاييــد  دســتورالعمل هاي 
ــالب  ــي آب و فاض ــرکت مهندس ــوي ش س
کشــور و ســازمان هاي معتبــر در زمينــه 
مي شــود. انجــام  آب  و کيفيــت  بهداشــت 

ـــر  ـــان ب ـــتان کرم ـــتری اس ـــس کل دادگس ریی
پیشـــگیری از تضییـــع حقـــوق بیـــت المـــال 
ــت: الزم  ــرد و گفـ ــد کـ ــرق تاکیـ ــوزه بـ در حـ
اســـت کـــه ظـــرف۶ مـــاه آینـــده حداقـــل ۷ 
ــوب  ــرق در جنـ ــاز بـ ــعاب غیرمجـ ــزار انشـ هـ
و ۴500 انشـــعاب غیرمجـــاز بـــرق در شـــمال 
ایـــن اســـتان مـــورد برخـــورد قاطـــع قانونـــی 

قـــرار گیـــرد. 
ـــورای  ـــد در ش ـــدهللا موح ـــا، ی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ـــزود:  ـــتان اف ـــال اس ـــت الم ـــوق بی ـــظ حق حف

یکـــی از معضـــالت موجـــود در کشـــور و اســـتان 
ــی  ــم باالیـ ــه حجـ ــت کـ ــن اسـ ــان ایـ کرمـ
ــای  ــعاب هـ ــب انشـ ــور در قالـ ــرق کشـ از بـ
غیرمجـــاز مـــورد ســـوء اســـتفاده قـــرار مـــی 
ـــال  ـــت الم ـــه بی ـــی را ب ـــان هنگفت ـــرد و زی گی
ــای اجرایـــی،  ــتگاه هـ وارد مـــی کنـــد و دسـ
خدماتـــی و حاکمیتـــی بایـــد دســـت بـــه 
دســـت هـــم داده  و ایـــن موضـــوع را حتـــی 

ــد. ــدور کاهـــش دهنـ المقـ
ــازات هـــای  ــاره بـــه اینکـــه مجـ ــا اشـ وی بـ

ـــش  ـــون پی ـــرق در قان ـــرقت ب ـــه س ـــوط ب مرب
بینـــی شـــده، تاکیـــد کـــرد: در کنـــار وجـــود 
ـــاهده  ـــواردی مش ـــاز م ـــای غیرمج ـــتراک ه اش
ــی  ــعاب قانونـ ــراد دارای انشـ ــه افـ ــده کـ شـ
بـــرق هســـتند امـــا از راه هـــای مختلـــف 
اقـــدام بـــه ســـرقت بـــرق مـــی کننـــد کـــه 
بایـــد ســـعی شـــود بـــا دســـتور دادســـتان و 
ـــن  ـــع ای ـــرای رف ـــی ب ـــروی انتظام ـــی نی همراه

موضـــوع اقـــدام شـــود.
رییـــس کل دادگســـتری اســـتان کرمـــان 
خاطرنشـــان کـــرد: الزم اســـت بـــا تشـــکیل 
کمیتـــه ای مشـــترک، اقدامـــات مقابلـــه ای 
ــورد  ــاز بـــرق مـ ــا انشـــعاب هـــای غیرمجـ بـ
رصـــد مســـتمر قـــرار گرفتـــه و مشـــکالت 
مربوطـــه نیـــز مـــورد رســـیدگی و رفـــع قـــرار 

گیـــرد.
ــا  ــار عادالنـــه بـــرای برخـــورد بـ موحـــد، رفتـ
ــورد  ــرق  را مـ ــاز بـ ــای غیرمجـ ــعاب هـ انشـ
ـــات  ـــرای تصمیم ـــت: اج ـــرار داد و گف ـــد ق تاکی
بـــه شـــکل تبعیـــض آمیـــز بـــه اعتمـــاد بـــه 
ــد  ــه وارد مـــی کنـ ــئوالن خدشـ ــام و مسـ نظـ
ــانی  ــه و یکسـ ــار عادالنـ ــر رفتـ ــر اگـ ــا اگـ امـ
ــاز  ــای غیرمجـ ــعاب هـ ــا انشـ ــورد بـ در برخـ
ـــد  ـــی خواهن ـــز همراه ـــردم نی ـــود، م ـــام ش انج

داشـــت.
ــزارش  ــه گـ ــت کـ ــرد: الزم اسـ ــد کـ وی تاکیـ
غیرمجـــاز،  هـــای  انشـــعاب  از  جامعـــی 
ـــر  ـــه ای موردنظ ـــگیرانه و مقابل ـــات پیش اقدام
ـــورد  ـــی م ـــی و انتظام ـــای قضائ ـــت ه و حمای
نیـــاز تدویـــن شـــود تـــا برنامـــه کاملـــی در 

ایـــن زمینـــه اجرایـــی شـــود.
ـــال  ـــت الم ـــوق بی ـــظ حق ـــورای حف ـــس ش ریی
اســـتان کرمـــان اظهارداشـــت: ســـال های 
ســـال انباشـــتگی انشـــعاب هـــای غیرمجـــاز 

ـــم  ـــوده ای ـــاهد ب ـــان ش ـــتان کرم ـــرق را در اس ب
ـــا در یـــک  ـــا تمامـــی آنه کـــه اگـــر قـــرار باشـــد ب
ـــده  ـــده و پرون ـــورد ش ـــاه برخ ـــی کوت ـــازه زمان ب
ـــل  ـــود، حداق ـــکیل ش ـــا تش ـــرای آنه ـــی ب قضای
ــه  ــیدگی بـ ــرای رسـ ــتقل بـ ــی مسـ 1۴ قاضـ
ـــا اشـــاره  ایـــن پرونـــده هـــا نیـــاز اســـت.موحد ب
بـــه اینکـــه خیلـــی اصـــرار بـــه ورود پرونـــده 
ـــاز  ـــای غیرمج ـــتراک ه ـــه اش ـــوط ب ـــای مرب ه
ـــت:  ـــم، گف ـــی نداری ـــتگاه قضای ـــه دس ـــرق ب ب
مجموعـــه وزارت نیـــرو بایـــد تمـــام ظرفیـــت 
ـــروی  ـــا نی ـــل ب ـــرد و در تعام ـــه کار گی خـــود را ب
نهادهـــای  قضائـــی،  دســـتگاه  انتظامـــی، 
حاکمیتـــی و مـــردم بـــه شـــکلی حرکـــت 
ــرقت  ــاز و  سـ ــتراک غیرمجـ ــه اشـ ــد کـ کنـ
بـــرق انجـــام نشـــود.با تعامـــل وزارت نیـــرو، 
و  انتظامـــی  نیـــروی  قضایـــی،  دســـتگاه 
ای  اقدامـــات گســـترده  هـــا  فرمانـــداری 
ــاز  ــعاب های غیرمجـ ــا انشـ ــه بـ ــرای مقابلـ بـ
ـــر  ـــد ب ـــا تاکی ـــت.وی ب ـــام اس ـــل انج ـــرق قاب ب
ــعاب  ــا انشـ ــه ای بـ ــات مقابلـ ــه اقدامـ اینکـ
هـــای غیرمجـــاز بـــرق بایـــد بـــا توجـــه بـــه 
افـــراد  و معیشـــتی  اقتصـــادی  وضعیـــت 
انجـــام شـــود، افـــزود: وزارت نیـــرو امـــکان 
ــه  ــرادی کـ ــرای افـ ــی بـ ــوق هایـ ــه مشـ ارائـ
ـــه  ـــل ب ـــود را تبدی ـــاز خ ـــای غیرمج ـــعاب ه انش
ـــن  ـــد را دارد و در ای ـــی کنن ـــاز م ـــعاب مج انش
ـــه  ـــود ک ـــورد ش ـــد برخ ـــرادی بای ـــا اف ـــه ب رابط
ــاز  ــعاب های غیرمجـ ــتفاده از انشـ ــرار اسـ تکـ
ـــد. ـــی کنن ـــماجت م ـــن کار س ـــر ای ـــد و ب را دارن

