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ما را در تلگرام دنبال کنید
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افزایش مصرف »گل« 
در مدارس
مصطفی اقلیما
یادداشت مهمان

ــده دو  ــر ش ــار منتش ــق آم ــه طب ــه ای ک در جامع
-ســوم جمعیــت بــه انــواع اعتیــاد دچــار هســتند، 
بخشــی از ایــن آمــار نیــز بــه دانش آمــوزان تعلــق 
ــث  ــد باع ــوزان می توانن ــش آم ــن دان ــه ای دارد ک
ــوزان  ــش آم ــر دان ــاد در دیگ ــزه اعتی ــاد انگی ایج

شــوند.
کــودکان یــا نوجوانــان معتــاد بیشــتر تحــت تاثیــر 
ــرف  ــه مص ــود ب ــکان خ ــا نزدی ــن ی ــاد والدی اعتی
موادمخــدر روی می آورنــد یــا اینکــه به دلیــل 
کم توجهــی، حضــور نداشــتن پــدر و مــادر یــا 
وجــود تنش هــای بســیار در خانــواده روی بــه 
اعتیــاد می آورنــد. معلمــان و مربیــان مدرســه 
برخــورد  چگونگــی  بــرای  الزم  آموزش هــای  از 
دانش آمــوزان  به خصــوص  و  دانش آمــوزان  بــا 
معتــاد برخــوردار نیســتند. همچنیــن بخــش قابــل 
توجهــی از معلمــان تنهــا به دلیــل نبــود شــغل بــه 

ایــن کار روی می آورنــد.
ــزان  ــودن می ــل پایین ب ــز به دلی ــر نی ــوی دیگ از س
دریافتــی معلمــان امــروزه شــاهد معیــوب شــدن 
ــود  ــن خ ــه ای ــتیم ک ــرورش هس ــام آموزش وپ نظ
و  دانش آمــوزان  آینــده  بــرای  خطــری  زنــگ 
ــه حســاب می آید.به طــور  ــا ب تعلیــم و تربیــت آنه
کلــی در شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر کشــور کــه 
والدیــن بــرای تامیــن هزینه هــای جــاری زندگــی 
مجبــور بــه انجــام چند شــیفت کار هســتند، چگونه 
می تــوان انتظــار داشــت کــه بــرای فرزنــدان خــود 
ــان  ــه زم ــا اینک ــد ی ــا کنن شــرایط مناســبی را مهی
ــدان  ــا آمــوزش فرزن بیشــتری را صــرف تربیــت ی
خــود کننــد کــه ایــن مهــم می توانــد آزادی بــدون 
ــان دیگــری  ــان را بیــش از هــر زم نظــارت نوجوان
فراهــم کنــد. ایــن مســاله یکــی از دالیــل گرایــش 
نوجوانــان بــه مصــرف مــواد مخــدر اســت، در 
ــد  ــاد فرزن ــی از اعتی ــواده زمان ــع خان ــتر مواق بیش
ــوان کار  ــر نمی ت ــه دیگ ــود ک ــع می ش ــود مطل خ

ــرای آن نوجــوان انجــام داد. ــی ب چندان
امــروزه شــاهد افزایــش مصــرف گل در میــان 
از  برخــی  هرچنــد  هســتیم.  آمــوزان  دانــش 
والدیــن مصــرف آن را اعتیــادآور نمی داننــد و 
حتــی نوجوانــان در خانــواده بــه راحتــی اقــدام بــه 
ــد.  ــاک می کنن ــدر خطرن ــاده مخ ــن م ــرف ای مص
به طــور کلــی مصــرف بیــش از انــدازه هــر چیــزی 
اعتیــادآور اســت و ایــن طــرز فکــر اشــتباه اســت، 
ــیاری از  ــروزه بس ــود ام ــار موج ــق آم ــه طب چراک
افــراد از طریــق مصــرف گل ســمت مصــرف مــواد 
ــلم  ــه مس ــوند. آنچ ــیده می ش ــر کش ــدر دیگ مخ
اســت تــرک دادن افــرادی کــه معتــاد می شــوند، 
بــه ایــن راحتــی نیســت، امــروزه در جامعــه 
ــدد  ــاد متع ــرک اعتی ــای ت ــود کمپ ه ــم وج به رغ
بــاز هــم شــاهد مصرف مجــدد معتــادان هســتیم، 
چراکــه بعــد از تــرک، فــرد معتــاد دوبــاره بــه همان 

ــردد. ــاز می گ ــاع ب ــا اجتم ــواده ی خان
در ایــن میــان هیــچ شــرایطی تغییــر نکــرده 
ــوان انتظــار  ــه می ت ــال چگون ــوان مث اســت. به عن
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــت درم ــراد تح ــه اف ــت ک داش
ــه  ــوده ب ــاره شــیر آل ــا مصــرف دوب ــت ب ــب مال ت
ــز  ــدر نی ــواد مخ ــوند؟ م ــا نش ــت مبت ــب مال ت
ــاد  ــه معت ــی ک ــت، زمان ــوال اس ــن من ــه همی ب
در کمپ هــا تــرک می کنــد ، امــا دوبــاره بــه 
همــان خانــواده و اجتمــاع بــا شــرایط قبلــی بــاز 
ــور  ــه به ط ــی ک ــار معتادان ــن رو آم ــردد. از ای می گ
ــند،  ــت می کش ــدر دس ــرف موادمخ ــل از مص کام
ــل بیشــتر  ــا ســه-چهاردرصد اســت و در مقاب تنه
معتــادان تنهــا طــی شــش مــاه - یکســال پــاک 
ــل  ــور کام ــاد را به ط ــم اعتی ــر بخواهی هســتند. اگ
برطــرف کنیــم، بایــد دالیــل آن را شناســایی و بــه 
ــی  ــارت ســاده تر عوامل ــه عب ــم، ب ــع آن بپردازی رف
مصــرف  بــه  افــراد  گرایــش  زمینه ســاز  کــه 
موادمخــدر اســت را به طــور کامــل شناســایی 
کنیــم و برنامه ریزی هــای کارشناســی الزم را در 

ــم. ــام دهی ــز انج ــوص نی ــن خص ای
به عنــوان مثــال فــرد 15 ســاله ای کــه اقــدام 
ــدت  ــا م ــد، تنه ــدر می کن ــواد مخ ــرف م ــه مص ب
ــدا  ــه مصــرف پی ــش ب ــه گرای ــی نیســت ک کوتاه
کــرده اســت، بلکــه او 15 ســال اســت کــه زمینه هــا 
ــن  ــدر را دارد. بنابرای ــواد مخ ــرف م ــل مص و دالی
ــورد  ــی او را م ــال از زندگ ــد س ــا چن ــوان تنه نمی ت

ــرار داد. ــق ق ــی و تحقی بررس
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دامنــه  اســتمرار  و  اقلیمــی  بــد  شــرایط 
، متولیــان  اســتان کرمــان  خشکســالی در 
امــور آب در دولــت دوازدهــم را بــر آن داشــت 
کــه بــا اتخــاذ تصمیمــات الزم در راســتای 
ــگاه  ــتان ن ــن اس ــی ای ــم آب ــکل ک ــع مش رف
ویــژه و جدی تــری را دنبــال کننــد طــوری 

ــه گذشــته در  ــم اواخــر هفت ــه هفــت تصمی ک
ــت . ــرد اس ــن رویک ــل ای ــران ماحص ته

بــا  کرمــان  اســتاندار  مشــترک  نشســت 
معاونــان ســازمان مدیریــت و وزارت نیــرو 
بــرای  تصمیــم  هفــت  اتخــاذ  بــه  منجــر 
ــه  ــاغ بودج ــص و اب ــد تخصی ــریع در رون تس

ایــن  آبرســانی  مختلــف  طرح هــای  بــرای 
اســتان شــد.

کرمــان  اســتاندار  فدائــی  جــواد  محمــد 
بــه اتفــاق جعفــر رودری رییــس ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان در دیــدار بــا 
حمیدرضــا عــدل معــاون فنــی، امــور زیربنایــی 
و تولیــدی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، 
جانبــاز مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و 
فاضــاب کشــور و حــاج رســولی ها مدیــر 
ــور  ــع آب کش ــت مناب ــرکت مدیری ــل ش عام
رونــد تخصیــص بودجــه بــرای طرح هــای 

ــرد. ــی ک ــان را بررس ــتان کرم ــانی اس آبرس
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــرر ش ــت مق ــن نشس در ای
ــهرهای  ــرب ش ــن آب ش ــرح تامی ــت ط اهمی
ــن  ــه ای ــص بودج ــاد تخصی ــت و عنبرآب جیرف
از محــل  و  قــرار گیــرد  اولویــت  در  طــرح 
ردیــف هــای فعلــی بودجــه و یــا ردیــف 
ــبی  ــه مناس ــه آن بودج ــال 99 ب ــد در س جدی

اختصــاص یابــد.
طــرح  نــام  اصــاح  پیشــنهاد  همچنیــن 

ــوی  ــه نح ــرح ب ــاء مط ــد نس ــانی از س آبرس
کــه نــام شــهرهای ریــگان، فهــرج و نرماشــیر 
عنــوان  بــه  بــروات  و  بــم  کنــار  در  هــم 
گیــرد  قــرار  آب  تامیــن  شــهرهای مقصــد 
ــق  ــن کار از طری ــد ای ــرر ش ــه مق ــن اینک ضم
ــون  ــاده 23 قان ــه م ــذ مصوب ــت اخ درخواس
احــکام دایمــی پیگیــری شــود تــا پــس 
ــه، از  ــه و بودج ــازمان برنام ــی در س از بررس
ــم  ــرای آن تصمی ــتانی ب ــروه اس ــق کارگ طری

ــود. ــری ش گی
ــل  ــرای تکمی ــان ب ــارد توم ــن 13 میلی همچنی
زرنــد  آب  تامیــن  بــرای  قدرونــی  ســد 
تخصیــص یابــد و آبرســانی بــه شــهرهای 
بافــت و بزنجــان یکــی دیگــر از طــرح هــای 
مهمــی بــود کــه پیرامــون آن تبــادل نظــر 
ــت  ــن نشس ــه ای ــاس مصوب ــر اس ــده و ب ش
قــرار اســت در ســال جــاری اعتبــاری از محــل 
ــای  ــارت ه ــران خس ــه جب ــوط ب ــه مرب بودج
ســیل، بــرای ترمیــم بخــش ســرریز ایــن ســد 

اختصــاص یابــد.

عــاوه بــر آن بخــش دیگــری از بودجــه مــورد 
ــا افزایــش 10  ــرای تکمیــل آن ب ــاز طــرح ب نی
ــاوت بودجــه مصــوب آن  ــه التف درصــدی ماب

در ســال جــاری، تخصیــص یابــد.
ــرح  ــرای ط ــان ب ــارد توم ــاص 10 میلی اختص
جــوزم  و  دهــج  شــهرها  بــه  آبرســانی 
شــهربابک یکــی دیگــر از توافق هــای ایــن 

بــود. تهــران  در  مشــترک  نشســت 
اختصــاص  میــزان  بررســی  بــرای  توافــق 
بودجــه مطالبــات مصوبــات دور اول و دوم 
بــرای  توافــق  و  جمهــوری  رییــس  ســفر 
آبرســانی  اعتبــار  100درصــدی  تخصیــص 
شهرســتان زرنــد از دیگــر مصوبــه هــای ایــن 

نشســت بــود.
ایــن  حاشــیه  در  کرمــان  اســتاندار  فدائــی 
ــندی از  ــراز خرس ــن اب ــترک ضم ــت مش نشس
ــات  ــت: تصمیم ــه ، گف ــورت گرفت ــات ص توافق
اتخــاذ شــده در ایــن نشســت می توانــد بخشــی 
ــه طــرح هــای تامیــن آب  ــوط ب از دغدغــه مرب

ــد. ــع کن ــتان را رف ــهرهای اس ــرب ش ش

مهــر - معــاون فنــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی رفســنجان گفــت: طــرح وارنیــش فلورایدتراپــی 
دانــش آمــوزان مقطــع ابتدائــی و پایــه هفتــم در مــدارس 

شهرســتان رفســنجان آغــاز شــد.
پرویــن نخعــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت: 
طــرح وارنیــش فلورایــد از ســال 9۴ همزمــان بــا سراســر 
ــوم  ــت بهداشــتی دانشــگاه عل ــا همــکاری معاون کشــور ب

ــرورش در شهرســتان رفســنجان  ــوزش و پ پزشــکی و آم
آغــاز شــد.

