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فراری دادن سرمایه گذاران 
با چوب فتنه و…

ذیبح هللا سال خورده
یادداشت مهمان

ــا  ــان بـ ــتفال جوانـ ــا اشـ ــت بـ مخالفـ
ـــری:  ـــم رهب ـــام معظ ـــی؟ مق ـــه قیمت چ
تولیـــد  بـــرای  ســـرمایه گذاری 

داخلـــی، عبـــادت اســـت.
نقـــش تعیین کننـــده ســـرمایه گذاری 
ــش  ــداف از پیـ ــه اهـ ــتیابی بـ در دسـ
نظیـــر  اقتصـــادی  تعیین شـــده 
بـــر  اجتماعـــی  رفـــاه  و  اشـــتغال 
نیســـت.  پوشـــیده  هیچ کـــس 
منطقـــه  هـــر  در  ســـرمایه گذاری 
کاهـــش  باعـــث  یابـــد  افزایـــش 
ــاال  ــت بـ ــکاران و در نهایـ ــت بیـ جمعیـ
رفـــاه  اجتماعـــی،  امنیـــت  رفتـــن 
ـــد  ـــاط و امی ـــش نش ـــی و افزای اجتماع
دنبـــال خواهـــد  بـــه  را در جامعـــه 
بـــروز  از  ســـرمایه گذاری  داشـــت. 
ــی  ــای اجتماعـ ــات ناهنجاری هـ معضـ
ـــس  ـــا بلعک ـــرد. ی ـــد ک ـــری خواه جلوگی
ــرمایه گذاری های  ــه سـ ــتری کـ در بسـ
ــت،  ــی اسـ ــدود و حداقلـ ــز، محـ ناچیـ
سمت وســـوی اقتصـــادی منطقـــه نیـــز 
امیدوارکننـــده نخواهـــد بـــود و نهایتـــا 
ــش  ــی، افزایـ ــدی ناامنـ ــاس، ناامیـ یـ
اقتصـــاد  جـــای  کاذب  شـــغل های 
پایـــدار را خواهـــد گرفـــت. امنیـــت 
اقتصـــادی و پشـــتیبانی های مـــادی 
و معنـــوی از شـــخص ســـرمایه گذار 
یـــک  خواســـته های  کم تریـــن 
ــران  ــرای دیگـ ــت. بـ ــرمایه گذار اسـ سـ
حـــال بـــرای مـــردم جنـــوب کرمـــان 

ــرام! حـ
مختلـــف  توطئه هـــای  بـــا  ســـال ها 
پـــازل  در  ناامنی بـــازی  جملـــه  از 
بـــا  هم دســـتی  و  دشـــمنان 
اســـتان،  مناطـــق  ســـایر  رقیبـــان 
دادیـــم  فـــراری  را  ســـرمایه گذاران 
و نتیجـــه اش ایـــن شـــد کـــه خیلـــی 
کاذب  شـــغل های  بـــا  جوانـــان  از 
ــا  ــد، و یـ ــت دادنـ ــان را از دسـ جانشـ
ــاد  ــا اعتیـ ــا بـ ــدان و یـ ــه زنـ در گوشـ
ــیدند!  ــا پوسـ ــوز در خرابه هـ خانمان سـ
ــی را  ــرمایه های اجتماعـ ــه سـ و اینگونـ

ــم… ــا دادیـ ــاد فنـ ــر بـ بـ
ــوب  ــت در جنـ ــه امنیـ ــروز کـ ــا امـ امـ
اســـتان بـــه نقطـــه مطلـــوب رســـیده 
ســـرمایه گذاران  بـــرای  ناامنـــی 
ــراد  ــط افـ ــه و… توسـ ــم فتنـ ــه اسـ بـ
غیربومـــی بـــا سواســـتفاده از جایـــگاه 
ـــا  ـــه تریبونه ـــی را ب ـــر دولت ـــی و غی دولت
رســـانده اند و اشـــتغال را بـــه مســـلخ 

چـــرا؟ کشـــید ه اند! 
ـــال  ـــتان ح ـــمال اس ـــرق و ش ـــرای ش ب

ـــت! ـــرام اس ـــا ح ـــردم م ـــرای م و ب
ـــداری  ـــان و والیت م ـــتفاده از ایم سواس
شـــخصی  مطامـــع  بـــرای  مـــردم 
تـــا کـــی؟ برانگیختـــن احساســـات 
ــا  ــد شـــخصی تـ ــرای مقاصـ ــردم بـ مـ
ـــایی  ـــم شناس ـــا  امیدواری ـــی؟ نتیجت ک
ــراد  ــط افـ ــی توسـ ــرمایه گذار واقعـ سـ
ـــادی  ـــی و اقتص ـــت امنیت دارای صاحی
ــریع تر  ــه سـ ــر چـ ــرد و هـ ــورت گیـ صـ
ــه  ــبت بـ ــی نسـ ــکار عمومـ ــخ افـ پاسـ
فـــراری دادن ســـرمایه گذاران بـــرای 
مـــردم جهـــت جلوگیـــری از تنش هـــا 
اقتصـــادی  آینـــده  پس لرزهـــای  و 

ــود. داده شـ

کهنوججیرفت
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 و 
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گل گهر آماده خرید سنگ آهن از معادن خصوصی است