مشـــکالت انباشته حریم و بستر 
رودخانه ها برطرف می شود

رییـــس کل دادگســـتری اســـتان کرمـــان 
در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه ایـــن مطلـــب کـــه 

در حـــوزه حریـــم و بســـتر رودخانـــه هـــا 
مشـــکالت انباشـــته ای را داریـــم، گفـــت: 
ـــع  ـــون توزی ـــب قان ـــا تصوی ـــل ب ـــا قب ـــال ه س
ـــتر  ـــم و بس ـــه حری ـــد ک ـــرر ش ـــه آب مق عادالن
رودخانه هـــا بـــه صـــورت قطعـــی مشـــخص 
ـــای  ـــال ه ـــه داد: س ـــود.موحد ادام ـــالم ش و اع
ســـال بـــا وجـــود خشکســـالی هـــا، غفلـــت 
هایـــی ایجـــاد شـــد و مدیـــران و مـــردم 
بســـتر و حریـــم رودخانـــه هـــا را فرامـــوش 
کردنـــد و ســـیل ابتـــدای ســـال جـــاری 
ــاخت  ــد از سـ ــه بایـ ــرد کـ ــدار کـ ــه را بیـ همـ
ــا  ــه هـ ــتر رودخانـ ــم و بسـ ــاز در حریـ و سـ
خـــودداری شـــود.وی تاکیـــد کـــرد: اداره کل 
بازرســـی اســـتان کرمـــان دربـــاره ســـاخت و 
ســـازهای ایجـــاد شـــده در حریـــم و بســـتر 
ـــام  ـــای الزم را انج ـــری ه ـــا پیگی ـــه ه رودخان
داده و گـــزارش جامعـــی در ایـــن زمینـــه 
ـــتری  ـــت.رییس کل دادگس ـــرده اس ـــن ک تدوی
ــت  ــرد: الزم اسـ ــوان کـ ــان عنـ ــتان کرمـ اسـ
ــت  ــوق بیـ ــظ حقـ ــورای حفـ ــات شـ در جلسـ
ــای  ــا، ایرادهـ ــت هـ ــایر نشسـ ــال  و سـ المـ
موجـــود در رابطـــه بـــا ســـاخت و ســـازها در 
ـــده  ـــزد ش ـــا گوش ـــه ه ـــتر رودخان ـــم و بس حری
ــر  ــا بـ ــن ایرادهـ ــع ایـ ــرای رفـ ــران بـ و مدیـ
ـــد. ـــخص ورود کنن ـــدی مش ـــان بن ـــاس زم اس
ـــف  ـــد تعری ـــر فراین ـــال حاض ـــت: در ح وی گف
ــرکت  ــا در شـ ــه هـ ــتر رودخانـ ــم و بسـ حریـ
آب منطقـــه ای اســـتان کرمـــان طوالنـــی 
ــب  ــر موجـ ــن امـ ــت و ایـ ــر اسـ ــان بـ و زمـ
مـــی شـــود ســـاختمان هـــا و مســـتحدثاتی 
در ایـــن مکان هـــا احـــداث شـــود کـــه در 
زمـــان وقـــوع ســـیل، خســـارت های جبـــران 

ــال دارد. ــه دنبـ ــری را بـ ناپذیـ

قصور دستگاه های اجرایی در 
ساخت و سازهای حریم و بستر 

رودخانه ها
بـــازرس کل اســـتان کرمـــان نیـــز گفـــت: 
بـــا توجـــه بـــه وقـــوع ســـیل در ســـال 
جـــاری،  بررســـی هایـــی از ســـوی ســـازمان 
ـــای  ـــد ایراده ـــخص ش ـــام و مش ـــی انج بازرس
اساســـی در عملکـــرد برخـــی از دســـتگاه 
هـــا وجـــود دارد کـــه در ایـــن رابطـــه حـــدود 
ــا  ــایی و بـ ــه شناسـ 30 نقـــص در ایـــن رابطـ
ارائـــه راهکارهـــا بـــه اســـتانداری کرمـــان 
ــتان  ــی اسـ ــه اجرائـ ــده و مجموعـ ــالم شـ اعـ
ــادر  ــا را صـ ــع آنهـ ــرای رفـ ــتورات الزم بـ دسـ
کـــرده اســـت.احمد آبیـــار بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــتگاه  ـــیل را دس ـــث س ـــور در بح ـــترین قص بیش
ـــا و آب  ـــهرداری ه ـــه ش ـــی از جمل ـــای اجرای ه
منطقـــه ای داریـــم، تاکیـــد کـــرد: در برخـــی 
ــیر  ــی در مسـ ــای اجرایـ ــتگاه هـ ــوارد دسـ مـ
ـــرده  ـــازهایی ک ـــاخت و س ـــه س ـــدام ب ـــیل اق س
انـــد کـــه در صـــورت بـــروز ســـیل، خســـارت 
ـــی  ـــال وارد م ـــت الم ـــه بی ـــادی را ب ـــای زی ه
ــان در  ــتان کرمـ ــه داد: در اسـ ــد.وی ادامـ کنـ
رابطـــه بـــا بررســـی خطاهـــای ایجـــاد شـــده 
ـــدادی از  ـــده و تع ـــام ش ـــی انج ـــات خوب اقدام
ـــود  ـــب خ ـــه مطال ـــرای ارائ ـــه ب ـــران مربوط مدی

ــده اند. ــار شـ ــی احضـ ــتگاه قضائـ ــه دسـ بـ

21 میلیاردی انشعاب  خسارت 
هـــای غیرمجاز برق به بیت المال

ــرق  ــروی بـ ــع نیـ ــرکت توزیـ ــل شـ مدیرعامـ
جنـــوب اســـتان کرمـــان نیـــز بـــا اشـــاره بـــه 
ــزار و ۶۷۶  ــال 1۴ هـ ــاه امسـ ــه در ۶ مـ اینکـ
شـــده،  آوری  جمـــع  غیرمجـــاز  انشـــعاب 

ــور و در  ــته 588 مانـ ــال گذشـ ــت: در سـ گفـ
ـــن  ـــوی ای ـــور از س ـــز 319 مان ـــاری نی ـــال ج س

شـــرکت انجـــام شـــده اســـت.
عبدالوحیـــد مهـــدوی نیـــا خاطرنشـــان کـــرد: 
ــاز 3  ــای غیرمجـ ــتراک هـ ــک از اشـ ــر یـ هـ
ـــی  ـــرف م ـــرق مص ـــال ب ـــووات در س ـــزار کیل ه
کننـــد کـــه جمـــع ریالـــی آن 21 میلیـــارد 

ریـــال مـــی شـــود.
ـــرق  ـــس ب ـــروه پلی ـــه 15 گ ـــان اینک ـــا بی وی ب
ــت،  ــده اسـ ــکیل شـ ــان تشـ ــتان کرمـ در اسـ
گفـــت: گـــروه هـــای پلمـــپ در شـــرکت 
نیـــروی بـــرق تشـــکیل شـــده و تاکنـــون از 
550 هـــزار مشـــترک ایـــن شـــرکت، 3۶2 
ـــزار  ـــبز، ۴ ه ـــپ س ـــترک پلم ـــزار و 800 مش ه
ـــترک  ـــپ زرد و 235 مش ـــترک پلم و 580 مش