ــا  ــوزان اول ت ــش آم ــال 96 دان ــا س ــه داد: ت ــی ادام نخع
ششــم مقطــع ابتدایــی در ایــن طرح پوشــش داده شــدند 
و از ســال 9۷ دانــش آمــوزان مقطــع هفتــم بــه ایــن طــرح 

اصافــه شــدند.
ــوزش و  ــکاری آم ــا هم ــاله ب ــر س ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
پــرورش ایــن طــرح اجــرا مــی شــود، افــزود: ایــن طــرح 
طــی دو مرحلــه در ســال انجــام مــی شــود، مرحلــه اول از 
اواخــر مهرمــاه آغــاز مــی شــود و بــه مــدت ســه مــاه طــول 
مــی کشــد و مرحلــه دوم از اوایــل اســفند آغــاز شــده و تــا 

پایــان اردیبهشــت ادامــه دارد.
معــاون فنــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تصریــح کــرد: آمارهــا و تحقیقــات جهانی نشــان مــی دهد 
اگــر ایــن طــرح بــه خوبــی اجــرا شــود 25 تــا ۷0 درصــد 

پوســیدگی دنــدان هــا را کاهــش مــی دهــد.
نخعــی بــا بیــان اینکــه امســال از تکنیســین هــای 
دانشــگاهی بهداشــت دهــان و دنــدان در ایــن طــرح 
اســتفاده مــی شــود، عنــوان کــرد: ایــن طرح در پیشــگیری 
ــیب  ــد آس ــردن رون ــف ک ــا و در متوق ــیدگی دندانه از پوس

ــد. ــی کن ــک م ــیدگی کم ــال پوس ــای در ح ــدان ه دن

25 تا 2539 تا 38

طرح وارنیش فلورایدتراپی دانش آموزان 
رفسنجانی آغاز شد

هر
 م

س:
عک

آگهي مناقصه عمومي                  
شماره 98/39/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " عملیـات برق رسـانی، شـبكه و دكل جهت 
نصـب  دوربیـن هـای حراسـت سـایت شـماره 2 "  خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه پیمانكار 
واجـد شـرایط واگـذار نماید. لـذا كلیه متقاضیـان می توانند جهـت اخذ اسـناد مناقصه بـه آدرس الكترونیكی 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور را به همراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تأمین كنندگان از قسـمت تأمین 
كننـدگان و مشـتریان - مناقصـه هـا دانلـود نمایند . مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز شـنبه مـــورخ 
98/8/18 در محـــل دفتركمیسیون معــامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید 
از محـل اجـرای موضوع مناقصه روز چهارشـنبه مورخ 98/8/8 برای متقاضیان بالمانع می باشـد. شـركت معدنی 

مدیریت قراردادها و معامالت و صنعتـی گل گهـر در رد یـا قبول هر یك از پیشـنهادات مختار می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
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پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیمپیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم 23  سال سوم | شماره پیاپی 600

دوشنبه  29 مهر 1398
 سال سوم | شماره پیاپی 600
دوشنبه  29 مهر 1398 کاغذ جنوبکاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

کشاورزان جنوب کرمان از کشت 
بی رویه پیاز خودداری کنند

سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان بـرای 
جلوگیـری از کشـت بـی رویـه پیـازدر طـرح اسـتمرار بـه 

. داد  کشـاورزان هشـدار 
بـه گزارش خبر گزاری صدا و سـیمای مرکـز کرمان ، مدیر 
زراعـت سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب اسـتان هشـدار 
داد: هرگونـه بـی برنامـه گـی و افزایش سـطح زیرکشـت 

پیـاز طـرح اسـتمرار بیـش از برنامـه تعیین شـده ،موجب 
افزایـش تولیـد و عرضـه همزمـان محصـول از نیمـه دوم 

بهمـن می شـود.
 رسـتگاری افزود: کشـت پیاز در 3 هزار هکتار و تولید 153 
هـزار تـن ابـاغ و هدفگـذاری شـده و کشـت بیـش از آن 
موجـب افـت قیمت و زیـان خود کشـاورزان خواهد شـد.

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

هیـات  موضـوع  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی

تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن   13 مـاده  و  قانـون   3 مـاده  موضـوع  آگهـی 
شـماره  رای  رسـمی-برابر  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
1398603190120010۷0 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم سـمیه نـادری ده قطـب الدینـی فرزنـد علـی بشـماره 
شناسـنامه 512۷ صادره از زیدآباد در یک باب گاوداری به مسـاحت 2053/59 مترمربع پاک 
۷3 فرعـی از ۴193 اصلـی واقـع در خیـر آبـاد خالصـه پخـش 3۷ کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای امیـر محمودابـادی فرزند مختار محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاريخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/۷/29-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/1۴
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:498

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر 
رای شـماره13986031901۴001958 -98/05/1۷ هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم نسـرین شـاه محمدی پورعسـکری فرزند احمدبشماره 
شناسـنامه 1۴0صـادره ازکرمـان  درششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور جهـت الحـاق به اسـناد 
مالکیـت مجـاورش بـه مسـاحت210/15 مترمربع پـاک - فرعـی از5۷9- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک ۷2 فرعـی از5۷9- اصلی قطعـه دو واقع دراراضی رهجـرد جیرفت بخش۴5 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای امـر هللا  گیانـی  محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/0۷/15- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۷/29
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :329

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره13986031901۴0019۷1 -98/05/19 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای علیجـان  اعظمـی سـاردوفرزندعین الـه بشـماره شناسـنامه 
215صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت3۷5مترمربع پـاک - فرعـی 
از1881- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 31 فرعـی از1881- اصلـی قطعه 5واقـع دراراضی 
کمشـکوئیه سـاردوئیه  جیرفت بخش3۴کرمان خریداری از مالکین  رسـمی آقایان خانباز ومیرزا 
واکبـر ومحمـد حسـن وجـان بابا وعسـکر وخانم کوکب همگـی امیری محـرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

. تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۷/15- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۷/29
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :376

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139804019070000300/1  
بدینوسـیله بـه خانمهـا بتـول –مهنـاز –مریـم –همگـی شـهرت پیـر مراد 
لـو واقایـان جـان میـرزا مهـدی –مسـعود –محسـن همگـی شـهرت پیر 
مـراد لـو بدهکارپرونـده کاسـه 13980۴0190۷0000300/1کـه برابـر گزارش 
1398/0۷/10شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابرسـند ازدواج 
شـماره ۴53مـورخ 1360/0۷/2۴بیـن شـما و فاطمه کارآمـوز مبلـغ1/8۴۴/128/205 ریال 
بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده 

پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطرح می باشـد لذا 
طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ مـی گـردد ازتاریخ 
انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه 
کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظـرف مدت ده روزنسـبت بـه پرداخت بدهی 
خـود اقـدام ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات 

علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد 
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جوادفاریابی -402

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
شـماره1398603190910010۴۴- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی 

98/0۴/25هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم طیبه 
سـاالری فرد فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 152صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
2۷2/8۴متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۴9 اصلـی قطعـه یـک 
واقـع در عنبرآبـاد محمـد آبـاد بـی بـی شـهری بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد 
شـیرانی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 

الـف:2332- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۷/29 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/08/1۴
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
چون رسـتم رودباری مالک ششـدانگ پـاک ۷ فرعی از ۴03-اصلی واقـع در بخش۴5کرمان 
بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـام نموده اصل سـند مالکیـت پاک 
اخیرالذکـر کـه قبـا ذیـل ثبت صفحـه ۴۷8 دفتـر18۷ امـاک محلـی جیرفت صادر وتسـلیم 
شـده اسـت بعلـت جابجای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیت المثنی 
پـاک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آییـن نامـه – قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت به 
ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود مـی باشـند از تاریخ انتشـار آگهـی )یک نوبت 
اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا بـه اداره ثبت اسـناد واماک 
شهرسـتان جیرفـت اعام نمایند بدیهی اسـت پـس از انقضای مهلت مقـرر در آگهی )10روز(هیچگونـه ادعایی از 
هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی بنام 

مالـک اقـدام خواهد نمـود /.م الـف :۴01
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت
در  واقـع  ۴03-اصلـی  از  فرعـی  پـاک8  مالـک ششـدانگ  رودبـاری  رسـتم  چـون 
بخش۴5کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـام نمـوده 
اصـل سـند مالکیـت پـاک اخیرالذکـر کـه قبـا ذیـل ثبـت صفحـه ۴81 دفتـر18۷ 
امـاک محلـی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیده واز 
ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پـاک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبـرده 
وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبت آگهـی میگردد 
تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک مرقوم ویـا وجود اصل سـند 
مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خـود می باشـند از تاریـخ انتشـار آگهی )یک نوبت اسـت (ظرف مـدت 10روز 
مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبـت اسـناد واماک شهرسـتان 
جیرفـت اعـام نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایی 
از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 

المثنـی بنـام مالـک اقـدام خواهد نمـود /.م الـف :۴00
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

اگهی –قلعه گنج  
بدینوسـیله اعـام مـی نمایـد بـه موجب درخواسـت خواهان اقـای کامران غامی سـرخ 
قلعـه فرزنـد برکـت بـه طرفیـت خوانـد گان 1- شـاپور غامـی سـرخ قلعـه 2- منصـور 
غامـی سـرخ قلعـه 3-یاسـرغامی سـرخ قلعـه۴- عصمـت غامـی سـرخ قلعـه5- 
قیمـت غامـی سـرخ قلعـه6- عشـرت غامـی سـرخ قلعـه۷- طاهـره غامـی سـرخ 
قلعـه8- مولـد غامـی سـرخ قلعـه به خواسـته تقاضـای تحریر ترکـه مرحوم برکـت غامی سـرخ قلعه 
قـرار تحریـر ترکـه بـه شـماره 98099۷3888100۴05بـه مـورخ 1398/0۷/13در شـعبه اول شـورای حـل 
اختـاف شهرسـتان قلعـه گنج صادر ووقـت اجرای قـرار 1398/08/20سـاعت 9:30الی 10تعییـن گردیده 
اسـت لـذا از ورثـه یانماینـده قانونـی انهـا بسـتانکاران ومدیونیـن بـه متوفـی وکسـان دیگـری کـه حقی 
برترکـه متوفـی دارنـد دعـوت مـی شـود در موعد مذکور در محـل این شـورا واقع در شهرسـتان قلعه گنج 
با ادرس خیابان شـهید انیس دادگسـتری شهرسـتان قلعه گنج طبقه فوقانی دادگسـتری حاضر شـوند 

عـدم حضـور مدیویـن مانـع اجرای قـرار نخواهـد بود .
مهر وامضاءمسول دفتر شورا حل اختالف شهرستان قلعه گنج –خدیجه پیروزی 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره13986031901۴002235 -98/06/0۴ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم حمیـده گیانـی فرزنـد ابراهیم 
بشـماره شناسـنامه 52صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت2۷0/99 
مترمربـع پـاک - فرعـی از5۷9- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 31 فرعـی از5۷9- 
اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی رهجـرد جیرفت بخـش۴5 کرمان خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای گوهـر گیانـی  محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به 
فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/0۷/15- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/0۷/29
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :367

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره13986031901۴002۴08 -98/06/09 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم صدیقـه مقبلـی هنزائـی فرزنـد علـی یاربشـماره شناسـنامه 
299صـادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانه مشـتمل برباغچه به مسـاحت2۴9/65 مترمربع 
پـاک - فرعـی از609- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک -فرعـی از609- اصلـی قطعـه 5 
واقـع دراراضـی حنطه سـاردوئیه جیرفـت بخش3۴ کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای محمد 
مـداح واکبـر عادلـی محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/0۷/15- تاریخ 

انتشـار نوبت دوم: 98/0۷/29
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :345

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  و  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 

13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 13986031901۴002302-9806/05 هیـات دوم موضوع 

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 

واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای روح اله 

میرافضلـی نـژاد فرزنـد جان اله بشـماره شناسـنامه 615 صـادره از جیرفت درششـدانگ یک 

بـاب خانـه بـه مسـاحت 912 متـر مربـع پـاک – فرعـی از 62۴ – اصلـی مفـروز و مجـزی 

شـده از پـاک- فرعـی از 62۴- اصلـی قطعـه 5 واقع در اراضـی ده دیوان سـاردوئیه جیرفت 

بخـش 3۴ کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای مصطفی بلنـد نظر محرز گردیده اسـت. 

لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 

کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 

تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود راه به ایـن اداره تسـلیم و پس از 

اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 

قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـل اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.

نوبت دوم

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابر رای 
شـماره13986031901۴001۴۴۴ -98/0۴/1۷ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی مسـلمی مهنی  فرزند خانجان بشـماره شناسـنامه 
1238صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت۴22  مترمربع پـاک - فرعی 
از650- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از650- اصلـی قطعـه 5 واقـع دراراضـی 
خـاردان سـاردوئیه جیرفـت بخـش۴5 کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای حیدرقلی مسـلمی 
مهنـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 
مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۷/15- تاریـخ انتشـار 

نوبـت دوم:98/0۷/29
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :378
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»جاماندگان حرم عشـق« با بیش از 50 دسـتگاه 
اتوبوس توسـط سـازمان حمل و نقل بار و مسافر 

شـهرداری کرمان انجام شد. 
آنایـن  کرمـان  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
شـهردار کرمـان در حاشـیه ی مراسـم پیـاده روی 
مناسـبت  بـه  تسـلیت  ضمـن  حسـینی  اربعیـن 
فضیلـت  ترویـج  ضـرورت  بـر  حسـینی،  اربعیـن 
در  گفـت:  و  کـرد  تاکیـد  اربعیـن  روی  پیـاده 
همراهـی  بـرای  کرمـان  شـهرداری  راسـتا  ایـن 
و  خودجـوش  حرکـت  ایـن  بـا  همـکاری  و 
مردمـی ، بیـش از 30 دسـتگاه اتوبـوس را بـرای 
برگشـت شـرکت کننـدگان در نظـر گرفتـه اسـت.

اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  زاده  عالـم  مهـران  سـید 
اتحـاد  و  وحـدت  از  نمـادی  حسـینی  اربعیـن 
افـزود  اسـت،  دشـمنان  برابـر  در  اسـام  جهـان 
در  مـردم  حضـور  زمینـه ی  کـردن  فراهـم   :
و  حسـینی  اربعیـن  جامانـدگان  روی  پیـاده 
روی  پیـاده  مسـیر  در  مـردم  بـه  خدمـات  ارائـه 
شـود. مـی  محسـوب  برنامـه  ایـن  اهـداف  از 

مدیرعامـل سـازمان حمـل و نقـل بـار و مسـافر 
نیـز بـا اشـاره بـه اینکـه هـر سـاله مراسـم پیـاده 
کرمـان  در  اربعیـن  روز  در  حـرم  تـا  حـرم  روی 
برنامـه  ویـژه  ایـن  گفـت:  شـود،  مـی  برگـزار 
امسـال از حـرم شـهدای گمنـام دانشـگاه آزاد تـا 
حـرم امـام زاده حسـین جوپـار برگـزار می شـود. 
عبدالهـادی طاهـری بـه خبرنـگار کرمـان آنایـن 
30 دسـتگاه  گفـت : بـه همیـن منظـور بیـش از 
اتوبـوس سـرویس دهـی به شـرکت کننـدگان در 
پیـاده روی اربعیـن در مسـیر برگشـت را انجـام 
نیـز  اتوبـوس  20 دسـتگاه  می دهنـد و همچنیـن 
در طـول مسـیر رفـت بـه شـهروندانی کـه در حال 
پیـاده روی هسـتند خدمـات رسـانی مـی کننـد.

شـهروندان  خـوب  اسـتقبال  از  وی 
داد. برنامه،خبـر  ویـژه  ایـن  از 

کاشـت 10 هزار گل  فصلی در بوستان ها 
و میادین سطح منطقه یک

شـهردار منطقـه یـک کرمـان شـهر کرمـان گفـت: 
همزمـان بـا آغـاز فصـل پاییـز بـه منظـور زیبایـی 
منظـر شـهری، 10 هـزار گل فصلـی در بوسـتان ها 
و فضاهـای سـطح منطقـه کاشـته شـده اسـت.

آنایـن  کرمـان  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه   
منطقـه  شـهرداری  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه 
هـدف  بـا  داشـت:  اظهـار  رضـا خیـاط زاده  یـک، 
و  دلنشـین  و  زیبـا  انـدازی  چشـم  ایجـاد 
بـه محیـط شـهری، عملیـات  طـراوت بخشـیدن 
از  هـزار   10 تعـداد  بـه  فصلـی  گلهـای  کاشـت 
بوسـتان  در سـطح  و گل کلـم  داوودی  نـوع گل 
منطقـه  سـطح  میادیـن  و  سـبز  فضاهـای  هـا، 
اجراسـت. حـال  در  شـهرداری  ایـن  توسـط 

عـاوه  شـهری  سـبز  منظـر  بهبـود  افـزود:  وی 
آلودگـی  و  صوتـی  آلودگی هـای  کاهـش  بـر 
و  آرامـش  حـس  ایجـاد  باعـث  شـهر،  در  هـوا 
زیبایـی منظـر در فضاهـای شـهری مـی شـود .

خیـاط زاده گفـت: بازپیرایـی فضای سـبز و ایجاد 
تنـوع گیاهـی در فصـول مختلـف بازدهـی بسـیار 
و  شـهری  فضاهـای  زیسـت،  محیـط  در  خوبـی 
سـطح اجتمـاع دارد کـه می تواند نیاز شـهروندان 
تأمیـن کنـد. را  بخـش  آرام  فضـای  وجـود  بـه 

شـهردار منطقـه یک کرمـان ادامه داد: کاشـت 10 
هـزار گل  فصلـی در بوسـتان ها و فضاهـای سـبز 
بـا ایـن رویکـرد در سـطح منطقـه آغـاز گردیـده 
داوودی  فصلـی  گل  هـزار   6 راسـتا  در همیـن  و 
شـود. مـی  کاشـته  کلـم  فصـل  گل  هـزار   ۴ و 

بازدید شـهردار کرمان و شهردار منطقه 
سـه از پروژه های در دست اقدام 

منطقه سـه شهر کرمان
شـهردار  عالـم زاده  مهنـدس  پیـش  سـاعتی 
سـه  منطقـه ی  شـهردار  امیرمـداح  مهنـدس  و 
دسـت  در  پروژه هـای  مجمـوع  از  کرمـان، 
اقـدام منطقـه سـه شـهر کرمـان بازدیـد کردنـد.

جریـان  در  کرمـان  شـهردار  بازدیـد،  ایـن  در   
بانـوان  بوسـتان  پروژه هـای  وضعیـت  آخریـن 
بهسـازی  پـروژه ی  خبرنـگار،  بوسـتان  آفتـاب، 
)اتـو  فیـروزی  شـهیدان  خیابـان  مشـارکتی 
بوسـتان های  بهسـازی  پـروژه ی  و  رفسـنجان( 
قـرار  ریحانـه  و  ،ایثـار  شـهریار  اسـتاد 
کردنـد.  بازدیـد  پروژه هـا  ایـن  از  و  گرفتـه 
تعـدادی  زیرسـازی  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
تسـطیح  پـروژه ی  زغال سـنگ،  محـور  معابـر  از 
شسـت و  جوپـاری،  جـاد ه ی  ابتـدای  اراضـی 
رنگ آمیـزی  منطقـه،  سـطح  درختـان  شـوی 
و  سـه  منطقـه  سـطح  بوسـتان های  تجهیـز  و 
خواجـو  شـهرک  معابـر  آسـفالت  و  زیرسـازی 
بازدیـد  مـورد  کـه  بودنـد  مـواردی  دیگـر  از 
شـهردار  و  گرفتنـد  قـرار  کرمـان  شـهردار 
خصـوص  در  توضیحـات کاملـی  سـه  منطقـه ی 
دادنـد. ارائـه  پروژه هـا  ایـن  اجـرای  رونـد 

جهــاد  ســازمان  صنایــع  مدیــر  گفتــه  بــه   
ذخیــره  واحــد   85 جنــوب کرمــان  کشــاورزی 
بــا  زراعــی  و  باغــی  محصــوالت  ســازی 
تکنولوژی متفــاوت و ظرفیــت 100 هــزار تــن در 
ــارداری  و  ــت. انب ــده اس ــداث ش ــه اح ــن منطق ای
و  اصلــی  ضروریــات  از  ســازی، یکی  ذخیــره 
اساســی در بازاریابــی محصــوالت کشــاورزی اســت 
ــم و تعادل بازار نقــش  ــه در نظــم بخشــی، تنظی ک
ارجمنــد  .امــرهللا  می کنــد  مهمی ایفــا 
واحدهــای  توســعه  اینک رونــد  هــم  افــزود: 
بــا  کشــاورزی  محصــوالت  ذخیره ســازی 
برخــورداری از ســاختاری کامل تــر، بهره بــرداری 
متنوع تــر و بهــره وری بیشــتر، همچنــان پایــدار 
ــن  ــدودی از ای ــداد مع ــرد: تع ــان ک ــت. وی بی اس
و  بســته بندی  سیســتم  بــه  مجهــز  واحدهــا 
ــت.مدیر  ــی اس ــص مهم ــه نق ــوده ک ــرما ب پیش س
جهــاد کشــاورزی  ســازمان  صنایــع کشــاورزی 
صــورت  در  داد:  کرمان ادامــه  اســتان  جنــوب 
درخواســت واحدهای صنعتــی بــرای رفــع ایــن 
نواقــص، از طریــق تســهیات صنــدوق توســعه ملی 
ــت  ــورد حمای ــف م ــک هــای مختل ــت بان ــا عاملی ب
ــرد:  ــح ک ــد. وی تصری ــرار می گیرن ــاعدت ق و مس
ــان در  ــوب کرم ــه جن ــردخانه های منطق ــتر س بیش
ــه  ــز یافت ــاد تمرک شهرســتان های جیرفــت و عنبرآب
ــش  ــت افزای ــم نگرانی هایی باب ــدی ه ــا ح ــه ت ک
در  2 شهرســتان  ایــن  در  ظرفیــت ســردخانه ها 
ــت احســاس می شــود. ــن صنع ــان ای ــن صاحب بی

سرویس دهی به جاماندگان 
پیاده روی اربعین حسینی 

در قالب کاروان

احداث 85 واحد 
ذخیره سازی محصوالت 

کشاورزی در جنوب

خبر

خبر

آغاز عملیات اجرایی بند سنگی مالتی 
حوزه آبخیز مدیریت جامع کهنوج

تفویض اختیار صدور کارنه آ.ت.آ 
به اتاق کرمان پیگیری می شود

سانحه رانندگی در فاریاب کرمان 
جان راکب موتورسیکلت را گرفت

در سند ملکی چه موارد قانونی 
باید ذکر شود؟

مردگانی که هنوز 
مستمری می گیرند!

ـــع  ـــرکل مناب ـــور مدی ـــا حض ب
آبخیـــزداری  و  طبیعـــی 
امـــام  کرمـــان،  جنـــوب 
ـــتان  ـــت شهرس ـــه موق جمع
و...عملیـــات  فرمانـــدار  کهنـــوج، 
ــوزه  ــزداری حـ ــروژه آبخیـ ــی پـ اجرایـ
ایـــن  جامـــع  مدیریـــت  آبخيـــز 

شـــد. آغـــاز  شهرســـتان 
ـــع  ـــر کل مناب ـــدی«، مدی ـــزه احم »حم
جنـــوب  آبخیـــزداری  و  طبیعـــی 
ایـــن  آغـــاز  حاشـــیه  در  کرمـــان، 
پـــروژه، گفـــت: عملیـــات اجرایـــی 
بنـــد ســـنگی  آبخيـــزداری  پـــروژه 
ماتـــی مدیریـــت جامـــع شهرســـتان 
کهنـــوج از محـــل اعتبـــارات صنـــدوق 
ـــار  ـــا اعتب ـــال 1398 ب ـــی س ـــعه مل توس

مصـــوب ١٤٢٥٠ریـــال و بـــا حجـــم 2 
ــد. ــاز شـ ــب آغـ ــر مکعـ ــزار و 500 متـ هـ

عیـــدی«  »وحـــدت  ادامـــه،  در 
فرمانـــدار کهنـــوج، ضمـــن تشـــکر از 
ــی  ــع طبیعـ ــر کل منابـ ــات مدیـ زحمـ
کرمـــان،  جنـــوب  آبخیـــزداری  و 
ــروژه  ــن پـ ــری ایـ ــا آبگیـ ــت: بـ گفـ
ـــل  ـــی از قبی ـــرات مثبت ـــاهد اث ـــا، ش ه
ـــش و  ـــوب، افزای ـــیل و رس ـــرل س کنت
تقویـــت ســـفره های آب زیرزمینـــی 
و نیـــز ایجـــاد اشـــتغال و جلوگیـــری 
از مهاجـــرت روســـتائیان خواهیـــم 

بـــود.
ـــوزه  ـــاحت ح ـــت؛ مس ـــر اس ـــایان ذک ش
 ١١٧٩٢ آبخیـــز شهرســـتان کهنـــوج 

هکتـــار اســـت.