حفظ و احیای بافت تاریخی کرمان نیازمند امکانات و تعامل بیشتر

حذف قبوض کاغذی گاز از اول آذرماه

گام گل گهر در راستای حمایت از معادن کوچک

مدیـرکل میـراث  فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه طبـق قانـون تمامـی 
دسـتگاه هـای اجرایـی مکلـف بـه حفاظـت از بافت های 
تاریخـی هسـتند گفـت: ارائـه خدمـات مطلـوب در بافت 
تجهیـزات  و  امکانـات  نیازمنـد  کرمـان  شـهر  تاریخـی 

متناسـب بـا ایـن منطقـه اسـت.
افتتـاح  مراسـم  در  دوشـنبه  فعالـی شـامگاه  فریـدون 
شـهرداری بافـت تاریخـی کرمان افـزود: انجـام مطالعات 
طـرح جامع بافت تاریخی شـهر کرمان یکـی از ضروریات 
اسـت کـه باید بـه آن توجـه شـود و امیدواریم شـهرداری 

کرمـان همچـون گذشـته در این زمینه تعامـل و همکاری 
الزم را بـا میـراث فرهنگی بداشـته باشـد.

بـه گفتـه فعالـی در ایـن طـرح بایـد پـروژه هـای هـدف 
مشـخص و شـرایط مناسـب و تسـهیلگری برای ترغیب 
سـرمایه گـذاران جهت سـرمایه گـذاری در بافـت تاریخی 

شـود. تدوین 
فعالـی در ادامـه بـا اشـاره بـه راه انـدازی پایـگاه بافـت 
تاریخـی شـهرکرمان تصریح کرد: بزودی دفتـر این پایگاه 
بـه محدوده بافت تاریخی شـهر کرمان انتقـال می یابد تا 

مدیریـت واحد اعمال شـود.

مدیـرکل میـراث  فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
بافـت  پیگیـری مسـائل  بـه  تاکیـد  بـا  اسـتان کرمـان 
تاریخـی کرمـان بـه صورت متمرکـز افزود: انتظـار می رود 
همـه دسـتگاه هـای اجرایی بـه وظایـف قانونی خـود در 
خصوص فعالی گفت : مسـاحت محـدوده بافت تاریخی 
شـهر کرمـان چهـار هزار و 800 هکتار اسـت کـه برای حفظ 
و احیـای ان بایـد همـکاری و تعامـل بیشـتری صـورت 

گیرد.
وی با اسـتقبال از راه اندازی شـهرداری ویژه بافت تاریخی 
شـهر کرمـان افـزود :میـراث فرهنگی بـر اسـاس ضوابط 
موجـود از احیـا کنندگان بافت های تاریخی ثبت شـده به 

صـورت پرداختهـای باعـوض حمایت می کند
شـهردار کرمـان هـم در مراسـم افتتاحیه شـهرداری بافت 
تاریخـی شـهر کرمـان، ایـن منطقـه را بخشـی از هویت و 
تاریـخ ارزشـمند ایـن شـهر دانسـت و گفـت :در راسـتای 
حفـظ و احیـا این منطقه و نیز کمک به تسـهیل سـرمایه 
گـذاری در ایـن منطقه شـهر داری منطقه پنـج راه اندازی 

شـده است.
سـید مهـران عالـم زاده افـزود: در ایـن منطقـه اماکـن 
تاریخـی مهمـی همچـون قلعـه هـای تاریخی اردشـیر 
وعناصـر  کرمـان  تاریخـی  بـازار  مجموعـه  ودختـر، 
پیرامونـی، کاروانسـراها، میدان تاریخـی گنجعلی خان، 
مسـجد امام، مسـجدجامع مظفـری، قبه سـبز، مقبره 
و یخـدان هـای  اتابـک، مجموعـه مشـتاقیه  خواجـه 

تاریخـی قـرار دارد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان ، مهنـدس فـاح از اجـرای فرآیند حذف 
قبـض کاغـذی گاز از اول آذرمـاه سـالجاری در 

ایـن اسـتان خبـرداد .
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان افزودند: 
بـا توجـه بـه رویکـرد دولـت در حـذف قبـوض 
کاغـذی آب، بـرق، گاز و تلفـن و بـا توجـه بـه 
ایـن  منظـور  بدیـن  الزم،  زیرسـاختهای  وجـود 

طـرح با هـدف کاهـش هزینه هـا، بهبـود کیفیت 
و دّقـت خدمـات ارایـه شـده همزمـان بـا سـایر 
شـرکتهای گاز اسـتانی در سـطح اسـتان کرمـان 

آغـاز شـده اسـت.
وی ایـن طـرح را در زمینـه ارایـه هـر چـه بهتـر 
خدمات در سـطح اسـتان یکـی از اقدامـات ارزنده 
دولـت برشـمرد و گفت: در این طـرح با جمع آوری 
شـماره تلفـن همـراه، مبالـغ گازبهاء مشـترکین از 

طریـق پیامـک اطـاع رسـانی می شـود.
از  تشـکر  و  تقدیـر  ضمـن  ادامـه  در  ایشـان 
اسـتان  طبیعـی  مشـترکین گاز  همـکاری کلیـه 