نیـــز پلمـــپ قرمـــز دریافـــت کـــرده انـــد.
وی اظهارداشـــت: پلمـــپ ســـبز بـــه معنـــای 
ـــترک،  ـــوی مش ـــور از س ـــتکاری کنت ـــدم دس ع
ـــتکاری  ـــار دس ـــک ب ـــای ی ـــه معن ـــپ زرد ب پلم
ــرار  ــز بـــه معنـــای تکـ ــور و پلمـــپ قرمـ کنتـ

دســـتکاری کنتـــور بـــرق اســـت.
معـــاون فـــروش و خدمـــات مشـــترکین 
ـــتان  ـــمال اس ـــرق ش ـــروی ب ـــع نی ـــرکت توزی ش
ـــزار  ـــر ۴ ه ـــال حاض ـــت: در ح ـــز گف ـــان نی کرم
ـــرکت  ـــن ش ـــاز در ای ـــر مج ـــعاب غی و 500 انش
ـــرف  ـــرآورد مص ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــایی ش شناس
ســـاالنه هـــر یـــک از ایـــن مـــوارد، ســـاالنه 

حـــدود 3 هـــزار کیلـــووات مصـــرف دارنـــد.
ســـال  در  داد:  ادامـــه  افتخـــاری  علـــی 
جـــاری  ۷00 مـــورد دســـتکاری کنتـــور در 
ــده  ــایی شـ ــان شناسـ ــتان کرمـ ــمال اسـ شـ
ـــای  ـــراد برخورده ـــن اف ـــا ای ـــت ب ـــه الزم اس ک

ــود. ــام شـ ــی انجـ قانونـ

دادگستری کرمان با انشعاب های 
غیرمجاز برق برخورد می کند

رنا
 ای

س:
عک

روزنامه های دیروز

روزنامه پیام ما
خبر داده که ساالنه یک میلیارد تن خاک کشور دچار فرسایش می شود.

سراسری

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان )جیرفت(

نوبت اول مناقصه عمومی یک مرحله ای
شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان وابسـته به وزارت جهاد کشـاورزی در نظر دارد عملیات بارگیری ، حمل و تخليه مقدار 8۰۰۰ تن انواع 

نهـاده هـای کشـاورزی از مبـدا انبارهـای شـرکت در جنـوب اسـتان کرمـان به کلیه نقـاط داخل و خـارج اسـتان را از طریـق برگزاري مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای به 
پیمانـکاران واجـد شـرایط از طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( واگذار نمایـد ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه با ارائه پیشـنهاد از 
طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس www setadiran . ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضويت قبلی، 

مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی )توکن ( را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

1-شـماره فراخوان و تاريخ انتشـار آگهی مناقصـه در سـامانه: 2۰98۰۰1614۰۰۰۰۰2 
روز یکشـنبه مورخ 1398/7/21

2-نام و نشـانی مناقصه گزار : شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی جنوب اسـتان 
کرمـان به آدرس جيرفت : خیابان موسـی صـدر - واليت دوم . 

3-هزینـه خریـد اسـناد مناقصه : مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشـد کـه از درگاه بانکی 
موجود در سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت انجام می گیرد

4-مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـامانه: از روز یکشـنبه مـورخ 
1398/7/2۵ مـورخ  پنجشـنبه  روز   17 سـاعت  لغايـت   1398/7/21

۵-آخریـن مهلـت ارانـه پاکـت های پیشـنهادی - بارگـزاری در سـامانه به صورت 
pdf : تا سـاعت 17 روز دوشـنبه مـورخ 1398/8/6

" الزم به ذکر اسـت پیشـنهادات ارسـالی بایـد حداقـل 4۵ روز از تاریخ آخرین روز 
تسلیم پیشـنهادها اعتبار داشته باشند.

6- تاریخ گشـایش پیشـنهادها : روز چهارشـنبه مورخ 1398/8/8 سـاعت 1۰:3۰ 
صبح

7-میـزان و نـوع تضميـن فرآینـد ارجـاع کار مبلـغ : 31۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال کـه به دو 

صـورت ضمانتنامـه بانکی و با پرداخت نقدی )فیش واریزی ( به حسـاب شـبای 
شـماره IR2۵۰1۰۰۰۰4۰۰1۰397۰4۰۰۵791 نـزد بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی 
ایـران بنـام خرانه داری کل از طریق دسـتور پرداخت سـاتنا یا پایا با شناسـه واریز 

سـی کارکتـری 366۰397۵9263۵۰۰6۵۰1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰6 قابـل ارائه می باشـد. 
8-آدرس و زمـان تحویـل اصـل تضميـن شـركت در فرآینـد ارجـاع کار: اصـل 
تضميـن شـركت در فرآینـد ارجـاع )الـف( عـالوه بـر بارگـزاری در سـامانه ، مـی 
بایسـتی بصـورت فیزیکـی و در پاکـت دربسـته و ممهـور ، حداکثر تا پایـان وقت 
اداری روز دوشـنبه مـورخ 1398/8/6 بـه دبیرخانه کمیسـیون معامالت مناقصه 

گـزار در ادرس فـوق الذكـر تحویـل و رسـید دریافـت شـود .
ضمنـا جهـت کسـب اطالعات بیشـتر مـی توانید ضمـن تمـاس با شـماره تلفن 
43317881 – ۰34 به آدرس اینترنتی شـرکت www.assc.ir  و آدرس پایگاه 
ملـی اطـالع رسـانی مناقصـات http : / / iets . mporg . ir نیـز مراجعه فرمائید. 
شـماره تمـاس پشـتیبانی سـامانه 41934-۰21 و دفتـر ثبـت نـام در سـامانه : ) 
تمـاس بـا دفتـر ثبـت نـام در سـامانه اداره کل صنعت ، معـدن و تجارت اسـتان 

کرمـان بـه شـماره ۰34-3332۵261

شـهرک صنعتی منطقه ای اسـت که به منظور توسـعه صنعتی 
و متمرکـز شـدن تولیـدات صنعتی در نظر گرفته شـده اسـت. 
هـدف از ایجـاد شـهرک صنعتـی، توسـعه صنعتـی کشـور در 
خـارج از مناطـق شـهری اسـت تـا تاثیـرات منفی بـار صنعتی 
بـر سـاکنین شـهری را بـه حداقـل رسـانده، آالیندگـی را کـم 
کـرده و بـا دسترسـی آسـان به مسـیر حمـل و نقـل، کمترین 
بـار ترافیکـی را در مناطـق شهرنشـین بـه بـار آورد. در شـهرک 
و  وزارت صنعـت  باسیاسـت کالن  متناسـب  هـای صنعتـی 
معـدن نـوع کاربـری مشـخص مـی شـود و نـوع واگـذاری 
هـا طبـق نقشـه تاییـد شـده وزرارت صنعـت ومعـدن  انجـام 
شـهرک ها ایـن  مهـم  کاربری هـای  از  پذیرد.برخـی  مـی 

مـواد   -۴ بهداشـتی  آرایشـی   -3 شـیمیایی   2 فلـزی   -1
پالسـتیک   -۷ چـوب   -۶ پزشـکی  تجهیـزات   -5 غذایـی 
ایـن  از  بعضـی  کـه   … و  ریخته گـری   -9 سـنگ   –  8
از  برخـی  و  هسـتند  یکدیگـر  بـه  تبدیـل  قابـل  کاربری هـا 
آنهـا قابـل تغییـر نیسـتند و نکتـه قابـل توجـه اینکـه مرجـع 
تاییـد ایـن کاربری هـا شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـت.