بازرگانــی  رییــس کمیســیون 
ــرای ارائــه  ــاق کرمــان گفــت: ب ات
ــاالن  ــه فع ــات ب ــریعتر خدم س
حمــل  زمینــه  در  اقتصــادی 
ــار  ــض اختی ــی، تفوی ــای صادرات ــه ه محمول
صــدور کارنــه آ.ت.آ بــه اتــاق کرمــان پیگیــری 
ــاق  ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــی شــود.به گ م
بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی کرمان، 
ــا  ــان در نشســت ب ــی محمدمیرزائی محمدعل
جمعــی از نماینــدگان دســتگاه هــای دولتــی 
مرتبــط بــا موضــوع صــادرات و همچنیــن 
صــورت  در  افــزود:  اقتصــادی،  فعــاالن 
ــن موضــوع و راه  ــا ای ــران ب ــاق ای ــت ات موافق
انــدازی ایــن خدمــت در اتــاق کرمــان دیگــر 
ــه  ــه ویــژه محمول ــه هــای صادراتــی ب محمول
فاسدشــدنی  محصــوالت  شــامل  هــای 

معطــل کســب ایــن مجــوز از تهــران نخواهنــد 
ــوان  ــه عن ــه آ.ت.آ ب ــه داد: کارن ــد.وی ادام ش
پاســپورت تجــارت بیــن المللــی شــناخته می 
شــود و بازرگانــان مــی تواننــد بــه عنــوان یــک 
ــتفاده  ــی از آن اس ــی گمرک ــن الملل ــند بی س
ــی  ــه برخ ــه ب ــان، در ادام کنند.محمدمیرزائی
مســائل حــوزه صــادرات از جملــه راه انــدازی 
شــرکت مدیریــت صــادرات پرداخــت و گفــت: 
ــد ســاحل  ــی مانن ــن بررســی بازارهای همچنی
ــیون  ــتور کار کمیس ــزی در دس ــاج و اندون ع
قــرار گرفتــه تــا بتــوان بــا شــناخت از نیازهــای 
ایــن بازارهــا، بــه صــادرات محصــوالت اســتان 
پرداخــت. وی در ادامــه از برگــزاری دوره هــای 
ــامانه  ــائل ارزی و س ــه مس ــی در زمین آموزش
نیمــا و ســنا، کارنــه آ.ت.آ و صــادرات و واردات 

ــر داد. ــده خب ــای آین ــاه ه در م

بـــه   - ایرنـــا   - جیرفـــت 
قـــرارگاه  فرمانـــده  گفتـــه 
پلیـــس راه جنـــوب کرمـــان 
ــا  ــیکلت بـ ــورد موتورسـ برخـ
خـــودروی ســـواری تویوتـــا در فاریـــاب 

ــت.  ــا گذاشـ ــر جـ ــته بـ ــک کشـ یـ
ــوب  ــس راه جنـ ــرارگاه پلیـ ــده قـ فرمانـ
ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــان در گفـــت و گـ کرمـ
ایرنـــا افـــزود: گـــزارش یـــک مـــورد 
ــیر  ــه فـــوت در مسـ ــر بـ ــادف منجـ تصـ
ــام  ــاب اعـ ــتان فاریـ ــکرد شهرسـ گاشـ
قـــرارگاه  از  تیـــم  یـــک  بافاصلـــه  و 
صحنـــه  بررســـی  بـــرای  پلیـــس راه 

ــد. ــزام شـ ــل اعـ ــه محـ ــادف بـ تصـ
ســـرهنگ دادمـــوال آبـــکار افـــزود: تیـــم 
کارشناســـی در حـــال بررســـی تصـــادف 

اســـت و نتیجـــه آن متعاقبـــا اعـــام 
مـــی شـــود.

ــوب  ــس راه جنـ ــرارگاه پلیـ ــده قـ فرمانـ
ـــه،  ـــن حادث ـــار داشـــت: در ای ـــان اظه کرم
سرنشـــین موتـــور ســـیکلت بـــه دلیـــل 

شـــدت جراحـــات در دم فـــوت کـــرد.
موتـــور  راکبـــان  کـــرد:  بیـــان  وی 
ـــی  ـــن راهنمای ـــت قوانی ـــا رعای ـــیکلت ب س
ــی  ــتفاده از کاه ایمنـ ــی و اسـ و رانندگـ
ــری  ــی جلوگیـ ــن حوادثـ ــروز چنیـ از بـ

ــد. کننـ
قـــرارگاه پلیـــس راه جنـــوب کرمـــان 
هفـــت  اســـتان،  مرکـــز  از  مســـتقل 
ـــوج،  ـــاد، کهن ـــت، عنبرآب ـــتان جیرف شهرس
ــان و  ــوب، منوجـ ــار جنـ ــاب، رودبـ فاریـ
دارد. تحت پوشـــش  را  قلعـــه گنـــج 

ــرای  ــک و ب ــد مل ــش از خری پی
کاهبــرداران  دســت  از  فــرار 
ــی  ــکات مهم ــه ن ــا ب ــد حتم بای
توجــه داشــته باشــید.به گــزارش 
ــد و  ــرای خری ــوان، ب ــگاران ج ــگاه خبرن باش
فــروش خانــه بایــد بــه نــکات حقوقــی توجــه 
ــر  ــیاری منتظ ــرداران بس ــرا کاهب ــت، زی داش
ــون و  ــتفاده از قان ــوء اس ــا س ــا ب ــتند ت نشس
برخــی از خأل هــای موجــود در آن از جهــل افراد 
بــه قانــون ســوء اســتفاده کننــد و ســر آن هــا را 
کاه بگذارنــد. قبــل از خریــد یــک ملــک بایــد 
بــه چنــد نکتــه توجــه داشــته باشــید، نشــانی 
ملــک، پــاک ثبتــی، کــد ثبتــی و حــدود اربعه 
را حتمــا مــورد بررســی قــرار دهیــد و آن هــا را 
بــا ســند مطابقــت دهید.پیــش از خریــد یــک 
خانــه حتمــا مطمئــن شــوید کــه ســند آن آزاد 

اســت یعنــی ملــک مــورد معاملــه شــده رهــن 
ــم  ــر ه ــد اگ ــخص نباش ــه ش ــا وثیق ــک ی بان
ــه  ــوان وثیق ــه عن ــت وام ب ــرای دریاف ــک ب مل
قــرار داده شــده باشــد، بایــد دیــون آن بصــورت 
ــده  ــن ش ــک ره ــند ف ــت و س ــل پرداخ کام
باشــد.گاهی اوقــات ممکــن اســت ملــک 
اوقافــی یــا ورثــه ای باشــد کــه معاملــه این هــا 
ــد از  ــان بای ــرای اطمین ــوع اســت پــس ب ممن
ســازمان اوقــاف اســتعام بگیریــد یــا گواهــی 
انحصــار وراثــت را طلــب کنید.بهتــر اســت 
ــعابات  ــال انش ــک انتق ــروش مل ــند ف در س
ــرق و آب ذکــر شــده باشــد و مالکیــت  گاز، ب
خــط تلفــن بــه شــما انتقــال پیــدا کند.قبــل از 
خریــد ملــک بــا تحقیــق از اهالــی و ســاکنین 
ــی، بدهــی  ــاره بدهی هــای مالیات ــه در ب منطق
ــد. ــق کنی ــه شــهرداری و ســایر ارگان هــا تحقی ب

امــور  میدری معــاون  احمــد 
تعــاون،  وزارت  اجتماعــی 
بــرای  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
شــفاف ســازی، منابــع مالــی را 
بصــورت مســتقیم بــه حســاب مددجویــان 
واریــز مــی کنــد و در ایــن فرآینــده ۴00 
ــد  ــده بودن ــوت ش ــه ف ــدند ک ــدا ش ــر پی نف
می گرفتند.معــاون  مســتمری  ولــی 
ــاه  ــاون، کار و رف ــی وزارت تع ــور اجتماع ام
ــت  ــرد مثب ــه عملک ــاره ب ــا اش ــی ب اجتماع
ســازمان بهزیســتی در زمینــه شفاف ســازی 
ــا پرداخــت مســتقیم  ــت: ب ــی گف ــور مال ام
ــا  ــاب آنه ــه حس ــان ب ــتمری مددجوی مس
ــل  ــتی، حداق ــفافیت بهزیس ــامانه ش در س
ــه  ــوت شــده شناســایی شــد ک ــرد ف ۴00 ف
مســتمری بــه حســاب آنهــا واریــز امــا 

احمــد  هزینــه می شــد.  دیگــر  امــور  در 
ایــران  در  فقــر  ابعــاد  گفــت:  میــدری 
ــده ای در  ــکات عدی ــت و مش ــترده اس گس
ــرای این کــه  ایــن زمینــه داریــم کــه بایــد ب
چرخــه فقــر را متوقــف کنیــم چارچــوب 
ــان  ــا بی ــیم. وی ب ــته باش ــخصی داش مش
ــی،  ــادی، اجتماع ــات اقتص ــه در ادبی این ک
ــروت محصــول ســرمایه ها  سیاســی و ... ث
اســت، ادامــه داد: ســرمایه بــا ابعــاد مالــی، 
اســت  فرهنگــی  و  اجتماعــی  فیزیکــی، 
در  عمدتــا  سیاســت گذاری  عرصــه  در  و 
ــد  ــی تاکی ــرمایه مال ــه س ــه ب ــوزه بودج ح
ســرمایه  رکــن  می شــود.مهم ترین 
ــه  ــردم ب ــراد، م ــن اف ــاد بی ــی اعتم اجتماع
دولــت و داخــل دســتگاه ها و تعامــات 

ــت.  ــا اس ــن آنه ــازنده بی س

روزنامه پیام ما
این روزنامه از وجود 5هزار کودک زباله گرد در پایتخت خبر داده که 

۴0درصدشان مخارج خانواده شان را تامین می کنند.

کرمـان  اسـتان  فتـا  پلیـس  رییـس   
رایانـه  جرایـم  قانـون  اسـاس  بـر  گفـت: 
فضـای  در  حیثیـت  هتـک  عامـان  ای 
مجـازی بـه حبـس از 91 روز تـا 2 سـال 
یـا جـزای نقـدی از 5 میلیـون ریـال تا ۴0 
میلیـون ریـال یـا هـر دو مجـازات محکوم 
خبـری  پايـگاه  گـزارش  شـد.به  خواهنـد 
یـادگار  امیـن  سـتاد"  سـرهنگ  پليـس، 
نـژاد در تشـریح ایـن خبـر گفـت :در پـی 
اینکـه  بـر  مبنـی  جوانـی  دختـر  شـکایت 
فـردی بـا انتشـار تصاویر خصوصـی آنها در 
فضـای مجـازی اقـدام بـه هتـک حیثیـت 
و ایجـاد مزاحمـت بـرای وی کـرده اسـت 
 ، موضـوع  حساسـیت  بـه  توجـه  بـا  ،لـذا 
پرونـده بـه صـورت ویژه در دسـتور کار این 
پلیـس قرار گرفـت.وی گفت :کارشناسـان 
پلیـس فتـا بـا انجـام تحقیقـات گسـترده 
و اقدامـات فنـی و مهندسـی موفق شـدند 
ضمن شناسـایی متهم ، پـس از هماهنگی 
بـا مقـام قضایـی وی را دسـتگیر کننـد . 
سـرهنگ یـادگار نـژاد ادامـه داد : متهم که 
در ابتـدا منکـر هـر گونـه بـزه ارتکابـی بود، 
بـا توجـه به ادلـه موجـود، در بازجویی های 
انجـام شـده بـه جـرم خـود هدفـش را از 
انجـام ایـن کار تفریـح و سـرگرمی بیـان 
تصریـح کـرد  انتظامـی  مقـام  .ایـن  کـرد 
کاهبـرداران  اسـتفاده  سـوء  امـروزه   :
بـرای  سـایبری  ازفضـای  سـودجویان  و 

دسـتیابی به اهـداف ناصحیح و پلیدشـان 
افزایـش یافتـه و بـا بهـره گیـری از عـدم 
فضـا  ایـن  در  افـراد  سـادگی  و  آگاهـی 
اکثـرا  کـه  شـوند  مـی  جرائمـی  مرتکـب 
تهدیـد  مالـی،  منافـع  کسـب  انگیـزه  بـا 
 ، شـخصی  حسـاب  تسـویه   ، تخـاذی  و 
انتقـام جویـی و یـا تفریـح و سـرگرمی در 

ایـن فضـا وارد مـی شـوند.
سـرهنگ یـادگار نـژاد بـا اشـاره به مـاده1۷ 
قانـون جرایـم رایانـه ای تصریـح کـرد: هـر 
رایانـه ای  سـامانه های  وسـیله  بـه  کـس 
یـا فیلـم  یـا تصویـر  یـا مخابراتـی صـوت 
خصوصـی یـا خانوادگـی یـا اسـرار دیگـری 
را بـدون رضایـت او جـز در مـوارد قانونـی 
منتشـر کنـد یـا در دسـترس دیگـران قـرار 
دهـد، بـه نحـوی کـه منجر بـه ضرر یـا عرفًا 
موجـب هتـک حیثیت او شـود، بـه حبس 
از 91 روز تـا 2 سـال یـا جـزای نقـدی از 5 
میلیـون ریـال تـا ۴0 میلیون ریـال یا هر دو 
مجـازات محکـوم خواهـد شـد.وی افـزود: 
جـوان  خانم هـای  ویـژه  بـه  شـهروندان  از 
تحـت  مجـازی  فضـای  در  می خواهیـم 
هیـچ عنـوان بـه افـرادی کـه بـا وعده هـای 
دروغیـن مثـل ازدواج قصـد نزدیک شـدن 
بـه آن ها را دارنـد اعتماد نکـرده و اطاعات 
شـخصی خـود را بـرای آنهـا ارسـال نکننـد.