محتـرم مشـترکین  داشـت:  اظهـار 
مـی تواننـد بـه یکـی از روشـهای ذیـل شـماره 

تلفـن همـراه خـود را ثبـت نماینـد.
شـماره  صـورت  بـه  اشـتراک  شـماره  ارسـال 
بـه  چـپ  سـمت  از  ترتیـب  )بـه  اشـتراک*1 

100019۴ پیامـک  شـماره  بـه  راسـت( 
پیامـک  شـماره  بـه  اشـتراک  شـماره  ارسـال 

10003۴119۴
از طریـق وب سـایت شـرکت گاز اسـتان کرمـان 
بـه آدرس ) http://www.nigc-kerman.ir( و 
مراجعـه بـه لینـک ثبـت تلفـن همراه مشـترکین 

جهـت حـذف قبـوض کاغذی .
اسـتفاده از آدرس اینترنتـی صفحه حذف قبوض 
) http://ghabz.nigc.ir( کاغذی گاز به آدرس

ایـران بـه  از طریـق وبسـایت شـرکت ملـی گاز 
ثبـت  لینـک  بـه  مراجعـه  و   )nigc.ir( آدرس 
تلفـن همـراه مشـترکین جهـت حـذف قبـوض 

اصلـی سـایت. در صفحـه  واقـع  کاغـذی 
فـاح در خاتمـه گفـت کلیه مشـترکین در سـطح 
اسـتان مـی تواننـد بـا ارسـال عـدد 0 به سـامانه 
گسـترده  خدمـات  از   10003۴119۴ پیامـک 

سـامانه پیامکـی ایـن شـرکت مطلـع شـوند.

معـادن  از  حمایـت  راسـتای  در  گل گهـر  گام 
از  سـنگ آهن  خریـد  آمـاده  کوچک؛گل گهـر 
معـادن خصوصـی استشـرکت معدنـی و صنعتـی 
گل گهـر، سـنگ آهن اسـتخراجی از معـادن کوچک 
خواهـد  خریـداری  گل گهـر  نیـاز  بـا  متناسـب  را 
کـرد. ایـن تصمیمـی اسـت کـه مدیرعامل شـرکت 
معدنـی و صنعتـی گل گهـر در راسـتای حمایـت از 
معـادن کوچـک و خصوصـی اتخـاذ کـرده اسـت.

بین الملـل  امـور  و  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، ایـن شـرکت 
بـه عنـوان یـک اسـتراتژی خرید از معـادن کوچک 
می دهـد.  توسـعه  پیـش  از  بیـش  را  سـنگ آهن 
بـه  شـرکت  نیـاز  تامیـن  بـر  عـاوه  فـوق  اقـدام 
خـوراک اولیـه، گامـی در جهـت توسـعه و افزایش 
اشـتغال در معـادن کوچـک و  متوسـط محسـوب 

می شـود.
عملکـرد گل گهـر در شـش ماه ابتدای سـال نشـان 
می دهـد تولیـد انـواع محصـوالت نسـبت بـه مدت 
بـا  همچنیـن  دارد.   %۲ رشـد  قبـل  سـال  مشـابه 
گذشـت ۶ مـاه از سـال 98 ایـن شـرکت بـا تولیـد 
بیـش از 1۴٫۲ میلیـون تـن انواع محصـول 5۲% از 

برنامـه امسـال را محقـق کـرده اسـت.
بـر  تـن سـنگ آهن  میلیـون   5 از  بیـش  تاکنـون 
اسـاس برنامـه تولیـد سـال 98 از معـدن شـماره 
یـک گل گهـر اسـتخراج و مابقـی سـنگ مـورد نیاز 
از معـادن منطقـه تهیـه شـده کـه در صـورت تامین 
سـنگ آهن، شـرکت گل گهـر این توانایـی و آمادگی 
را خواهـد داشـت تـا نسـبت بـه افزایـش ظرفیـت 

تولیـد خـود اقـدام کند.
جمشـید مارحمـان مدیـر عامـل شـرکت معدنی و 
صنعتـی گل گهـر در ایـن بـاره گفـت : در سـال رونق 
تولیـد و بـرای ایجـاد ارزش افـزوده و جلوگیـری 
دارد  آمادگـی  شـرکت  ایـن  فروشـی،  خـام  از 
سـنگ آهن اسـتخراجی معادن کوچـک و خصوصی 
را خریـداری و بـا اسـتفاده در خطـوط تولید خود به 
اقتصـاد معـادن خصوصـی کمـک و ارزش افـزوده 

ذخایـر مـواد معدنـی کشـور را حفـظ کنـد.
تولیـد  انـدازی و تکمیـل زنجیـره  راه  افـزود:  وی 
ایجـاد  همچنیـن  گهـر،  گل  منطقـه  در  فـوالد 
ارزش افـزوده بـرای ذخایـر معـادن ایـن منطقـه 
شـرکت  دسـتاوردهای  و  برنامه هـا  مهمتریـن  از 

اسـت. صنعتـی گل گهـر  و  معدنـی 
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به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام
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حصر وراثت  
احتراما خواهشـمند اسـت با توجه به دادخواسـت علیرضا سـابقی به شماره ملی 
53۶0۴۴۲8۴0  بـه طرفیـت ورثـه مرحوم مهریماه سـابقی در یـک نوبت روزنامه 
چـاپ شـود کـه چنانچـه ورثـه ای دیگر یا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد 