نحـوه قیمت گـذاری در شـهرک های صنعتـی 
بعـد از تخصیـص زمیـن بـه خریـدار،  قیمـت مصوبـی کـه 
توسـط دولـت تعییـن شـدده، بـه خریدار اعـالم می شـود و به 
منظـور تسـهیل درصـورت درخواسـت متقاضـی بخـش قابـل 
توجهـی از قیمـت زمیـن قابـل تقسـیط مـی باشـد. در قـدم 
بعـدی 30 % بـه عنـوان پیـش پرداخـت  و مابقـی مبلـغ طـی 

30 الی 3۶ ماه تقسـیط شـده و اسـناد آن دریافت می شـود و 
پـس ازآن دفترچـه قـرارداد تنظیـم وتحویل خریدار می شـود.

 اگر کسی روی زمین دریافتی کار نکند 
خلع ید می شود

جیرفـت  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  رییـس  مالکـی 
شـرکت  از  سـرمایه گذاری  به»کاغذوطن«گفت:»اگـر 
شـهرک های صنعتـی زمیـن دریافـت کنـد و تـا دوسـال هیچ 
اقدامـی روی زمیـن انجـام ندهد زمین مربوطـه از وی باز پس 

گرفتـه می شـود.«وی افزود:»جلسـاتی در قابـل شـورای حـل 
اختـالف داریـم و افـرادی کـه روی زمین هـا کار نمی کننـد را 
شناسـایی  خلـع ید می کنیـم و به فرماندار نیـز خبر می دهیم. 

بـه شـکل ماهیانه گزارش را برای شـرکت شـهرک های اسـتان 
ارسـال می کنیم.«وی تصریح کرد:»شـرکت شـهرک ها نیز این 
گـزارش را بـرای شـرکت ایـران مـی فرسـتد هر فـرد متقاضی 
برنامه مشـخصی پیـش روی دارد مثال برای یک زمین تا سـه 
مـاه وقـت برای دریافت پروانه سـاخت، تا یک سـال پایان کار 
سـاختمانی و تـا دوسـال و نیـم نصب دسـتگاه و بهره بـرداری 
طـرح را دارد و اگـر کار انجـام ندهـد در مرحلـه نخسـت اخطار 
اولیـه را دریافـت می کنـد سـپس اخطـار دوم و بعـد از آن بـه 
جلسـه شـورای حل اختالف می رسـد و همین چهارشـنبه نیز 
جلسـه ای را به همین منظور در پیش رو داریم و فرد یا در این 
جلسـه دلیـل کار نکـرده خـود را توجیـح می کنـد و مهلـت ۴یا 
۶ماهـه بـه او داده می شـود و یا در همان جلسـه قرارداد فسـخ 
می شـود .«وی ادامـه داد:»در قانـون جدیـد در شـهرک های 
دیگـر  در  و  ۴0درصـد  جیرفـت  ماننـد  شـهری  در  صنعتـی 
شهرسـتان های جنوبـی باید 35درصد مسـاحت زمیـن زیرینا 
احدث کنند.واحدهایی در شـهرک صنعتی شـماره یک جیرفت 
داشـتیم کـه روی زمیـن چندبلـوک زده و اقـدام بـه دریافـت 
پروانـه بهره بـرداری کرده اما چون روی زمیـن کار نکرده و زمین 
را نیـز رهـا کـرده اسـت خلع ید شـد.همه دسـتگاه ها بـه اتفاق 
هـم جلسـه  گذاشـتند و قـرار شـد تـا زمانی که فـرد پایـان کار 
نگرفتـه پروانـه بهره بـرداری بـه او ندهند .«این مسـوول اضافه 
کرد:»مسـوول بخش حقوقی ما در کرمان مسـتقر است و اگر 
موردی باشـد با مـدرک آن را پیگیری خواهیـم کرد.زمان قدیم 
قوانیـن چیـز دیگـری بـود و بایـد حداکثر سـه و نیـم متر بین 
سـوله ودیـوار حصـار فاصلـه باشـد و االن این فاصلـه به 5 متر 
افزایـش یافتـه اسـت و در کل کشـور تغییـر کـرده و زیربنا نیز 
۴0درصد نبود و مالک جواز تاسـیس بودو از دو سـه سـال قبل 
بـه ۴0درصـد رسـیده اسـت و اگر زمیـن بیشـتری بگیرید باید 
حق شـارژ بیشـتری نیز بدهید.هیچ واحدی در شهرک صنعتی 
شـماره یک جیرفت بالاسـتفاده نمانده است و تمامی زمین ها 
روال اداری را طـی کرده انـد و اگـر مـوردی پایـان کار را دریافـت 
نکـرد باشـد حتما با وی برخورد خواهد شـد.برای گرفتن سـند 
مالیکـت دو مسـاله پیـش نیاز اسـت که پایان کار سـاختمانی 
و پروانـه بهره بـرداری اسـت و در حـال حاضـر هیـچ زمینـی در 
شـهرک صنعتـی شـماره یـک بالاسـتفاده نیسـت، زمینـی به 
آقـای ناجـی مدیـر هتل ناجی در همین شـهرک تحویل شـده 
بـود کـه یـک مرحلـه خلـع ید شـد امـا دوبـاره پیگیری کـرد و 
می توانـد گفـت بزودی یکی از بهترین سـاختمان های شـهرک 

را ایشـان افتتـاح خواهنـد کرد بعضی ها خلع ید می شـوند و از 
اول زمین را قرارداد می بندند سـاخت و سـاز آقای دلفاردی نیز 
بـه اتمـام رسـیده و پایان کار را نیز دریافت کرده اسـت که زمین 
وی در ورودی شـهرک قـرار دارد که زمیـن برای بلوک زنی وبوده 
و در ورودی شـهرک قـرار دارد هرمـوردی کـه قانـون را رعایـت 

نکرده باشـد شـک نکنید پرونده اش را به دادگاه می فرستیم.«

افغانی کش ها در شهرک صنعتی شماره یک
مالکـی گفت:»زمیـن در شـهرک صنعتـی فازبنـدی اسـت و 
فـاز بـه فـاز واگـذار می شـود و بسـتگی بـه سـرمایه گذار دارد 
و مرحلـه بـه مرحلـه واگـذار خواهـد شـد در شـهرک صنعتی 

شـماره یـک البتـه زمینـی وجـود نـدارد و فقـط از افـرادی که 
کار نکرده انـد زمیـن خلـع یـد و پـس گرفتـه می شـود و بـه 
متقاضـی بعـدی داده می شـود.« یـک شـهروند جیرفتی روز 
گذشـته در تماس تلفنـی به»کاغذوطن«از بالاسـتفاده ماندن 
برخـی زمین هـای واگـذار شـده از 15 سـال قبـل در شـهرک 

صنعتـی شـماره یـک جیرفـت خبـر دادو گفـت برخـی از این 
زمین هـا رهـا شـده و برخـی دیگـر هـم محلـی بـرای قاچاق 
انسـان توسـط افغانی کش هـا شـده اسـت. مالکـی درهمین 
خبرنگار»کاغذوطن«کـه  سـوال  ایـن  بـه  درپاسـخ  راسـتا 
شـماره  صنعتـی  درشـهرک  زمین هایـی کـه  وجـود  از  آیـا 