رئیـس پلیـس فتـا اسـتان کرمـان گفـت: 
مـی  اجتماعـی  هـای  شـبکه  کاربـران 

ارتقـاء  و  اطاعـات  کسـب  جهـت  تواننـد 
آگاهـی هـای خـود در ایـن زمینـه و یـا در 
صـورت برخـورد بـا مـواردی کـه درخصوص 
بـه  ندارنـد  را  الزم  دانـش  و  تخصـص  آن 
مراجعـه     www.cyberpolice.irسـایت
تـا اطاعـات جامـع و کافـی کسـب نماینـد 
کـه بـه طور حتـم مطالعـه آنها مـی تواند از 
وقـوع جرم و قربانی شـدن افـراد در جرایم 

سـایبری جلوگیـری کنـد.

خانواده شهیدان مایه سرافرازی 
نظام اسالمی هستند

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان جیرفـت در 
ديـدار بـا خانـواده شـهید"عبد هللا رحیمی" 
خانـواده شـهیدان را مایه سـرافرازی نظام 
خبرنـگار  گـزارش  بـه  دانسـت.  اسـامی 
پايـگاه خبـری پليـس، در راسـتاي تجليل 

،سـرهنگ"رضا  شـهداء  شـامخ  مقـام  از 
محمدرضایی"بـه همـراه جمعـی از کارکنان 
شـهيد"عبدهللا  خانـواده  بـا  انتظامـی 
آنـان دلجويـي کـرد. از  رحیمـی" ديـدار و 

فرمانـده انتظامـی جیرفـت در ايـن ديـدار 
گفـت: خانـواده شـهیدان مایـه سـرافرازی 
نظام اسـامی هسـتند و ادامه راه شـهداي 
امـام  حضـرت  هـاي  آرمـان  و   گرانقـدر 
خمينـی )ره( وظيفـه اي مهـم اسـت.وی 
خاطرنشـان كـرد: امنيـت و آزادي امـروز 
مـا از خـون شـهدا سرچشـمه گرفته اسـت 
دسـت  از  بهـاي كـم  بـه  نبايـد  را  آن  كـه 
بـا  آنـان  از راه  بـا پيـروی  بايـد  بلكـه  داد 
از خودگذشـتگي و ايثـاري كـه در مكتـب 
شـهدا آموخته ايـم پاسـدار ايـن امنيـت و 
حافـظ رسـالتی باشـيم كـه بـه مـا سـپرده 

شـده اسـت.

انجمــن  نعمت بخش، دبیــر  احمــد 
خودروســازان، علــت حــذف قطعــات و 
ــر  ــر کیلومت ــای صف ــا از خودروه ــن ه آپش
میلیــاردی  هــزار   20 بدعــی  را  داخلــی 
خودروســازان بــه قطعــه ســازان اعــام کــرد 
و گفــت: ایــن قطعات کــروز کنتــرل، رینــگ 
آلومینیومــی و تعــدادی دیگــری از قطعــات 

ــتند. ــن هس آپش
ــات و  ــی قطع ــذف برخ ــر ح ــس از خب  پ
صفــر  خودروهــای  برخــی  از  آپشــن ها 
صنعــت  فعــاالن  داخلــی،  کیلومتــر 
می گوینــد  قطعه ســازی  و  خودروســازی 
کــه کســری منابــع مالــی قطعه ســازان 
بــه  خودروســازان  بدهــی  افزایــش  و 
ــا  قطعه ســازان، تامیــن برخــی قطعــات را ب

مشــکل روبــرو کــرده اســت. 
ــدی اســت کــه موضــوع حــذف برخــی  چن

ــر  ــر کیلومت ــای صف ــات در خودروه از قطع
داخلــی از جملــه کــروز کنتــرل، رینــگ 
آلومینیومــی و تعــدادی دیگــری از قطعــات، 

ــت.  ــده اس ــاز ش خبرس
انجمــن  نعمت بخش، دبیــر  احمــد 
رابطــه گفــت: دو  ایــن  در  خودروســازان 
عامــل ســبب شــده کــه برخــی قطعــات در 
خودروهــای صفــر کیلومتــر حذف شــوند. در 
حــال حاضــر حــدود 20 هــزار میلیــارد تومان 
قطعه ســازان  بــه  خودروســازان  بدهــی 
وجــود دارد کــه معــادل همیــن رقــم از ســال 
ــز  ــازان نی ــان خودروس ــون زی ــته تاکن گذش
بــوده اســت. زمانــی کــه پــول قطعه ســازان 
پرداخــت نمی شــود، آن هــا نیــز تمایلــی بــه 

ــد.  ــه خودروســازان ندارن ــه ب ــه قطع ارائ
وی تاکیــد کــرد: امــروز ایــن مشــکات 
عاملــی شــده تــا برخــی از قطعــات در 

خودروهــای صفــر کیلومتــر حــذف شــوند. 
ــات  ــن قطع ــا  ای ــه فع ــت ک ــت اس درس
تاثیــری در ایمنــی خــودرو ندارنــد امــا 
ممکــن اســت تعــداد ایــن قطعــات در آینده 
اضافــه شــود تــا جایــی کــه تولیــد خــودرو را 

ــد.  ــرو کن ــکل روب ــا مش ب
نجفی منــش  محمدرضــا  همچنیــن 
همگــن  صنایــع  انجمــن  رئیــس   -
قطعه ســازی - نیــز اظهــار کــرد:  آنچــه کــه 
صحــت دارد ایــن اســت کــه پول قطعه ســاز 
بــه موقــع پرداخــت نمی شــود و قطعه ســاز 
ــه  ــرو اســت ک ــا مشــکل روب ــا ب در هزینه ه
ــری  ــوع را پیگی ــن موض ــا ای ــز مرتب ــا نی م
ــن  ــازان تامی ــه قطعه س ــا اینک ــم ام می کنی
تعــدادی قطعــات را بــه دلیــل مســائل مالی 

ــم.  ــد نمی کنی ــد، تایی ــع کنن قط
ــی  ــکات مال ــی مش ــه دلیل ــزود: ب وی اف
ــد  ــود نخواه ــازی وج ــوان قطعه س ــر ت دیگ
ــه  ــد شــد ن ــل خواه داشــت و کل کار تعطی
اینکــه بــه دلیــل مشــکات مالــی تعــدادی 
قطعــات تولیــد و تامیــن نشــوند. اگــر پــول 
ــام  ــن تم ــود، تامی ــت ش ــاز پرداخ قطعه س
ــر  ــا در غی ــد شــد ام ــات انجــام خواه قطع
ایــن صــورت همانطــور که پیــش از ایــن نیز 
هشــدارها در ایــن زمینــه داده شــده، تولیــد 
متوقــف شــده و صنعــت قطعه ســازی و 
ــد.  ــود می کن ــازی را ناب ــت خودروس صنع

ــع  ــن صنای ــر انجم ــژاد - دبی آرش محبی ن

ایــن  در  نیــز   - قطعه ســازی  همگــن 
ــه معتقــد اســت: تعــدادی از قطعــات  زمین
ــه  ــز ب ــای مجه ــتند و خودروه ــن هس آپش
ــد کــه  ــری دارن ــن آپشــن ها قیمــت باالت ای
ــر و بودجــه مشــتری اســت  ــه نظ بســته ب
ــن دار  ــودروی آپش ــتری خ ــه مش ــا اینک ام
قطعه ســاز  و  خودروســاز  امــا  بخواهــد 
ــات و  ــری قطع ــا، کس ــل تحریم ه ــه دلی ب
ــن  ــد ای مشــکات کســری نقدینگــی نتوانن
نیــاز را پاســخ دهنــد، موضوعــی جداســت. 
وی ادامــه داد: ممکــن اســت حــذف برخــی 
ــش  ــات آپشــنال مشــکل خاصــی پی قطع
نیــاورد. در برخــی خودروهــا ممکــن اســت 
ــل  ــه دلی ــرل ب ــروز کنت ــال ک ــور مث ــه ط ب
مشــکات کمبــود نقدینگــی نتوانــد توســط 
ــور  ــز مجب ــود و او نی ــن ش ــاز تامی خودروس
اســت ایــن آپشــن را حــذف کنــد، امــا بــرای 
خــودروی دیگــر موجــود باشــد و خــودرو بــه 

آن مجهــز شــود. 
دبیــر انجمــن صنایــع همگــن قطعه ســازی 
تصریــح کــرد: امــا اینکــه کســری قطعــات 
ــود دارد،  ــی وج ــری نقدینگ ــل کس ــه دلی ب
ــکار اســت و مــا  ــل ان یــک واقعیــت غیرقاب
موضــوع را تاییــد می کنیــم. در حــال حاضــر 
ــکل  ــا مش ــل ب ــه دو دلی ــات ب ــن قطع تامی
روبــرو اســت. عــاوه بــر کســری نقدینگــی، 
مشــکات ناشــی از اصــاح قیمــت  قطعــات 

نیــز تاثیرگــذار بــوده است./ایســنا 

حبس از ۹۱ روز تا 2 سال جزای 

عامالن هتک حیثیت در فضای مجازی 

علت حذف قطعات و آپشن ها 
از خودروهای صفر کیلومتر داخلی
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یــک کارشــناس تغدیــه می گویــد: افزایــش خطــر ابتــا بــه 
ــی از میوه هــا و ســبزیجات  ــم غذایــی غن ســرطان یــک رژی
ــود  ــطه وج ــه واس ــرطان ب ــه س ــا ب ــر ابت ــش خط ــه کاه ب
ــن ث،  ــن ای، ویتامی ــد ویتامی ــی مانن ــیدان های ــی اکس آنت
ــا حفاظــت از  کاروتنوئیدهــا، و … کمــک می کنــد؛ آن هــم ب
ــری  ــا باق ــای آزاد.مهن ــر رادیکال ه ــالم در براب ــلول های س س
افــزود: مــواد مغــذی بــه نــام کاروتنوئیدهــا، می توانــد رشــد 
تومــور را در ســرطان ســینه کاهــش دهــد. کاروتنوئیدهــا در 
هویــج، اســفناج، کلــم پیــچ، گوجــه فرنگــی، فلفــل، ســیب 
ــود. در  ــت می ش ــر، یاف ــبزیجات دیگ ــیرین و س ــی ش زمین
ــوه و ســبزی و مصــرف  ــز از مصــرف کافــی می ــل پرهی مقاب
بــا  ناســالم،  از حــد چربی هــا و مــواد غذایــی  بیــش 
افزایــش خطــر ابتــا بــه انــواع ســرطان ها در ارتبــاط اســت.

افزایش وزن:
مصــرف کــم میوه هــا و ســبزیجات مســاوی اســت بــا 
افزایــش مصــرف غذاهــای بــا چربــی و کالــری باالتــر. 
ــج پزشــکی آلبــرت  یــک مطالعــه کــه توســط محققــان کال
اینشــتین انجــام شــد، نشــان داد کــه افزایــش خطــر 
چاقــی و اضافــه وزن در آندســته بزرگســاالنی کــه میــوه 
اســت.  بیشــتر  می کننــد،  مصــرف  ســبزی کمتــری  و 
میوه هــا و ســبزیجات کالــری کمتــر و فیبــر بیشــتری 
ــا احســاس ســیری طوالنــی مــدت  دارنــد و مصــرف آنهــا ب
بــه کاهــش وزن همــراه اســت. و ســرعت بخشــیدن 

احتمال ابتال به دیابت:
از آنجــا کــه اضافــه وزن و چاقــی بــا خطــر ابتــا بــه دیابت نیز 

همــراه اســت، پــس زمانــی کــه شــما غذاهــای بــا چگالــی 
بــاال را بــه جــای میــوه و ســبزیجات انتخــاب می کنیــد، خــود 
را در معــرض خطــر ابتــا بــه دیابــت نیــز قــرار داده ایــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه مصــرف ســبزیجات حــاوی برگ هــای 
ــت. ــراه اس ــت هم ــه دیاب ــا ب ــر ابت ــش خط ــا کاه ــبز ب س

افزایش فشار خون:
باقــری تاکیــد کــرد: رژیــم غذایــی سرشــار از ســدیم و 
بــدون در نظــر گرفتــن میــوه و ســبزی، منجــر بــه افزایــش 
ــاذ  ــه اتخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای ــون می ش ــار خ فش
یــک رژیــم غذایــی سرشــار از مــواد مغــذی ماننــد پتاســیم، 

ــدیم در  ــطح س ــش س ــه کاه ــر ب ــم، منج ــیم، منیزی کلس
بــدن و در نتیجــه کاهــش فشــار خــون خواهــد شــد.