بـه ایـن شـورا مراجعه نمائیـد ودر غیر اینصـورت گواهی حصر وراثـت صادر خواهد شـد .ورثه :
1-علیرضا سابقی نژاد فرزند محمد به شماره ملی 53۶0۴۴۲8۴0)پدر (

۲-زهرا اسفرم فرزند پیر بخش به شماره ملی 31۶13۲77۴8)مادر(
شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :۷26

اق
اتف

گی
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هـزار   1۲ حداقـل  آینـده  سـال  گفـت:  نوبخـت 
پـاداش  پرداخـت  بـرای  فقـط  تومـان  میلیـارد 
بازنشسـتگی همـکاران از واحد هـا و دسـتگاه های 
کنیـم. پرداخـت  بتوانیـم  بایـد  اجرایـی 

مقـرر  بودجـه گفـت:  و  برنامـه  سـازمان  رییـس 
شـد کـه مـا بـه طـور متوسـط 15 درصـد افزایـش 
حقـوق را بـرای سـال آینده درنظـر بگیریـم که این 
رقـم بـرای کسـانی کـه حقـوق کمتـری می گیرنـد 
درصـدی  پاییـن،  حقوق هـای  خصـوص  بـه 
شـد. خواهـد  هـم  درصـد   ۲0 از  بیشـتر  حتـی 

و  رییس جمهـور  معـاون  نوبخـت  محمدباقـر 
در  کشـور  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  رییـس 
تدویـن  و  تهیـه  سـتاد  جلسـه  یازدهمیـن  پایـان 
بـا  گفتگـو  در  و  کشـور  کل   1399 سـال  بودجـه 
مـورد  در  درایـن جلسـه سـتاد  خبرنـگاران گفـت: 
سـال  بودجـه  الیحـه  در  مهـم  بسـیار  موضـوع  دو 
نخسـت  می شـد،  تصمیم گیـری  بایـد   1399
بـه  پرداختـن  بـا چگونگـی  ارتبـاط  در  مـا  این کـه 
طرح هـای  عنـوان  بـه  کـه  عمرانـی  طرح هـای 
بحـث  دیدیـم،  سـرمایه ای  دارایی هـای  تملـک 
 1399 سـال  بـرای  توافـق کردیـم کـه  و  داشـتیم 
هـر آنچـه کـه مـا از محـل واگـذاری دارایی هـای 
سـرمایه ای اعـم از فـروش نفـت و سـایر اموالـی 
کـه سـرفصل آن هـا را دسـته بندی می کنیـم، همـه 
بشـود  داده  اختصـاص  عمرانـی  طرح هـای  بـرای 
بودیـم،  اعـام کـرده  قبـا  را کـه  و سیاسـت هایی 
از منابـع نفتـی را  این کـه حتـی ریالـی  بـر  مبنـی 
در سـال 1399 بـرای اعتبـارات جـاری و هزینـه ای 
اسـتفاده نکنیـم، در ایـن جلسـه به تصویب رسـید.

ــور ،  ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــور ریی ــا حض ب
آزمایشــگاه  تخصصــی دامپزشــکی جنــوب اســتان در 

ــاح شــد. جیرفــت افتت
ــی  ــای عل ــزاری صــدا و ســیما آق ــزارش خبرگ ــه گ ب
احمــدی مدیــرکل دامپزشــکی جنــوب اســتان کرمان 
گفــت : ایــن آزمایشــگاه بــا زیربنــای 1۶00 مترمربــع 
و صــرف 7 میلیــارد تومــان اعتبــار ســاخته و تجهیــز 
شــده اســت. وی افــزود ایــن آزمایشــگاه تخصصــی 
ــگاهی و ۴  ــوم آزمایش ــناس عل ــور 3 کارش ــا حض ب
ــخیص  ــه تش ــوط ب ــات مرب ــک خدم ــر دامپزش نف
بیماریهــای دامــی و کنتــرل بهداشــت مــواد غذایــی 