یـک بالاسـتفاده مانـده و مکانـی بـرای قاچاقچیـان انسـان 
گفت:»تعـدادی  دارنـد  خبـر  اسـت  »افغانی کش ها«شـده 
از افـراد از نیـروی کار افغانسـتانی اسـتفاده می کردنـد کـه 
گـزارش آنهـا را بـه فرمانـداری و اداره کار کـه متولـی اصلـی 
هسـتند ارسـال کردیـم مـا یـک ارگان زیرسـاختی هسـتیم و 
زمیـن الزم را بـرای سـرمایه گذار فراهـم می کنیـم و پیگیـری 
ایـن گونـه مسـائل دیگـر بـه مـا مربـوط نمی شـود.«رییس 
داد:»بـرای  ادامـه  جیرفـت  صنعتـی  شـهرک های  شـرکت 
دریافـت زمیـن در شـهرک صنعتـی بایـد بـه سـازمان صمت 
مراجعـه کنـد و سـپس به شـرکت شـهرک ها مراجعـه و فرم 
درخواسـت زمیـن را تکمیـل کـرده ما هم این فـرم را به کرمان 
ارسـال می کنیـم و در کارگروهـی کـه در آنجـا برگزار و بررسـی 
و محاسـبه قیمـت نیـز انجـام می شـود و بعـد از آن 30درصد 
قیمـت زمیـن با متـری ۶۶هزارتومـان از فرد نقـدی دریافت و 
مابقـی هـم طـی چک هـای 30 ماه به شـکل ده قسـط از فرد 
دریافـت می شـود و تـازه در این مرحله شـما می شـوید طرف 
قـرارداد  نـه مالـک زمیـن.«وی تاکیـد کرد:»همزمـان بـا طی 
ایـن مراحـل می توانید  اقدام بـه دریافت پروانه سـاخت و ... 
کنیـد سـپس بـا هزینه شـخصی یا تسـهیالت صمـت  اقدام 
به سـاخت و سـاز می کنید و از طریق ما پایان کار سـاختمانی 
را دریافـت می کنیـد و پـس از نصب دسـتگاه ها و رسـیدن به 
تولیـد پروانـه بهره برداری را از سـوی  سـازمان صمت دریافت 
خواهیـد کـرد و در مرحلـه بعـد پایـان کار را گرفتـه و تقاضـای 
سـند مالکیـت را می دهیـد که شـما مالک زمین می شـوید.«

کارخانه الستیک باید خارج از محدوده شهر باشد
مالکـی در ادامـه در خصـوص واگـذاری زمیـن بـه کارخانـه 
السـتیک جیرفـت گفت:»شـما اگـر بـه اداره محیـط زیسـت 
برویـد بـرای راه انـدازی یـک کارخانـه معمولـی زغـال فشـرده 
می گوینـد جـزو رده 5اسـت و مجوز صـادر نمی کننـد .«وی در 
پاسـخ به سـوال خبرنگار»کاغذوطن«که پرسید پس چطور به 
کارخانـه مـس کاتـد مجـوز داده شـده گفت:»سـازمان  صمت 
روزی کـه قـرار بـوده کارخانـه مـس در ایـن شـهرک راه انـدازی 
شـود اسـتعالم محیـط زیسـت را دریافـت نکـرده و یک مجوز 
شـش ماهـه دارد و تهـران هم پیگیر رفع این مشـکل اسـت  و 
چون شـهرک نزدیک شـهر اسـت تا رده ۴ می تواند به طرح ها 
زمیـن برای مستقرشـدن بدهـد و کارخانه السـتیک از رده ۴ به 
باالسـت و باید یا در یک شـهرک تخصصی یا خارج از محدوده 
». شـود  راه انـدازی  صنعتـی  نواحـی  و  وشـهرک های  شـهر 

یک شهروند جیرفتی روز گذشته در تماس 
تلفنی به»کاغذوطن«از بالاستفاده ماندن 

برخی زمین های واگذار شده از 1۵ سال 
قبل در شهرک صنعتی شماره یک جیرفت 

خبر دادو گفت برخی از این زمین ها رها 
شده و برخی دیگر هم محلی برای قاچاق 

انسان توسط افغانی کش ها شده است. 
مالکی درهمین راستا درپاسخ به این 

سوال خبرنگار»کاغذوطن«که آیا از وجود 
زمین هایی که درشهرک صنعتی شماره یک 
بالاستفاده مانده و مکانی برای قاچاقچیان 

انسان »افغانی کش ها«شده است خبر 
دارند گفت:»تعدادی از افراد از نیروی کار 
افغانستانی استفاده می کردند که گزارش 
آنها را به فرمانداری و اداره کار که متولی 
اصلی هستند ارسال کردیم ما یک ارگان 

زیرساختی هستیم و زمین الزم را برای 
سرمایه گذار فراهم می کنیم و پیگیری این 
گونه مسائل دیگر به ما مربوط نمی شود.«

رییس شرکت شهرک های صنعتی جیرفت: افرادی که روی زمین ها کار نمی کنند را شناسایی  خلع ید می کنیم

واگذاری زمین در شهرک های صنعتی تابع قوانین سختگیرانه است

شـهرک صنعتـی مكانی اسـت دارای محدوده ومسـاحت معيـن كه مجموعه ای سـاماندهی شـده ازواحدهای 
صنعتـی، پژوهشـی، فـن آوری و خدمات پشـتيبانی در آن مسـتقر شـده و بـا برای اسـتقرار واحدهـای مذكور 
اختصـاص می يابـد و در آن تمـام يـا پـاره ای از امكانـات زيربنايـی وخدمات ضـروری واگـذار می شـود. در این 
شـهرک ها اگر زمینی بیش از دوسـال بالاسـتفاده بماند از متقاضی خلع ید می شـود و باید برروزی زمین مذکرو 
کار انجام شـود اما برخی منابع خبر می دهند در شـهرک صنعتی شـماره یک جیرفت  سالهاسـت زمین هایی به 
برخـی افـراد واگـذار شـده و بالاسـتفاده مانده انـد و انگار بعضی از ایـن اماکن به محلی برای جـوالن قاچاقچیان 

است. انسان»افغانی کش ها«شـده 

مالکـی در ادامـه در خصـوص واگـذاری زمیـن بـه 
کارخانـه السـتیک جیرفت گفت:»شـما اگر بـه اداره 
محیـط زیسـت بروید بـرای راه انـدازی یـک کارخانه 
معمولـی زغال فشـرده می گوینـد جزو رده ۵اسـت 
و مجـوز صـادر نمی کنند .سـازمان  صمـت روزی که 
قـرار بـوده کارخانـه مـس در ایـن شـهرک راه اندازی 
شـود اسـتعالم محیـط زیسـت را دریافـت نکـرده 
و یـک مجـوز شـش ماهـه دارد و تهـران هـم پیگیر 
رفع این مشـکل اسـت  و چون شـهرک نزدیک شهر 
اسـت تـا رده 4 می توانـد بـه طرح هـا زمیـن بـرای 
مستقرشـدن بدهـد و کارخانـه السـتیک از رده 4 بـه 
باالسـت و باید یا در یک شـهرک تخصصـی یا خارج 
از محـدوده شـهر وشـهرک های و نواحـی صنعتـی 

شـود. راه اندازی 
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بازار طالی سبز از همیشه داغ تر است

تاجران اروپایی در بازار پسته ایران

این روزها تولید و کار و تالش در باغ های پسـته رفسـنجان 
رونـق دارد و کشـاورزان خـود را بـرای صـادرات ارزآورتریـن 

کاالی غیرنفتـی کشـور آمـاده می کنند.
گـروه اسـتان هـا: برداشـت پسـته از 220 هـزار هکتـار بـاغ 
پسـته در اسـتان کرمـان وارد فاز تازه شـده اسـت، در سـال 
جـاری جمـع آوری پسـته از بـاغ های پسـته حـدود 20 روز 
با تاخیر انجام شـده اما وضعیت محصول نسـبت به سـال 

گذشـته بسـیار بهتر است.
در حالیکـه سـال گذشـته به دلیـل تغییرات اقلیمی پسـته 
ای برای برداشـت وجود نداشـت امسال اما وضعیت بسیار 
مطلوب اسـت، بعد از برداشـت پسـته کال و برداشـت مغز 
پسـته سـبز برای صـادرات به اروپـا و کشـورهای عربی حاال 

برداشـت پسـته رسـیده و نوبر آغاز شـده است.