افزایش خطر ابتال به بیماری های قلبی:
فیبرهــای موجــود در میــوه و ســبزیجات بــه کاهــش 

ــای  ــر بیماری ه ــش خط ــون و کاه ــترول در خ ــطح کلس س
مطالعــات  می کننــد.  مغــزی کمــک  ســکته  و  قلبــی 
محققــان دانشــگاه هــاروارد نشــان داده کســانی کــه روزانــه 
بیــش از هشــت وعــده در روز میــوه و ســبزی مصــرف 
ــزان مصــرف  ــن می ــه ای ــا کســانی ک ــد، درمقایســه ب می کنن
ــه  ــر ب ــد کمت ــت، 30 درص ــتر نیس ــده بیش ــا 1.5 وع در آنه
ــا می شــوند. ــا ســکته مغــزی مبت ــی، و ی بیماری هــای قلب

ابتال به افسردگی:
ایــن کارشــناس ادامــه داد: محققــان در حــال بررســی تأثیــر 
آنچــه می خوریــم در بــروز حــاالت افســردگی هســتند. ایــن 
در حالــی اســت کــه بنــا بــه مطالعــات محققــان اســپانیایی، 
افــرادی کــه از یــک رژیــم غذایــی سرشــار از غــات کامــل، 
میــوه و ســبزیجات بهــره می برنــد، از اثــرات محافظتــی ایــن 
رژیــم در برابــر افســردگی نیــز ســود خواهنــد بــرد. در مقابــل 
کمبــود مــواد مغــذی ماننــد اســید پانتوتنیــک، و ویتامیــن 
ب 6 احتمــال ابتــا بــه افســردگی را افزایــش خواهــد داد.

شــاید فکــر کنیــد ســهم ســبزی ها در رژیــم غذایــی 
شــما کافــی اســت امــا بــه احتمــال زیــاد در اشــتباه 
هســتید. بنابــر دســتور العمل وزارت کشــاورزی آمریــکا، 
ــت  ــیت، فعالی ــن، جنس ــه س ــه ب ــا توج ــال ب ــراد بزرگس اف
 13 تــا  پنــج  بیــن  بایــد  ســامت کلــی  و  جســمانی 
وعــده از میــوه هــا و ســبزی هــا در روز مصــرف کننــد.

ــوه  ــردن می ــرف نک ــای مص ــانه ه ــرد: از نش ــد ک وی تاکی
ــوید ــود می ش ــی کب ــه راحت ــه ب ــت ک ــن اس ــبزی ای و س

ــدن  ــود ش ــد کب ــی توان ــن C م ــی از ویتامی ــرف ناکاف مص
راحــت بــدن و همچنیــن افزایــش خونریــزی از لثه هــا 
ــل  ــا مصــرف فلف ــودی را موجــب شــود. ب ــد بهب ــد کن و رون
دلمــه ای قرمــز، کیــل، فلفــل چیلــی قرمــز، ســبزی هــای 
ــی  ــه فرنگ ــل و گوج ــه بروکس ــی، جوان ــره، بروکل ــدار تی برگ
مــی توانیــد مقادیــر فــراوان از ویتامیــن C را دریافــت کنیــد.

همواره خسته هستید و حتی حافظه شما خوب 
کار نمی کند

ــا  ــه گاهــی در زندگــی خــود ب ــا گ ــه م ــه هم در شــرایطی ک
فراموشــی مواجــه مــی شــویم، امــا اگــر بــا افــت ســرعت و 
کارایــی مغــز خــود مواجــه شــده ایــد، کمبــود مــواد مغــذی 
ــی در  ــران اصل ــی از مقص ــد یک ــی توان ــی م ــم غذای در رژی
ایــن زمینــه باشــد. لوتئیــن، مــاده مغــذی کــه در پژوهــش 
ــری و  ــت یادگی ــه تقوی ــت ب ــان داده اس ــه نش ــای اولی ه

ــا،  ــف ســبزی ه ــواع مختل ــد، در ان ــی کن ــه کمــک م حافظ
ماننــد ســبزی هــای برگــدار، هویــج، بروکلــی، ذرت، و گوجــه 
فرنگــی یافــت مــی شــود. بــا افــزودن ایــن ســبزی هــا بــه 
وعــده هــای غذایــی روزانــه خــود مــی توانیــد مــواد مغــذی 
ــد. ــن کنی ــز را تامی ــت مغ ــه تقوی ــک ب ــرای کم ــروری ب ض

گرانی میوه  و تره بار داد کهنوجی ها را درآورد
شــهروندان کهنوجــی از گرانــی میــوه و تره بــار در ایــن 
شــهر می نالنــد و می گوینــد می توانیــد در بــازار تره بــار 
دو  قیمتــی  بــا  و...را  میــوه  و  ســبزیجات  شــهر  ایــن 
کنیــد. تهیــه  همجــوار  شهرســتان های  دیگــر  از  برابــر 

ــل کار  ــد مح ــی می گوی ــهروندان کهنوج ــی از ش ــی یک رییس
مــن رودبــار اســت و هرروز در رفت و آمد هســتم و متاســفانه 
قیمت هــای میــوه و تره بــار اصــا رضایت بخــش نیســت. وی 
افــزود: بــازار تره بــار و میــوه نیــاز بــه ســاماندهی دارد و بایــد 
مســووالن ســازوکاری برای این مســاله بیندیشــند . اصناف و 

ــم و  ــاع می دهی ــان اط ــر زم ــه ه ــم ک ــدن ه ــت و مع صنع
گلــه می کنیــم بهانــه کمبــود نیــرو دارنــد و می گوینــد 
ــازار 5شهرســتان را  ــا تعــداد کمــی نیــرو ب مجبــور هســتیم ب
ــت.جالب  ــواری اس ــاله کار دش ــن مس ــم و ای ــش دهی پوش
ــاوت  ــاری متف ــازه کن ــا مغ ــازه ب ــن مغ ــرخ ای ــه ن ــت ک اس

اســت و هرکســی هرطــور دلــش بخواهــد حســاب می کنــد.

بهترین بازرس خود مردم هستند
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان 
و  منظــم  شــهرهای  از  به»کاغذوطن«می گوید:»یکــی 
ــز  ــوج اســت و در حــوزه شهرســتان دو مرک ــا کهن خــوب م
بازرســی داریــم یکــی در جیرفــت و دیگــری در شهرســتان 
ــم، در  ــازرس داری ــل اداره کل 10 ب ــت در مح ــوج، جیرف کهن
ــه  ــتند ک ــتقر هس ــازرس مس ــم 3 ب ــوج ه ــتان کهن شهرس
هــم بــازار شهرســتان کهنــوج را بازدیــد می کننــد هــم دیگــر 
ســعی  می دهنــد.  پوشــش  را  جنوبــی  شهرســتان های 
کردیــم بازرســان هــر هفتــه  یــک شهرســتان را مــورد بازدیــد 
ــر اســاس برنامه ریــزی انجــام  قــرار دهنــد کــه ایــن هــم ب
می شــود.« مســلم مروجــی افــزود:» در حــوزه میــوه و 
ــار  ــرزده از میدان تره ب ــورت س ــه ص ــا ب ــودم باره ــار  خ تره ب
ــورد  ــم برخ ــان ه ــا متخلف ــه ب ــردم ک ــی ک ــت سرکش جیرف
شــد و گفتیــم کــه همکارانمــان بازدیدهــا را ادامــه دهنــد. در 
شهرســتان کهنــوج هــر هفتــه یــا هــر دوروز یــک بــار قیمــت 
ــت  ــاس قیم ــر اس ــم و ب ــام می کنی ــار را اع ــوه و تره ب می
ــوده  میــدان گران فروشــی اتفــاق نیفتــد و هرجــا تخلفــی ب
پــس از تشــکیل پرونــده برخــورده شــده اســت.الزم اســت 
مــردم در صــورت مشــاهده تخلــف مراتــب را بــه همــکاران 
مــا اعــام کننــد تــا بــا افــرادی کــه اقــدام بــه گران فروشــی 
کننــد برخــورد می شــود.«مروجی اضافــه کرد:»ســامانه 12۴ 
ــه صــورت حضــوری  ــد ب مــا فعــال اســت و مــردم می توانن
بــه اداره صنعــت، معــدن و تجــارت کهنــوج مراجعــه کــرده و 
تخلفــات را اعــام کننــد.در همــان ابتــدای ورودم بــه صمــت 
تاکیــد کــردم 30 کاال را اعــام کننــد کــه مــردم بــا مشــکلی 
مواجــه نباشــند امــا در شــهر کهنــوج در حــوزه میــوه و 
ــود و  ــال می ش ــام و ارس ــذاری انج ــرروز قیمت گ ــار ه تره ب
ــود  ــانی می ش ــا اطاع رس ــم قیمت ه ــازی ه ــای مج در فض
ــه  ــی ک ــتند، هرجای ــیدگی هس ــاده رس ــم آم ــان ه و بازرس
ــد  ــری نکنن ــرده و پیگی ــاع نک ــان دف ــردم از حقش ــود م خ
ــر  ــا اث ــات م ــا اقدام ــی ب ــود حت ــه نمی ش ــه ای گرفت نتیج
چندانــی مشــاهده نخواهــد شــد مــردم بایــد شــکایت خــود 
ــکلی  ــر مش ــد اگ ــی ببرن ــات پ ــه متخلف ــد ک ــام کنن را اع
ایجــاد کنــد مــردم پیگیــری می کننــد و دچــار دردســر 
ــازرس خــود مــردم هســتند مــا پــس  ــن ب می شــود بهتری
از برخــورد قانونــی نتیجــه را بــه مــردم اعــام مــی کنیــم .«

مسلم مروجی افزود:» در حوزه میوه و تره بار  
خودم بارها به صورت سرزده از میدان تره بار 

جیرفت سرکشی کردم که با متخلفان هم 
برخورد شد و گفتیم که همکارانمان بازدیدها 
را ادامه دهند. در شهرستان کهنوج هر هفته 

یا هر دوروز یک بار قیمت میوه و تره بار را 
اعالم می کنیم و بر اساس قیمت میدان 

گران فروشی اتفاق نیفتد و هرجا تخلفی بوده 
پس از تشکیل پرونده برخورده شده است.
الزم است مردم در صورت مشاهده تخلف 

مراتب را به همکاران ما اعالم کنند تا با 
افرادی که اقدام به گران فروشی کنند برخورد 

می شود.«مروجی اضافه کرد:»سامانه 124 
ما فعال است و مردم می توانند به صورت 
حضوری به اداره صنعت، معدن و تجارت 

کهنوج مراجعه کرده و تخلفات را اعالم کنند.
در همان ابتدای ورودم به صمت تاکید 

کردم 30 کاال را اعالم کنند که مردم با 
مشکلی مواجه نباشند اما در شهر کهنوج در 

حوزه میوه و تره بار هرروز قیمت گذاری انجام 
و ارسال می شود و در فضای مجازی هم 

قیمت ها اطالع رسانی می شود و بازرسان هم 
آماده رسیدگی هستند .«

رییس سازمان صمت جنوب: مردم بهترین بازرس هستند و باید تخلفات را به بازرس ها گزارش دهند

بازار افسارگسیخته میوه و تره بار درکهنوج

ایـن روزها در سراسـر کشـور گرانی بیداد می کند، می گویند تقصیر بیگانگان اسـت و ترامـپ و اطرافیانش اما 
انـگار در کهنوج عالوه بر این مسـاله گران فروشـی برخی از فروشـندگان هـم مردم را کالفه کرده اسـت.مردم 
می گوینـد بـازار میـوه و تره بار افسارگسـیخته شـده و قیمت ها نسـبت به دیگر شهرسـتان ها همجوار دو سـه 
برابـر اسـت و حتی بعضی از مغازه ها هم نرخشـان با مغازه بغلی شـان فـرق دارد.بعضی از شـهروندان از این 
مسـاله گلـه می کننـد که وقتـی از اصناف هم گله می کنیـم بهانه می آورند کـه تعدادنیروهایمان کم اسـت و 
باید به 5 شهرسـتان رسـیدگی کنیم.مروجی رییس سـازمان صمت اما می گوید سـامانه مان آنالین اسـت.

گفـت:   جنـوب  صمـت  سـازمان  رییـس 
مـردم بایـد شـکایت خـود را اعـالم کننـد که 
متخلفـات پـی ببرنـد اگر مشـکلی ایجـاد کند 
دردسـر  دچـار  و  می کننـد  پیگیـری  مـردم 
مـردم  خـود  بـازرس  بهتریـن  می شـود، 
هسـتند مـا پـس از برخـورد قانونـی نتیجـه را 

بـه مـردم اعـالم مـی کنیـم .