و فــراورده هــای گوشــتی را ارائــه میکنــد. 
ــکی  ــازمان دامپزش ــس س ــور رئی ــی پ ــای رفیع آق
کشــور هــم در مراســم افتتــاح ایــن آزمایشــگاه 
ــال  ــورهای فع ــزو کش ــران ج ــت : ای ــی گف تخصص
و مقابلــه  پیشــگیرانه  اقدامــات  انجــام  در  دنیــا 
بــا تهدیدهــای زیســتی اســت و یکــی از ایــن 
ــم و  ــردن منظ ــینه ک ــگیرانه واکس ــای پیش اقدام ه
دوره ای دامهــا اســت. آقــای رفیعــی پــور افــزود در 
ــن  ــارد دوز واکس ــش از 8 میلی ــالیانه بی ــور س کش
دامهــا  بــرای  دوز  میلیــون   300 و  طیــور  بــرای 
ــور  ــا طی ــتفاده از انه ــا اس ــه ب ــم ک ــتفاده میکنی اس
ــل ۲0  ــا در مقاب ــاری و دامه ــوع بیم ــل ۲8 ن در مقاب
نــوع بیمــاری ایمــن ســازی میشــوند. وی افــزود در 
ــا  ــم ام ــا 97 درصــد خودکفائی حــوزه واکســن دام ت
در واکســن طیــور هنــوز تــا حــدی متکــی بــه واردات 
هســتیم. رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور از 
فعالیــت ۴ واحــد دولتــی و خصوصــی تولید واکســن 
در کشــور خبــر داد و گفــت : بــا حمایــت از شــرکتهای 
دانــش بنیــان در صــدد هســتیم میــزان تولیــد 
ــم  ــش دهی ــور را در داخــل کشــور افزای واکســن طی
ــا حضــور رئیــس ســازمان دامپزشــکی  .همچنیــن ب
کشــور ، همایــش بزرگداشــت روز ملــی دامپزشــکی 
در جیرفــت برگــزار شــد . اقــای رفیعــی پــور در ایــن 
ــا ۴0  همایــش گفــت ســازمان دامپزشــکی کشــور ب
هــزار نیــرو ۴00 خدمــت تعریــف شــده را بــه جامعــه 
ارائــه می دهــد و کارکنــان دامپزشــکی همــواره جــان 
ــان و  ــظ ج ــا حاف ــد ت ــر می اندازن ــه خط ــود را ب خ
ســرمایه مــردم باشــند. آقــای حمــزه نماینــده مــردم 
پنــج شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان در مجلــس 
ــر  ــا تقدی ــن همایــش ب شــورای اســامی هــم در ای
ــرح  ــرای ط ــطه اج ــه واس ــکی ب ــازمان دامپزش از س
رایــگان تــب برفکــی در جنــوب اســتان کرمــان 
گفــت : جنــوب اســتان کرمــان یکــی از مناطــق پــر 
ــژه  ــه وی ــرورش دام ب ــوزه پ ــور در ح ــتعداد کش اس
ــوان  ــداران میت ــت از دام ــا حمای ــه ب ــت ک ــتر اس ش
ایــن منطقــه را در بــه تامیــن کننــده قســمت عمــده 

ــرد. ــل ک ــازار گوشــت کشــور تبدی ــاز ب نی

میزان افزایش حقوق 
کارمندان مشخص شد 

افتتاح آزمایشگاه 
تخصصی دامپزشکی 

جنوب کرمان 

خبر

کشته شدن شهردار چاه دادخدا 
بر اثر اصابت گلوله 

مسابقه پیامکی گام دوم 
پایان یافت

عشایر جنوب استان 
در بحث سیل  آسیب پذیرند

شــهردار  دادخدایــی  عیســی 
شهرســتان  دادخــدا  چــاه 
ــتان  ــوب اس ــج در جن ــه گن قلع
ــت  ــورد اصاب ــب م ــان امش کرم
ــگار  ــزارش خبرن ــه گ ــت . ب ــرار گرف ــه ق گلول
خبرنــگاران  استان های باشــگاه  گــروه 
دادخدائــی  عیســی  جوان از کرمــان،  
پــس  امشــب  دادخــدا  چــاه  شــهردار 
ــه  ــتان قلع ــورای ورزش شهرس ــه ش ازجلس
گنــج پــس از خــروج در مســیر منــزل مــورد 
اصابــت گلولــه قــرار گرفتــه اســت.محمد 
ــاد شــهید و امــور  رضــا طاهــری رییــس بنی
ــد  ــا تایی ــج ب ــه گن ــران شهرســتان قلع ایثارگ
ایــن خبــر گفــت: عیســی دادخدایی شــهردار 
چــاه دادخــدا مقابــل منزلــش در شــهر قلعــه 
ــر  ــر اث ــت و ب ــرار گرف ــه ق ــورد حمل ــج م گن

ــد. ــته ش ــه کش ــت گلول اصاب
ــازان  ــرا و جانب ــی از اس ــزود: دادخدای   او اف
جنــگ تحمیلــی عــراق بود.علــی پرنــگ 
ــج  ــه گن ــتان قلع ــی شهرس ــده انتظام فرمان
نیــز بــا بیــان اینکــه در گیــری هــای طایفــه 
ــان ادامــه دارد  ــن شهرســتان همچن ای در ای
ــه  ــاق ب ــن اتف ــوز مشــخص نیســت  ای و هن
ــت:  ــد ،گف ــه ای باش ــری طایف ــل درگی دلی
ضــارب متــواری اســت و بــرای شناســایی و 
دســتگیری وی اقدامــات الزم در حــال انجام 

ــت. اس
ــدا  ــاه دادخ ــهردار چ ــی ش ــی دادخدای عیس
ــز  ــش نی ــن بخ ــدار ای ــن بخش ــش از ای ، بی
ــر و  ــد ،دو دخت ــوده اســت .او دارای ۴ فرزن ب
دو پســر بــود کــه کوچکتریــن آن هــا در مقطع 