لزوم عرضه تدریجی پسته به بازارهای خارجی
قیمـت پسـته تر، بنا بـه نوع محصـول از ۴3 هـزار تومان تا 
55 هـزار تومـان در خرده فروشـی ها تعیین شـده و به نظر 
مـی آیـد با عرضه بیشـتر محصـول به بـازار قیمـت کاهش 
یابـد بـه همیـن دلیـل بـه کشـاورزان توصیـه شـده اسـت 
بـرای جلوگیـری از افـت قیمـت پسـته محصول بـه صورت 

تدریجـی وارد بـازار مصرف شـود.
همـه نگـران هسـتند که با توجه بـه افزایش تولیـد با عرضه 
ناگهانـی محصـول بـه بازارخارجـی قیمت ها بـا افت جدی 

مواجه شـود.
در سـال جـاری در کنار بارندگی مطلـوب و کاهش تغییرات 
دمایی آفت پسـیل پسـته نیز به خوبی کنترل شـده اسـت. 
هـزاران نفـر بـرای برداشـت پسـته از اسـتانهای مجـاور بـه 
کرمان آمده اند و برداشـت پسـته رسـیده عمال در رفسنجان 

طـی چند روز گذشـته کلید خورده اسـت.
هنـوز هـم مـی تـوان پوکـی پسـته را در برخـی  بـاغ هـا 
مشـاهده کرد اما وضعیت نسـبت به سـال گذشـته بسـیار 

بهتر شـده اسـت.
محمـد یکـی از پسـته کاران دشـت کبوتـر خـان در نزدیکی 
رفسـنجان اسـت کـه بـه خبرنـگار مهـر مـی گویـد: سـال 
گذشـته در ایـن فصـل از سـال در باغی کـه در حال فعالیت 
هسـتیم حتی 5 کیلو پسـته نیز برداشـت نشـد اما در سال 
جـاری هـر کارگـر در هـر روز از ایـن بـاغ 500 کیلـو پسـته 

برداشـت مـی کند.
وی گفـت: انتظـار مـی رود بـا توجـه بـه وضعیـت موجـود 

میـزان تولیـد در سـال آینـده بهتـر نیـز بشـود.
ایـن کشـاورز گفـت: بخشـی از پسـته بـه صـورت کال برای 
تولید مغز پسـته سـبز برداشـت شـد چون این نوع پسـته 
بـه شـدت مورد توجـه بازارهـای خـاص خارجی اسـت زیرا 
پسـته ایرانـی رنـگ طبیعـی یـک دسـت و زیبایـی دارد در 

صنایـع مـواد غذایـی مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.
وی گفـت: تحریـم هـا هیـچ تاثیری بر بازار پسـته نداشـته 
چون عمال کشـاورزان آمریکایی با وجود افزایش تولیدشـان 

امـا بـه هیچ عنـوان نمـی توانند کیفیـت محصـول ایرانی را 
جبران کنند و دستشـان خالی مانده اسـت در سـال جاری 

همه پسـته سـبز را بـه اروپا صـادر کردیم.

فرصت اشتغال برای کارگران فصلی مهیا شده 
است

هـم اکنـون فرصـت اشـتغالی برابر بـا 3 میلیون نفـر روز – 
کارگر در باغ های پسـته کشـور ایجاد شـده اسـت که بخش 
عمـده ای از آن در اسـتان کرمـان وجـود دارد و پیـش بینی 
مـی شـود بعـد از برداشـت پسـته کال بـه زودی شـاهد 
برداشـت قریـب بـه 130 هـزار تـن پسـته فقـط در اسـتان 

باشـیم. کرمان 
میـزان کلـی برداشـت پسـته در کشـور 2۴0 هـزار تن پیش 
بینـی می شـود که البتـه از نظر کیفیـت و وزن نیز محصول 

سـال جاری بسـیار مطلوب اسـت.
محمـد نظری یکی از تولید کننـدگان و صادر کنندگان عمده 
اسـتان کرمـان در گفتگـو بـا مهـر می گویـد: هیچ کشـوری 
در طـول انقالب نتوانسـته اسـت پسـته ایـران را تحریم کند 
چون پسـته یک محصول ویژه و سـنتی در ایران محسـوب 

می شـود و مشـتری های خاص و همیشـگی دارد.
وی افـزود: آمریـکا هر چند سـعی کـرده در بازار پسـته ورود 
کنـد امـا نتیجه ایـن ورود تولیـد محصولی بی کیفیـت و با 
طعم بسـیار نا مطلوب اسـت بطوریکه پسـته آمریکا چربی 
بسـیار اندک و بی مزه اسـت اما پسـته ایران کامال منحصر 

به فرد و خوشـمزه اسـت.
نظـری گفت: هم اکنون پسـته ایـران به کشـورهای اروپایی 
، آسـیایی دور، آسـیای میانه، روسـیه و کشورهای عربی و با 
واسـطه یک کشـور بـه آمریکا هم صـادر می شـود، هر چند 

مشـکالتی ایجاد شـده اما صادرات همچنـان ادامه دارد.
وی بیـان کـرد: خریـداران از کشـورهای مختلـف در اسـتان 
کرمـان رفـت و آمـد مـی کننـد و محصـول مـورد نیـاز را 

خریـداری مـی کننـد.
وی بـه تولیـد کنندگان توصیـه کرد به هیچ عنـوان محصول 
خـود را بـه یکباره صادر نکنند و بـا عرضه تدریجی نبض بازار 

خارجی را در دسـت بگیرند.

ارزآوری 1.۵ میلیارد دالری در سال جاری
وی در خصوص قیمت پسـته گفت: هنوز محصول خشـک 
سـال جـاری وارد بـازار نشـده اسـت و محصولی کـه عرضه 
شـده یا پسـته کال بوده یا پسـته تر که قیمتش نسـبت به 

پسته خشـک تفاوت دارد.
شهرسـتان های رفسـنجان، انـار، زرنـد، سـیرجان، کرمان ، 
راور، بـم و شـهربابک از مراکـز عمده تولید پسـته در اسـتان 

کرمان محسـوب می شـوند.
ایـن محصـول مهمتریـن کاالی صادراتـی غیـر نفتـی ایران 

اسـت و انتظـار می رود در سـال جـاری 1.5 میلیـارد دالر ارز 
را وارد کشـور کند.

در اکثـر بـاغ هـای پسـته اسـتان کرمـان تکاپـو و جنـب و 
جوش جریان دارد هزاران نفر مشـغول کار هسـتند و پسـته 
بعـد از حمـل به کارگاه های ضبط پسـته وارد چرخه فراوری 

و خشـک شـدن می شود.