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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قیمت فروش محصول خرما در میان اما و اگرها
دبیر انجمن خرمای کرمان می گوید: صادرات خرما در سال گذشته باعث افزایش قیمت این محصول شده است

ــا تمام شــده،  ــه برداشــت محصــول خرم ــا ک ــن روزه ای
ــازار  ــود در ب ــوالت خ ــروش محص ــران ف ــاورزان نگ کش
ــراز  ــام داده و اب ــا پی ــه م ــا ب ــی از آن ه ــتند، بعض هس
نگرانــی کرده انــد کــه قیمــت فــروش محصولشــان 

ــت. ــده اس ــن آم پایی
بــه  وابســته  مــا  اســتان  اقتصــاد  ازآنجایی کــه 
ــش  ــی برافزای ــرات آب و هوای ــت، تغیی ــاورزی اس کش
ــت،  ــر اس ــیار موث ــول بس ــت محص ــش قمی ــا کاه و ی
ــال  ــی در اول س ــی  خوب ــاهد بارندگ ــال ش ــه امس اگرچ
اســتان  امســال کشــاورزان  تابســتان  امــا  بودیــم 
ــرات  ــر تغیی ــود را در اث ــای خ ــی از خرم ــان بخش کرم
ــد.  ــت دادن ــه از دس ــکیدگی خوش ــی و خش آب و هوای
پیش بینــی  خرمــا  برداشــت  از  قبــل  درعین حــال 
ــه ســال گذشــته  ــد امســال نســبت ب ــه تولی می شــد ک

نمی کنــد. پیــدا  کاهــش 

صحبت وزیر جهاد کشــاورزی درباره تولید 
خرما

ــود کــه وزیــر جهــاد کشــاورزی  نیمــه اول شــهریورماه ب
گفــت:» در برخــی مناطــق کشــور بــه بیــش از 50 
ــت.«  ــده اس ــارت وارد ش ــا خس ــول خرم ــد محص درص
محمــود حجتــی گفتــه بــود:» میــزان تولیــد خرمــا 
ــارت  ــوده و خس ــته ب ــال گذش ــش از س ــوع بی درمجم

ــد.« ــرار نمی دهن ــر ق ــت تاثی ــازار را تح ــا ، ب ه
ــاع  ــا اط ــازار خرم ــی ب ــت فعل ــه از وضعی ــرای این ک ب
ــور  ــای کش ــن خرم ــر انجم ــراغ دبی ــه س ــم، ب ــدا کنی پی
ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــرق اس ــردم ش ــده م و نماین

ــم. ــامی رفتی اس

دالیل کاهش قیمت
مقــداد تکلــوزاده بــه مــا گفــت: »امســال،تولید و کیفیــت 
ــه دلیــل وجــود بارندگی هــای اول  خرمــای کل کشــور ب
ســال خصوصــا در مناطقــی ماننــد خوزســتان، بوشــهر و 
فــارس در مقایســه بــا ســال گذشــته بهتــر بــوده اســت. 
اگرچــه خرمــای اســتان کرمــان و بعضــی مناطــق دیگــر 
ــال در  ــاالی امس ــد ب ــا تولی ــد ام ــکاتی ش ــار مش دچ
ــر  ــازار تحــت تاثی ــا ب ــه نه تنه ــث شــده ک کل کشــور باع
قــرار بگیــرد بلکــه کیفیــت آن هــم به مراتــب بهتــر بــوده 
اســت. همیــن موضــوع باعــث شــده کــه عرضــه و 

تقاضــا شــکل دیگــری داشــته باشــد.«
ــت  ــش قیم ــدی کاه ــل بع ــادرات را عام ــوزاده ص تکل
صــادرات  امســال،  داد:»  ادامــه  و  دانســت  خرمــا 
در  بــود.  خواهــد  مــا  چالش هــای  از  یکــی  خرمــا 
ــه  ــا ب ــن خرم ــا ۴00هــزار ُت ســال گذشــته حــدود 350ت
ــش  ــم جه ــل آن ه ــد. دلی ــادر ش ــر ص ــورهای دیگ کش
ناگهانــی قیمــت دالر و پاییــن بــودن هزینه هــای تولیــد 
بــود، درواقــع صــادرات خرمــا توجیــه داشــت. صــادرات 
خرمــای ســال گذشــته نســبت بــه ســال قبلــش 
افزایــش 2برابــری داشــته و همیــن باعــث شــد قیمــت 

ــد، به طوری کــه از  خرمــا در آن زمــان افزایــش پیــدا کن
ــید. « ــان رس ــزار توم ــه 25ه ــان ب ــزار توم ــت ه هف

ــن اتفــاق نمی افتــد  ــوزاده معتقــد اســت امســال ای تکل
تولیــد  بیــان کــرد:» میــزان  این طــور  را  دلیلــش  و 
دالر  جدیــد  باقیمــت  امســال  خرمــای  صــادرات  و 
دالر  قیمــت  ازآنجایی کــه  اســت.  شــده  محاســبه  
ــوده  ــی ب ــورت منطق ــا به ص ــه و تقاض ــده، عرض ثابت ش
و درنتیجــه صــادرات هــم ماننــد2 ســال پیــش خواهــد 
بــود. ایــن موضــوع باعــث شــده، تقاضــای خرمــا 
کمتــر باشــد و قیمــت خرمــا نســبت بــه ســال گذشــته 

ــد.« ــدا کن ــش پی کاه
ــبت  ــال نس ــای امس ــت خرم ــوزاده قیم ــه تکل ــه گفت ب
بــه دو ســال پیــش کاهــش چندانــی نداشــته امــا 
ــش  ــا افزای ــور م ــاورزی در کش ــد کش ــای تولی هزینه ه

ــت. ــرده اس پیداک
وی ادامــه داد:» بعضــی از دوســتان می گوینــد بــازاری 
بــرای خرمــای آن هــا وجــود نــدارد، ایــن صحبــت 
ــی  ــازار خارج ــی و ب ــازار داخل ــت، ب ــت نیس ــا درس آ ن ه
دارنــد.  مناســبی  وضعیــت  خرمــا  فــروش  بــرای 
ــن  ــی پایی ــازار صادرات ــای ب ــزان تقاض ــه می ازآنجایی ک
ــه ســال گذشــته  ــی می شــود نســبت ب ــده، پیش بین آم

ــیم.« ــته باش ــری داش ــادرات کمت ص

16تــا 24هزار تومان قیمت خرما
ــا را  ــی خرم ــان قیمــت فعل ــای کرم ــن خرم ــر انجم دبی
ــو  ــر کیل ــی ه ــت فعل ــت: »قیم ــت و گف ــی دانس منطق
خرمــا مضافتــی در بــازار بیــن 16 تــا 2۴هزارتومــان 
ــد محصــول  ــه بتوانن ــرای کشــاورزانی ک ــن ب اســت و ای
ــروش برسانند،مناســب  ــه ف ــت ب ــن قیم ــا ای ــود را ب خ
ــود دارد، در  ــان وج ــن می ــاله ای درای ــا مس ــت. ام اس

حــال حاضــر بــازار راکــد اســت و همــه منتظــر هســتند 
کــه ببیننــد چــه اتفاقــی قــرار اســت بیفتــد تــا چگونــه 

ــد.« ــدا کنن ــد راه پی ــازار جدی ــه ب ب

ذهنیت کشاورزان قیمت سال گذشته است
ــال  ــط در س ــا فق ــت خرم ــه قیم ــه این ک ــه ب ــا توج ب
گذشــته افزایــش داشــته اســت، تکلــوزاده گفــت:» 
ذهنیــت کشــاورز، فــردی کــه بســته بندی را انجــام 
صــادر  را  خــود  محصــول  کــه  کســی  و  می دهــد 
ــر  ــن فک ــا م ــت ام ــش اس ــال پی ــت س ــد، قیم می کن
می کنــم شــرایط ســال گذشــته تکــرار نمی شــود و 
ــود را  ــا کاالی خ ــن قیمت ه ــا همی ــد ب ــده بای تولیدکنن

بفروشــد.«
ــزار  ــون و 250ه ــال یک میلی ــوزاده امس ــه تکل ــه گفت ب
ُتــن خرمــا در کل کشــور و 350هــزار ُتــن خرمــا در 

ــت. ــده اس ــد ش ــان تولی ــتان کرم اس

نظر متفاوت نماینده مردم شــرق
نماینــده مــردم شــرق کرمــان دراین بــاره نظــر متفاوتــی 
دارد و معتقــد اســت:»قیمت خرمــای امســال کاهــش 

نخواهــد داشــت.«
بــه گفتــه حبیــب هللا نیکزادی،امســال تولیــد خرمــا 

افزایــش پیــدا نکــرده اســت.
ــر  ــل تغیی ــه دلی ــال ب ــت:» امس ــا گف ــه م ــزادی ب نیک
بــه  و خشــکیدگی خوشــه خرمــا  اقلیمــی  شــرایط 
محصــول باغــداران اســتان خســارت واردشــده اســت، 
بایــد  کــه  خرمایــی  ُتــن  220هــزار  از  به طوری کــه 
برداشــت می شــد،100 تــا 120هــزار ُتــن آن از بیــن 
ــده  ــه تعیین کنن ــازار همیش ــه ب ــت. ازآنجایی ک ــه اس رفت
ــال  ــت، امس ــوده اس ــا ب ــه و تقاض ــع عرض ــت و تاب قیم
ــت  ــت اف ــن قیم ــت، بنابرای ــاد نیس ــا زی ــه خرم عرض

ــرد.« ــد ک نخواه

نقش دالالن در کاهش قیمت
نیکــزادی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه قیمــت فــروش 
ــان  ــت:» االن زم ــت؟ گف ــدار اس ــه مق ــا چ ــی خرم فعل
فــروش خرمــا نیســت،اگر کســی هــم اقــدام بــه 
ــان  ــزار توم ــا 20 ه ــول ت ــد، محص ــرده باش ــروش ک ف

ــت.« ــده اس ــری ش بارگی
نیکــزادی در خصــوص افــرادی کــه نگــران فــروش 
کشــاورز  یــک  گفــت:»  هســتند  خرمــا  محصــول 
می دانــد بــرای فــروش محصــول تــا 2مــاه آینــده بایــد 
صبــر کنــد. اگرچــه هنــوز زمــان فــروش خرمــا نرســیده 
ــع  ــت مناف ــه رعای ــه ن ــی ک ــا متاســفانه دالالن اســت، ام
می کننــد،  را  حــال کشــاورزان  رعایــت  نــه  و  خــود 
ــن  ــا پایی ــت خرم ــه قیم ــد ک ــغ زده ان ــه تبلی ــت ب دس

ــت. « ــده اس آم
نماینــده مــردم شــرق تاکیــد کــرد:» امیدواریــم امســال 
خرمــا باقیمــت واقعــی خــود بــه فــروش برســد. خرمــا 
در ســال های 95 و 96 کیلویــی ســه هــزار تومــان هــم 
ــه کیلویــی 30  فروختــه نمی شــد ولــی ســال گذشــته ب

هــزار تومــان رســید.«

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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گردشگری می تواند محور اصلی 
توسعه صادرات استان باشد

رئیـس اتـاق کرمان گفت: گردشـگری می تواند از بخش های مهم جذب منابـع ارزی و محور 
اصلی توسـعه صادرات اسـتان باشـد که باید بیشـتر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی اسـتان کرمان، سـیدمهدی 
طبیـب زاده در نشسـت کمیسـیون گردشـگری و صنایع دسـتی اتـاق کرمان با حضـور مدیرکل 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان با اشـاره به اینکـه صـادرات از گمرکات 
اسـتان در شـش ماهه نخسـت سـال جاری 26۴ میلیون دالر در حوزه های کشاورزی، صنعت 
و معـدن و… بـوده، افـزود: اگر صادرات محصوالت و کاالهای اسـتان از سـایر گمرکات را نیز به 
آمـار صـادرات از گمرکات اسـتان اضافه کنیم مجموع صادرات اسـتان 500 میلیـون دالر خواهد 
شـد کـه ایـن میزان صـادرات به معنای تلـف کردن منابع اسـت.وی ادامـه داد: اگـر یارانه های 
اختصـاص یافتـه بـه بخش هـای مختلف را حـذف کنیم درآمدهای ناشـی از صادرات بسـیار 
کـم خواهـد بـود و بـه همین دلیل گردشـگری می تواند بـه عنوان حـوزه ای کم هزینـه و ارزان 
نسـبت بـه سـایر بخش هـا، درآمدهـا را افزایش دهد. طبیـب زاده، به نبود مجتمـع های بین 
راهی مناسـب به عنوان مشـکلی که از سـال 1352 تاکنون در اسـتان وجود داشـته، اشـاره و 
بیـان کـرد: وجـود نداشـتن یـک برنامه جامع برای گردشـگری اسـتان، باعث شـده ضعف ها 

پوشـش داده نشوند.
رئیـس اتـاق کرمـان خاطرنشـان کـرد: باید در اسـتان متناسـب با نیـاز گردشـگران تجهیزات، 
زیرسـاخت هـا و خدمـات را تکمیـل و ارتقا داد تا بتوان حضور گردشـگران بیشـتری را شـاهد 
بـود. وی اظهـار کـرد: به نظر می رسـد برای بهره بردن از همه ظرفیت های گردشـگری اسـتان، 
شـناخت کلـی و یـا اراده جـدی وجـود ندارد کـه در این رابطه بایـد بر روی تهیـه و تدوین طرح 
جامع گردشـگری اسـتان متمرکز شـویم.در ادامه این نشسـت رئیس کمیسـیون گردشـگری 
و صنایـع دسـتی اتـاق کرمـان، گردشـگری را یک حوزه پولسـاز و اشـتغالزا عنوان کـرد و گفت: 
امیدواریـم تشـکیل وزارت گردشـگری و پـس از آن حضـور وزیـر گردشـگری در اولیـن سـفر 
اسـتانی خـود در کرمـان بتوانـد زمینـه فعالیـت و رونـق بیشـتر حـوزه گردشـگری در کشـور و 
اسـتان شـود.محمدرضا بهرامی، از نظارت قوه قضائیه بر وزارت گردشـگری به عنوان یک اتفاق 
خـوب در ایـن حـوزه سـخن گفـت و افزود: با رصـد مداوم شـرایط حاکم بر گردشـگری و ارائه 
اطاعـات شـفاف و دقیـق در خصـوص این شـرایط، تهیه فرصت های سـرمایه گـذاری حاوی 
اطاعـات الزم، بررسـی وضعیت زیرسـاخت ها، شـرایط بـازار و ارزیابی اقتصـادی، به کارگیری 
اعتبـارات دولتـی بـه عنوان مکمل سـرمایه های بخش خصوصی برای ایجاد زیرسـاخت های 
الزم، تـاش بـرای تسـهیل اخـذ مجوزهای الزم و تسـهیل اعطای وام هایی با بهـره پایین، می 