ــه تحصیــل اســت. ابتدایــی مشــغول ب

گفــت:  خوبــی زاده،  مجیــد 
دوم  گام  پیامکــی  مســابقه 
آغــاز  بــا  زمــان  هــم  کــه 
هفتــه دفــاع مقــدس و بــا 
دوم  گام  بیانیــه  از  بخشــی  محوریــت 
ــزار  ــان برگ ــوب کرم ــطح جن ــاب در س انق
ــد  ــت.» مجی ــان یاف شــد، روز گذشــته پای
خوبــی زاده « در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــوب،  ــان جن ــتان از کرم ــزاری شبس خبرگ
دوم کــه  پیامکــی گام  مســابقه  گفــت: 
هــم زمــان بــا آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس 
ــا محوریــت بخشــی از بیانیــه گام دوم  و ب
ــزار  ــان برگ ــوب کرم ــطح جن ــاب در س انق

شــد، روز گذشــته پایــان یافــت.
هــای  هماهنگــی کانــون  ســتاد  مدیــر 
مســاجد جنــوب کرمــان، افــزود: ایــن 

مســابقه در 11 مرحلــه برگــزار شــد کــه 
ــدگان بایســتی  ــه شــرکت کنن در هــر مرحل
بــه ۴ ســوال چهــار گزینــه ای پاســخ مــی 

داد.
زمــان  مــدت  در  داشــت:  بیــان  وی، 
اجــرای ایــن مســابقه 10 هــزار پیامــک 
ــی  ــامانه پیامک ــه س ــا ب ــخ ه ــاوی پاس ح
ــی  ــتاد هماهنگ ــوی س ــده از س ــام ش اع
کرمــان  جنــوب  مســاجد  کانون هــای 

ارســال شــد.
خوبــی زاده، اظهــار شــد: پــس از بررســی 
پاســخ هــای دریافتــی در )19 مهــر( هــم 
زمــان بــا بیانــات رهبــری در خصــوص 
ــاجد،  ــری مس ــی هن ــای فرهنگ ــون ه کان
بــه قیــد قرعــه 10 نفــر برتــر جوایــزی 

ــود. ــی ش ــدا م اه

ـــا  ـــاب ب ـــپاه فاری ـــده س فرمان

ـــوب  ـــه عشـــایر جن ـــان اینک بی

ــث  ــان در بحـ ــتان کرمـ اسـ

ســـیل بســـیار آســـیب پذیر ند بیـــان 

بـــا کوچک تریـــن  متاســـفانه  کـــرد: 

مشـــکلی خســـارات زیـــادی بـــه ایـــن 

بـــه گـــزارش  قشـــر وارد می شـــود. 

جیرفـــت،  از  تســـنیم  خبرگـــزاری 

ـــروز در  ـــر ام ـــری ظه ـــی امی ســـرهنگ عل

جلســـه هماهنگـــی برگـــزاری یـــادواره 

شـــهدا عشـــایر اســـتان کرمـــان اظهـــار 

داشـــت: بیشـــترین مشـــکات عشـــایر 

جنـــوب کرمـــان در حـــوزه بهداشـــت 

ـــه  ـــم توج ـــن مه ـــه ای ـــد ب ـــه بای ـــت ک اس

جـــدی شـــود.

وی بـــا بیـــان اینکـــه عشـــایر جنـــوب 

ـــیار  ـــیل بس ـــث س ـــان در بح ـــتان کرم اس

کـــرد:  بیـــان  هســـتند  آســـیب پذیر 

ــا کوچک تریـــن مشـــکلی  ــفانه بـ متاسـ

ـــر وارد  ـــن قش ـــه ای ـــادی ب ـــارات زی خس

می شـــود.

ــاره  ــا اشـ ــاب بـ ــپاه فاریـ ــده سـ فرمانـ

ـــکل  ـــا مش ـــه ب ـــایر منطق ـــه عش ـــه اینک ب

جـــاده مواجـــه هســـتند گفـــت: بـــا 

جاده هـــای  بارندگـــی  کوچک تریـــن 

ــت و  ــده و رفـ ــدود شـ ــایری مسـ عشـ

آمـــد در ایـــن مناطـــق بـــه طـــور کلـــی 

قطـــع می شـــود.

ــه ای همیشــگی در اســتان  هلیــل رود رودخان
کرمــان بانــام هلیل رود بــا طــول 390 کیلومتر 
شــرق  جنــوب  رود  بزرگ تریــن  به عنــوان 
ایــران، از بلندی هــای شهرســتان بافــت و رابــر 
ــان  ــاالب جازموری ــه ت ــه و ب ــمه گرفت سرچش
ــا:  ــتان ه ــروه اس ــدس آناین-گ ــزد. ق می ری
ادعــای کمبــود آب در شــهر کرمــان و ضــرورت 
ــان  ــای عم ــا دری ــل رود و ی ــال آب از هلی انتق
همــواره یکــی از موضوعــات موردبحــث در 
ــتانی را  ــای دادس ــال پ ــه ح ــوده ک ــتان ب اس
ــوق  ــان کشــیده اســت.معاون حق ــه می ــز ب نی
ــان  ــی کرم ــاب و عموم ــتان انق ــه دادس عام
ــد  ــت ۴0 درص ــد اس ــه معتق ــن رابط در همی
شــبکه آب رســانی کرمــان فرســوده اســت 
ــد  ــت ۲8درص ــدر رف ــبب ه ــر س ــن ام ــذا ای ل
ــر در  ــزان 5۴0 لیت ــه می ــتان ب ــرب اس آب ش
ثانیــه می شــود کــه نیمــی از نیــاز آبــی کرمــان 
ســلیمانی  می کند.محمدعلــی  برطــرف  را 
ــانی  ــبکه آب رس ــازی ش ــا بازس ــد: ب می افزای
و  مالــی  هزینه هــای  صــرف  از  می تــوان 
زیســت محیطی بــرای انتقــال آب پرهیــز کــرد 
و تاکنــون از ســوی وزارت نیــرو هیــچ تدبیــری 
بــرای جداســازی آب شــرب از ســایر مصــارف 
ــعابات  ــده و از انش ــیده نش ــان اندیش در کرم
شــبکه فاضــاب شــهر کرمــان هیــچ عایــدی 

نداشــته ایم.