هشدار در خصوص کنترل آفالتوکسین
کنترل آفالتوکسـین هم یکی از دغدغه های ویژه کشـاورزان 
اسـت و کارشناسـان کشـاورزی توصیـه هـای جـدی در 
خصـوص بهداشـت فـرآوری و ضبـط پسـته مـی کننـد، 
نیـروی انتظامـی هـم درکنار کارگـران تالشـش رو مضاعف 
کرده اسـت. سـرقت پسـته ایـن روزها یکـی از دغدغه های 
کشـاورزان اسـت و دهها مورد تا کنون کشـف شـده اسـت.
رئیـس کشـاورزی شـمال اسـتان کرمـان در گفتگـو با مهر 
تاکیـد مـی کند کـه کشـاورزان توصیه های جهاد کشـاورزی 
در خصـوص کنتـرل آفالتوکسـین را جـدی بگیرنـد چـون 
بازارهـای خارجـی روی ایـن مسـاله به شـدت حساسـیت 
دارنـد و در صـورت عـدم رعایـت نـکات بهداشـتی محصول 

پـس از صـادرات بـا مشـکل مواجـه می شـود.
عبـاس سـعیدی همچنیـن در خصوص افت قیمت پسـته 
نیـز گفـت: ایـن امر به عرضـه و تقاضـا در بازارهـای خارجی 
بسـتگی دارد مـا توصیـه مـی کنیـم محصـول به یکبـاره به 
بـازار خارجـی عرضـه نشـود چـون قیمت بـه افت مـی کند.
رئیس کشـاورزی شـمال اسـتان کرمان تصریح کرد: پیش 
بینـی مـی کنیم سـال آینـده وضعیت مطلوب تری نسـبت 
به سـال جاری داشـته باشـیم و صنعت پسـته روزهای پر 

رونقی پیـش رو خواهد داشـت.
وی بـه تولیـد مغـز سـبز در کرمـان اشـاره کـرد و گفـت: بـا 
وجودیکـه کشـورهایی ماننـد آمریـکا و ترکیـه بـرای تولیـد 
پسـته سـرمایه گذاری هنگفت کرده اند اما نمی توانند مغز 

سـبز تولیـد کنند.
پیش بینی می شـود برداشـت پسـته تـا اواخر مهـر ماه در 
اسـتان کرمان ادامه داشـته باشـد و با آغاز فصل سـرد سال 

امـا بازار پسـته هر روز گرمتر می شـود.
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انتقال دائمی گردش مالی صنایع 
بزرگ استان به کرمان در انتظار 

تصمیم بانک مرکزی

ــنهاد  ــت: پیش ــان گف ــتان کرم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
ــی  ــردش مال ــال گ ــوع انتق ــا موض ــرف بانک ه ــزی از ط ــک مرک ــه بان ــم ک داده ای
ــع و معــادن  ــرای صنای ــا ب ــد ت ــال کن ــی اســتان را دنب ــزرگ معدن شــرکت هــای ب
ــاز  ــابی ب ــان حس ــل فعالیتش ــتان مح ــر از اس ــی غی ــتان ها، در جای ــال در اس فع
ــن پیشــنهاد توســط  ــا نشــدن ای ــدن ی ــوب ش ــه از مص ــن لحظ ــا ای ــه ت ــود ک نش

ــدارم. ــی ن ــزی اطالع ــک مرک بان
“مهــدی حســینی نژاد” دربــاره آخریــن مصوبــات شــورای معــادن گفــت: در مــاده 
ــع  ۴3 شــورای معــادن اســتانی در برنامــه ششــم توســعه مقــرر شــده کــه صنای
و معــادن بــزرگ گــردش مالی شــان بایــد بــه اســتان محــل فعالیتشــان منتقــل 
شــود لــذا شــورای معــادن اســتان کرمــان نیــز روی ایــن موضــوع تاکیــد دارد تــا 
صنایــع و معــادن بــزرگ دفاتــر مالیاتــی و گــردش مالــی  خودشــان را طبــق قانــون 

بــه اســتان بیاورنــد.
وی از پیشــنهاد اســتان کرمــان بــه بانــک مرکــزی در خصــوص ایــن مهــم خبــر داد 
و اظهــار کــرد: پیشــنهاد دادیــم کــه بانــک مرکــزی از طــرف بانک هــا ایــن موضــوع 
را دنبــال کنــد تــا بــرای صنایــع و معــادن فعــال در اســتان کرمــان در جایــی غیــر 
ــا ایــن لحظــه از مصــوب  ــاز نشــود کــه ت از اســتان محــل فعالیتشــان حســابی ب

شــدن یــا نشــدن ایــن پیشــنهاد توســط بانــک مرکــزی اطالعــی نــدارم.
ــرر  ــرد: مق ــان ک ــان بی ــتان کرم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
شــد تــا در چنــد روز آینــده شــورای عالــی بانک هــا از گــردش حســاب صنایــع و 
معــادن اســتان گزارشــی ارایــه دهــد امــا براســاس گــزارش غیــر رســمی حــدود 
ــن شــرکت هــای  ــون از ســوی ای ــا کن ــارد تومــان از ســال گذشــته ت ۶ هــزار میلی

ــه اســتان وارد شــده اســت. ــی ب معدن
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه شــرکت صنعتــی معدنــی گل گهــر ســیرجان و شــرکت 
ــد  ــون وارد کرده ان ــه اســتان را تاکن ــی ب ــردش مال مــس سرچشــمه بیشــترین گ
ادامــه داد: امیدواریــم بــا ایجــاد ایــن زیرســاخت هــر چــه زودتــر بتوانیــم گــردش 

مالــی معــادن و صنایــع فعــال در اســتان را بــه داخــل اســتان منتقــل کنیــم.
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محمــد یکــی از پســته کاران دشــت کبوتــر خــان 
در نزدیکــی رفســنجان اســت کــه بــه خبرنــگار مهر 
مــی گویــد: ســال گذشــته در ایــن فصــل از ســال 
ــی  ــتیم حت ــت هس ــال فعالی ــه در ح ــی ک در باغ
۵ کیلــو پســته نیــز برداشــت نشــد امــا در ســال 
جــاری هــر کارگــر در هــر روز از ایــن بــاغ ۵۰۰ کیلــو 
پســته برداشــت مــی کنــد.وی گفــت: انتظــار مــی 
رود بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود میــزان تولیــد 

در ســال آینــده بهتــر نیــز بشــود.

معـاون وزیـر و رییـس سـازمان غـذا و دارو کشـور 
بـا تاکیـد بـر آنکـه در دارو اسـتاندارد ملـی نداریـم 
بلکـه اسـتانداردهای بین المللـی هسـتند، اظهـار 
کـرد: داروهـای کـه در داخـل تولیـد می شـود بایـد 
آزمایـش هـا و مسـتندات آنهـا از از لحـاظ کیفیت 
هم تـراز داروهای بین المللی و دارای اسـتانداردهای 
بین المللـی باشـد در غیـر این  صـورت اجـازه ورود 
به بازار نخواهند داشـت.“محمدرضا شـانه سـاز” در 
حاشـیه سـفر به اسـتان کرمان در جمع خبرنگاران 
گفت: بر اسـاس آمار و اطالعات موجـود در بورس، 
خوشـبختانه امـروز تولیـد و مصرف دارو در کشـور 
بیش از 50 درصد نسـبت به سـال گذشته افزایش 

پیـدا کرده اسـت.
و  اطبـاء  و  بیمـاران  از  برخـی  داد:  ادامـه  وی 
داروسـازان مـا ظاهـرًا توجهـی بـه شـرایط خـاص 
کشـور نمی کننـد و اصـرار بـر اسـتفاده از داروهـای 
خارجی که مشـابه داخلی آن در کشـور وجود دارد، 
بـا چندیـن برابـر قیمـت می کننـد و در سـال رونق 

تولید و اقتصاد مقاومتی و دشـمنی های که برعلیه 
کشـور وجـود نـدارد، ایـن موضـوع بـه هیـچ عنوان 