تـوان چشـم انداز خوبی را در گردشـگری شـاهد بود.
گفتنی اسـت در این نشسـت روسـای کمیته های آموزش، صنایع دسـتی و رفع موانع کسـب 

و کار بـه ارائـه گـزارش فعالیت های مختلف در حوزه هـای خود پرداختند.
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مقــداد تکلــوزاده بــه »کرمــان نــو« گفــت: 
ــه  »امســال،تولید و کیفیــت خرمــای کل کشــور ب
ــا  ــال خصوص ــای اول س ــود بارندگی ه ــل وج دلی
ــارس  ــهر و ف ــتان، بوش ــد خوزس ــی مانن در مناطق
ــا ســال گذشــته بهتــر بــوده اســت.  در مقایســه ب
اگرچــه خرمــای اســتان کرمــان و بعضــی مناطــق 
ــاالی  ــد ب ــا تولی ــد ام ــکالتی ش ــار مش ــر دچ دیگ
ــا  ــه نه تنه ــده ک ــث ش ــور باع ــال در کل کش امس
ــت  ــه کیفی ــرد بلک ــرار بگی ــر ق ــت تاثی ــازار تح ب
آن هــم به مراتــب بهتــر بــوده اســت. همیــن 
موضــوع باعــث شــده کــه عرضــه و تقاضــا شــکل 

ــد.« ــته باش ــری داش دیگ

مهـر - مدیـرکل بنیاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان کرمان 
واحدهـای مسـکونی روسـتایی  از 60 درصـد  بیـش  گفـت: 
اسـتان کرمـان مقـاوم هسـتند؛ البته بخـش قابـل توجهی از 

کار باقـی مانـده اسـت کـه انجـام می شـود.
علـی اکبر سـلطانی نـژاد در گفتگو با خبرنـگار مهر در خصوص 

آخریـن وضعیـت مناطـق زلزلـه زده اسـتان کرمان اظهـار کرد: 
تمـام واحدهایـی کـه در زلزلـه سـال 96 اسـتان کرمـان دچار 
آسـیب جدی شـده بودنـد در بازه زمانی شـش ماهـه احداث 

و تکمیـل شـد و اکنون در سـرویس مردم اسـت.
وی ادامـه داد: بـرای مصوبـه زلزله توانسـتیم توسـعه ای نگاه 
کنیـم و عـدد و ارقـام بیشـتری بـه لحـاظ تسـهیات و کمک 
هـای باعـوض و اعتبـارات از دولـت بگیریم. خوشـبختانه آن 
بخـش هـم کـه در سـایر نقـاط حادثـه خیـز بـوده بـه نتایـج 

بسـیار خوبی رسـیده اسـت.
سـلطانی نـژاد با اشـاره به اینکه بـا اقدامات انجام شـده هیچ 
دغدغـه ای در مناطـق زلزلـه زده اسـتان کرمـان وجـود نـدارد، 
افزود: اقدامات الزم در شـهر و روسـتاهای کوهبنان و هجدک 

کـه کانـون زلزلـه اصلی بود انجام شـده اسـت.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان کرمـان گفت: 
بنیـاد به عنوان دسـتگاه حاکمیتی در بخش روسـتایی مکلف 
بـه مقـاوم سـازی واحدهـای مسـکونی اسـت و ایـن تکلیف 
یکی از فعالیت های پیش ران ماسـت. خوشـبختانه در سـال 
هـا اخیـر در این خصوص به حوزه شـهرهای زیـر 25 هزار نفر 

هـم ورود کـرده ایم.
وی بـا اشـاره بـه این که اسـتان کرمـان داری پنج هـزار و 800 

نقطه روسـتا و 60 شـهر زیر 25 هزار نفر اسـت، افزود: تمامی 
خدمـات گفتـه شـده در اسـتان در دسـترس مـردم اسـت به 
گونـه ای که در رمشـک کـه از مناطق دور افتاده اسـتان کرمان 

بـوده همیـن ضریب نفوذ مقاوم سـازی انجام شـده اسـت.
سـلطانی نـژاد بـا اشـاره بـه طـرح ویـژه مسـکن روسـتایی و 
طـرح هایـی کـه در حـوادث اجرا می شـود عنوان کـرد: انعقاد 
تفاهـم نامـه هـا، مطالبـه جـدی مـردم در اسـتان و البتـه 
تجربـه تلـخ در زمینـه زمیـن لـرزه مـا را بـر ایـن مـی دارد که 
مسـاله مسـکن را بـه صـورت بسـیار جـدی پی گیـری کنیـم.

وی بـا اشـاره به اینکـه زنجیره تولید مسـکن و مقاوم سـازی 
بـه صـورت جـدی در دسـتور کار بنیـاد مسـکن اسـتان کرمان 
اسـت، عنـوان کـرد: به دلیـل حادثه خیز بـودن اسـتان کرمان 

بایـد کار بـا شـتاب بیشـتری انجام شـود.
سـلطانی نـژاد گفـت: بیـش از 60 درصـد واحدهای مسـکونی 
روسـتایی اسـتان کرمـان مقـاوم هسـتند؛ البتـه بخـش قابل 

توجهـی از کار باقـی مانـده اسـت کـه انجـام می شـود.
مدیـرکل بنیاد مسـکن انقاب اسـامی اسـتان کرمـان از نگاه 
ویـژه بـه بحث احـداث واحدهـای مسـکونی جوانـان خبر داد 
و بیـان کـرد: کرمـان بیشـترین سـهمیه جـذب و صـرف ایـن 

اعتبـارات از مرکـز را دارد.

۶۰ درصد واحدهای مسکونی روستایی کرمان مقاوم هستند

ضرورت تبیین دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در حوزه های مختلف

کرمـان گفـت:  باهنـر  شـهید  دانشـگاه  رییـس 
بـه  اتـکاء  بـا  امـروزه  ایـران  اسـامی  جمهـوری 

دانـش متخصصـان و دانشـمندان خـود بـه یکی 
از کشـورهای دارنـده فنـاوری و دانش هسـته ای 

پیشـرفته تبدیـل شـده و دسـتاورهای هسـته ای 
یکـی از افتخـارات نظام اسـامی اسـت که تبیین 
ایـن دسـتاوردها در حـوزه هـای مختلـف ضروری 

بـه نظـر می رسـد.
 دکتر”محمدعلـی طاهـر” صبـح 28 مهرمـاه در 
مراسـم افتتاحیـه چهـل و هشـتمین نمایشـگاه 
تخصصـی دسـتاوردهای صنعت هسـته ای کشـور 
کـرد:  اظهـار  کرمـان  باهنـر  شـهید  دانشـگاه  در 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان بـا گذشـت بیـش 
دانشـمندان،  میزبـان  فعالیتـش  از  سـال   ۴0 از 
اسـتادان  فرهیختگانی اسـت که در تاش هستند 
بـا افـزودن دانـش و آگاهـی هـای خـود و همراه 
شـدن بـا آخریـن دسـتاورهای علمـی و مهـارت 
نویـن با قوت و قدرت سـکان آمـوزش و پژوهش 

را در دسـت بگیرنـد.
وی در ادامـه افـزود: دنیای امروز کـه به مرز پایانی 
انـرژی هایـی از جمله فسـیل، نفت و گاز رسـیده و 

پیـش بینی بحـران انـرژی و سـوخت در دهه های 
آینده و مصداق وسـیع کاربرد دانش هسـته ای در 
تمـام علـوم روز از جمله دالیلی اسـت کـه ضرورت 
سـرمایه گذاری بر تحقیقات گسـترده هسـته ای را 

بـرای کشـورها اجتناب ناپذیـر می کند.
تخصصـی  نمایشـگاه  کـرد:  تصریـح  طاهـر 
دسـتاوردهای صنعـت هسـته ای کشـور از سـوی 
سـازمان انـرژی اتمی با همکاری دانشـگاه شـهید 
باهنـر کرمـان در سـه بخـش کلـی، مـرور چرخـه 
سـوخت هسـته  ای و نیروگاهـی و کاربردهـای 
صنعـت هسـته ای در صنایع مختلف در دانشـگاه 

شـهید باهنـر برپـا شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: برگـزاری چنیـن نمایشـگاه هایـی 
ارتبـاط  ایجـاد  ضمـن  دانشـگاهی  محافـل  در 
قوی تـر بین صنعت و دانشـگاه موجب شناسـایی 
نیروهای ارزشـی و متخصص در دانشـگاه ها می 

شود.
رییـس دانشـگاه شـهید باهنر کرمـان اظهـار کرد: 
فعالیـت محققـان کشـورمان علـی رغـم توطئـه 
و تحریـم هـا در حـوزه هـای تحقیقـات سـامت، 

اکثـر  اسـت کـه  ای  بـه گونـه  و …  کشـاورزی 
کشـورهای دنیـا تحریم هـا علیه ایـران را بی تاثیر 
دانسـته و موافـق انـرژی صلـح آمیـز هسـته ای 

. هستند
وی افـزود: انـواع تحریـم هـای خارجـی کـه بـی 
حرمانـه بـر ملـت مـا تحمیل شـده نه تنهـا جلوی 
پیشـرفت هـا را نگرفته بلکه ایـران مقتدر همچنان 
سـرافراز بـه تـاش هـای خـود ادامـه مـی دهد تا 
جایی که به اهداف ترسـیم شـده در سـند چشـم 

انداز برسـد.
عمومـی  آگاهسـازی  کـرد:  تصریـح  طاهـر 
نسـبت بـه صنعـت هسـته ای و معرفـی آن بـه 
مـردم،  دسـترس  در  مفیـد  تکنولـوژی  عنـوان 
معرفـی آخریـن دسـتاوردهای ایـن صنعـت بـه 
دانشـگاهیان، رفع ابهام در زمینه انرژی هسـته ای 
چـه در بحـث زیسـت محیطی و سیاسـی، خنثی 
سـازی تبلیغـات دشـمنان، ایجـاد عاقمنـدی و 
جذب دانشـمندان و نخبگان، تقویـت غرور ملی و 
… از جملـه اهـداف برگزاری نمایشـگاه تخصصی 

دسـتاوردهای صنعـت هسـته ای اسـت.
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آوای محلی           

ُتُرسِتت خوب الیک الحدت ک...
هماطو ُجن شاید بایِدت ک

تو وی ماشین طنز خو حسابی
پچت ک ایرج-ای رویی رِدت ک

شاعر :  پرویز خسروی )پنجلوک(

شدی  بی رحم و   عزارئیل  مایی 
نه دین داری، نه مهذب ،نه خدایی
مزن ،دنیا  که گوشِت جوِن  آدم 
نداره خوی   ُچماِخت     آشنایی

شاعر :  رضامیرشکاری )ُهلُهَلک(

ِریِک آِسُمون ِدر کَفِته ُو ُدنیا َسری ِهشِته
زمین َور َبج سیاهی ُغرصه ُون نو َبری هشته 

اریزِه ُغرَصه َسرکَنگی ُو شادی َسر ُخَودی َبسِته
ِنهیِکه بی ِخیالی َسر َب بالِشِت َپری هشته

دلیکین بُو ِدِل ُدمبیَلک ای َسگ جونِی ُغرَصه
ُتوارِ َنهتِی لیکوِش تُو ساِگ َجری هشته

َب َصل هللا ایمونی ِکه َدر بوَدت زدی خنده
گَِپ ُمفتی که َسر طالِح َفَلک ُمهرِه َخری هشته

ُمَسلُمن بو َچکاِپی تا ُمَسلُمنی َنصیبی بو
ِاتو ِحرصی ِزیاِده واَیه َور دل کاَفری هشته

گَنوِگه ِپستوِن ُدنیا ُو َخلکی بوده آجیَله
َبسی ُهرمی ِزیاِده داغ َور دل َمحَشری ِهشته

شاعر :  مهدی جاللی

َزیِدن پوُرِن َنهتی به پا بُو
ُو ُدم شاُپِن پا َتحتی به پا بو
ُرِمن َسه پوُرِن آجیَله َدم تیر

َچکَندی َسرُپر ُو کَحطی به پا بو

شاعر :  مهدی جاللی