انتقال آب 
دوســتداران  و  کارشناســان  از  بســیاری 
می گوینــد:  رابطــه  ایــن  در  محیط زیســت 
ــدی  ــه ح ــان ب ــوب کرم ــالی در جن خشک س
رســیده اســت کــه طــرح جامــع انتقــال 
آب از دریــای عمــان بــه جنــوب کرمــان در 
ــرو  ــع آب وزارت نی کمیســیون تخصصــی مناب
ــاز  ــی نی ــه معن ــن ب ــت و ای ــده اس تصویب ش
ــه آب می باشــد، امــا  ــوب کرمــان ب شــدید جن
ســؤال اینجاســت چطــور شــده کــه انــدک آب 
باقیمانــده جنــوب کــه کفــاف کشــاورزی خــود 
را هــم نمی کنــد را می خواهنــد بــه کرمــان 
ــر  ــطح زی ــا آن س ــم ب ــد!؟ آن ه ــل کنن منتق
کشــت وســیع کشــاورزی جنــوب، کــه شــغل 
ــار کشــاورزی اســت  ــن دی ــان ای ــب مردم غال
ــه  ــر ک ــون نف ــر یک میلی ــی بالغ ب ــا جمعیت و ب
زندگی شــان ازلحــاظ کشــاورزی و اشــتغال 
ــت؟آن ها  ــن آب اس ــه ای ــته ب ــد وابس و درآم
ــل رود موجــب  ــال آب از هلی ــد انتق اعتقاددارن
نابــودی قطــب کشــاورزی در جنــوب کرمــان  و 
ــن  ــود و ای ــان می ش ــهر کرم ــادی ش ــه آب البت
اکوسیســتم  درنهایــت  در  به هم ریختگــی 

محکوم بــه نابــودی روســتاها اســت.

طرح بدون مجوز زیست محیطی
ــاب و  ــتان انق ــه دادس ــوق عام ــاون حق  مع
ــی  ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــی کرم عموم

نیــرو  وزارتخانه هــای  مهــم  پروژه هــای  از 
سرشــاخه های  از  آب  انتقــال  کشــور،  و 
هلیــل رود بــه کرمــان اســت بــرای خبرنــگاران 
توضیــح می دهــد: طــی ۲ ســال گذشــته 
ــود آب شــهر  ــروی مســئله کمب دادســتانی  ب
کرمــان مطالعــه کــرده و ازآنجاکــه ایــن طــرح 
ــا  ــد ب ــه ۲۲ ســال پیــش اســت بای ــق ب متعل
ــن ســاله  ــه خشک ســالی های چندی توجــه ب
شــود.محمدعلی  مطالعــه  تجدیــد  اخیــر 
ســلیمانی بــا اشــاره بــه نظــر کارشناســان بیان 
می کنــد: حــدود 50 درصــد مطالعــات انتقــال 
آب از سرشــاخه های هلیــل رود غیرواقعــی 
کارفرمــا،  بــرای  دادســتانی  لــذا  اســت 
شــرکت مشــاور، پیمانــکار پــروژه انتقــال 
به منظــور  هلیــل رود  سرشــاخه های  از  آب 
ــی کیفرخواســت صــادر  ــوق دولت ــع حق تضیی
ــه دادســتان  ــوق عام ــرده اســت.معاون حق ک
انقــاب و عمومــی کرمــان تضییــع وجــوه 
دولتــی، تبعــات زیســت محیطی)ریز گردهــای 
و  اقتصــادی  اجتماعــی،   جازموریــان(،  
امنیتــی را ازجملــه بندهــای این کیفرخواســت 
عنــوان می کنــد و می افزایــد: بــر اســاس 
ــر  ــد ب ــات انجام شــده دادســتانی تأکی مطالع
ــان را  ــن آب کرم ــع تأمی ــه جام ــن نقش تدوی
ــی  ــد طراح ــه ای بای ــرح به گون ــن ط دارد و ای
شــود کــه بــا رفــع مشــکل یــک بخــش 
بــرای بخــش دیگــری مشــکل ایجــاد نشــود.