نیسـت. منطقی 
معـاون وزیر و رییس سـازمان غذا و داروی کشـور 
بـا تاکیـد بـر آنکـه در دارو اسـتاندارد ملـی نداریـم 
بلکـه اسـتانداردهای بین المللـی هسـتند، اظهـار 
کـرد: داروهـای کـه در داخـل تولیـد می شـود بایـد 
آزمایـش هـا و مسـتندات آنهـا از از لحـاظ کیفیت 
هم تـراز داروهای بین المللی و دارای اسـتانداردهای 
بین المللـی باشـد در غیـر این  صـورت اجـازه ورود 
داد:  ادامـه  داشت.شانه سـاز  نخواهنـد  بـازار  بـه 
لفـظ عـام اینکـه داروهـای ایرانی خوب نیسـتند و 
داروهـای وارداتـی مدنظر قرار گیـرد این صحبت ها 
از لحـاظ پزشـکی، علمـی، داروسـازی و همچنیـن 
از لحـاظ اقتصـادی و اقتصـاد سـالمت قابـل دفاع 
نیسـت و مـردم باید بداننـد داروهای ایرانـی دارای 
بـا  تفاوتـی  و  اسـت  بین المللـی  اسـتانداردهای 

مشـابه خارجـی آن نـدارد.

افزایش ۵۰ درصدی تولید دارو در کشور
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سامانه ارائه گواهی عدم سوءپیشینه در کرمان راه اندازی شد

اطالعــات  فنــاوری  و  آمــار  معــاون  مهــر- 
دادگســتری کل اســتان کرمــان از راه انــدازی 
ســامانه ارائــه گواهــی عــدم سوءپیشــینه در دفاتر 

خدمــات الکترونیــک قضایــی خبــر داد.
حمیــد خالقــی صبــح شــنبه در جمــع خبرنــگاران 

ــی  ــه گواه ــامانه ارائ ــدازی س ــه راه ان ــاره ب ــا اش ب
عــدم سوءپیشــینه در دفاتــر خدمــات الکترونیک 
ــامانه،  ــن  س ــدازی ای ــا راه ان ــت: ب ــی گف قضای
هزینــه درخواســت صــدور گواهــی ســوء پیشــینه 
ــه ازای هــر  ــه و ب حــدود ۶0 درصــد کاهــش یافت

ــزار  ــد 23 ه ــی بای ــخص متقاض ــت، ش درخواس
ــد. ــان پرداخــت کن توم

ــت  ــوه درخواس ــتر نح ــح بیش ــی در توضی خالق
صــدور ایــن گواهــی افــزود: پیــش از راه انــدازی 
ــه  ــس از مراجع ــد پ ــن ســامانه، متقاضــی بای ای
بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت و پرداخــت هزینــه، 
بــرای انگشــت نــگاری به پلیــس آگاهــی مراجعه 
و در آنجــا نیــز هزینــه ایــن اقــدام را پرداخــت مــی 
کــرد و ســپس نتیجــه ایــن انگشــت نــگاری بــه 
ــی  ــالم م ــه اع ــی مربوط ــوزه قضای ــرای ح دادس
شــد کــه پــس از پرداخــت هزینــه الصــاق تمبــر 
گواهــی مربوطــه صــادر و از طریــق پســت بــه فرد 
متقاضــی یــا نهــاد درخواســت کننــده ارســال مــی 

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه فرآینــد ســابق صــدور گواهــی 
ــدازی  ــزود: در راه ان ــود، اف ــر ب ــینه زمانب سوپیش
ســامانه جدیــد، فــرد تنهــا بــا یکبــار مراجعــه بــه 
دفتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی و پرداخــت 

مبلغــی حــدود 23 هــزار تومــان درخواســت خــود 
را ثبــت کــرده و متنظــر ابــالغ نتیجــه درخواســت 
خــود مــی ماند.خالقــی ادامــه داد: پــس از انجــام 
اقدامــات الزم و صــدور ایــن گواهــی، اطــالع 
ــی  ــه متقاض ــی ب ــی پیامک ــدور آن ط ــانی ص رس
ــالغ  ــامانه اب ــق س ــه از طری ــل نتیج ــالم و اص اع
الکترونیــک بــه دســت متقاضــی خواهــد رســید.

ــود  ــی ش ــه م ــه مالحظ ــور ک ــت: همانط وی گف
ــت و  ــی، از رف ــه پرداخت ــر کاهــش هزین ــالوه ب ع
آمــد غیرضــروری افــراد در ســطح شــهر و مابیــن 
ــری شــده و  ــی جلوگی ــی و قضای مراجــع انتظام
نیــز فرآینــد ارســال نتیجــه ایــن درخواســت کــه از 
طریــق پســت بــود، کاهــش یافتــه و بــه صــورت 

الکترونیــک بــه دســت متقاضــی مــی رســد.
خالقــی گفــت: در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری 
اســت کــه اصالــت گواهــی هــای صــادره بــا ایــن 
روش از طریــق ســامانه درگاه خدمات الکترونیک 

قضایــی www.adliran.ir  قابــل احــراز اســت.

معاون دادگستری کرمان:

آوای محلی           

 َرواجی ِمث َنواِی تار ُو َچنِگه
 َولی ِحیفی َمرامی ِغیُض َجنِگه
 ُم  ِکه َزخمِی َدسِت روزِگاروم 
ِاُطوری کُوش َور پاِی ُم َتنِگه

شاعر :  مهدی جاللی

 َهلیَلک َسر َبه ای ُیو ُجم ببو جاز
 َنریگ ُو لوک ُو َنر گُو ُرم  ببو جاز
 ِمیوِن رُو ِنشین تا رُو  َدر.  اُوَمد

َب زیرِ ِشمس ُو َمنُدو گُم ببو جاز

شاعر :   مهدی جاللی

طرح بانوی ایرانی بانک کشاورزی

یکــی از ضرورتهــای مهــم زندگــی زنــان در جامعــه 
، آشــنایی بــا خدمــات متنــوع بانکــی و اســتفاده از 
تســهیالت آن اســت زیــرا آشــنایی کامــل بــا ایــن خدمات 

و دسترســی آســانتر زنــان بــه منابــع اعتبــاری بــه معنــای 
دسترســی کامــل خانــواده بــه رفــاه بیشــتر خواهــد بــود. 
تــالش بانــک کشــاورزی در ایــن ســالها ایــن بــوده اســت 
ــع  ــن مناب ــه ای ــتایی، ب ــهری و روس ــان ش ــام زن ــه تم ک
ــهیم و  ــادی س ــای اقتص ــته و در فعالیته ــی داش دسترس
ــوی  ــن خدمــات طــر ح " بان شــریک باشــند. یکــی از ای
ایرانــی" اســت کــه بــا هــدف گســترش اشــتغال و ایجــاد 
ــار  ــه اقش ــک ب ــان، کم ــرای زن ــغلی الزم ب ــای ش فرصته
آســیب پذیــر و فقرزدایــی از جامعــه زنان کشــور، آشــنایی 
زنــان شــهری و روســتایی بــا فعالیتهــای بانکی و تشــویق 
آنهــا بــرای ســپرده گــذاری و پــس انــداز و بــه طــور کلــی 

بانــک پذیــر کــردن آنــان طراحــی شــده اســت.
همــه بانــوان بــا مراجعــه بــه شــعب بانــک کشــاورزی در 
سراســر کشــور میتواننــد ضمــن افتتــاح "حســاب ســپرده 
ســرمایه گــذاری 1% بانــوی ایرانــی" از مزایــای ایــن 
حســاب کــه شــامل دریافــت تســهیالت مرابحــه بــا نــرخ 

ــژه اســت  مراجعــه فرماییــد. ســود وی