ــه طــرح  ــد ک ــام می کنن ــران اع ــی  مدی تمام
هلیــل رود  سرشــاخه های  از  آب  انتقــال 
امــا مدیــرکل  مجــوز زیســت محیطی دارد 
اســتان  محیط زیســت  ســازمان  وقــت 
کرمــان »جزینــی« و کارشــناس مســئول 
مدیــرکل  شــاکری«  خانــم   « زمــان  آن  

فعلــی ایــن ســازمان به صراحــت در ســال 
ــوز  ــرح مج ــن ط ــه ای ــد ک ــام کرده ان 9۶ اع
زیســت محیطی ندارد.ســلیمانی بــا تأکیــد 
منطقــه  ایــن  مــردم  از  تعــدادی  باآنکــه 
حقابــه دار رســمی هلیــل رود هســتند، گفــت: 
تأمیــن آب کرمــان بــه یــک نقشــه جامــع بــا 
ــاز دارد و دادســتانی اســتان  اعــداد واقعــی نی
بــا توجــه بــه بررســی های انجــام داده؛ پــروژه 
انتقــال آب از سرشــاخه های هلیــل رود را یــک 
عمــل مجرمانــه تشــخیص داده و تــا آخریــن 
لحظــه از کیفرخواســت خــود دفــاع می کنــد.

راست آزمایی مصرف آب 
معــاون حقــوق عامــه دادســتان انقــاب و 
ــدا  ــد: در ابت ــح می کن ــان تصری ــی کرم عموم
ــزار  ــک ه ــود ی ــه کمب ــود ک ــه ش ــد مطالع بای
لیتــر بــر ثانیــه آب شــهر کرمــان واقعــی اســت 
یــا خیــر؟ کــه ایــن مطلــب قابل تأمــل اســت 

زیــرا بایــد بــه بحــث مدیریــت و کمبــود آب در 
اســتان توجــه کــرد.

ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکه مدیرعامــل 
آبفــای اســتان کرمــان اعــام کــرده  کــه 
میانگیــن مصــرف هــر خانــوار کرمانــی در مــاه 
حــدود 17 مترمکعب اســت و در مقابــل وزارت 
نیــرو کتبــی اعــام کــرده کــه یــک هــزار و 800 
ــه شــبکه آب شــرب کرمــان  ــر ثانیــه ب لیتــر ب
تزریــق می شــود اظهــار داشــت : اگــر مصــرف 
هــر خانــوار در هرمــاه  در تعــداد خانــوار شــهر 
کرمــان ضــرب شــود بــه 3میلیــون و 519 هزار 
مترمکعــب آب در مــاه نیــاز اســت و اگــر ایــن 
عــدد تقســیم بر 30 شــود؛ روزانــه بــه 117 
هــزار و 300 لیتــر آب نیــاز داریــم و بــر اســاس 
ثانیــه شــهر کرمــان بــه یــک هــزار و350 
لیتــر در ثانیــه آب نیــاز دارد کــه ایــن موضــوع 

قابل تأمــل اســت.

اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  مدیـرکل 
بـا اصحـاب  کرمـان در نشسـت خبـری 
از  بیـش  کشـور  در  اعـام کـرد:  رسـانه 
۴۲ میلیـون نفـر تحـت پوشـش تامیـن 
اجتماعـی هسـتند و در کرمـان نیـز یـک 
پوشـش  تحـت  نفـر   ۴50 و  میلیـون 
علـی  گفتارنـو،  گـزارش  هسـتند.به 
اینکـه  بیـان  بـا  محمدآبـادی  حسـینی 
مسـتمری  خانـوار  هـزار   1۲0 کرمـان  در 
بگیـر هسـتند، گفـت: در اسـتان 51 هزار 
کارگاه فعـال وجـود دارد کـه در ایـن 51 
بیمـه  عنـوان  بـه  نفـر   370 کارگاه  هـزار 
آن  کنـار  در  و  هسـتند  اجبـاری  شـده 
150 هـزار خانـوار نیـز بـا انـواع و اقسـام 
بیمـه توافـق شـده تحـت پوشـش قـرار 
گرفتـه اند.حسـینی محمد آبـاد در ادامه 
افزود:براسـاس قانـون هـر کسـی در هر 

جریان هلیل رود 
به دستگاه قضایی رسید 
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چندروز پیش حجت السـام سـعادت فر امام جمعه جیرفت 
مولی الموحدیـن  موسسـه  از  جمعـه  نمـاز  خطبه هـای  در 
کـه قصـد راه انـدازی کارخانـه السـتیک درجیرفـت را دارد و 
کلنـگ ان هـم چندمـاه قبـل بـه زمیـن زده شـده، انتقـاد کرد 
و پـس از آن برخـی از رسـانه ها نیـز در گزارشـهای مختلفـی 
بـه ایـن مسـاله پرداختنـد. کار بـه جایـی رسـید کـه مجمـع 
اسـامی دانشـجویان دانشـگاه باهنـر مرعشـی و سـعادت فر 
دو مهـره اصلـی ایـن ماجـرا را دعـوت به مناظره کرد. حسـین 
مرعشـی کـه نـوک پیـکان انتقـادات امـام جمعه سـمت وی 
بودنـد اولیـن کسـی بـود کـه دعـوت بـه مناظـره را پذیرفـت.

پشتیبانی امام جمعه رفسنجان
امام جمعه رفسـنجان روز گذشـته در دفاع از همشـهری خود 
حجت االسـام سـعادت فر امام جمعـه جیرفـت گفـت: آقـای 
سـعادت فر، روحانـی انقابـی و آگاه بـه زمـان اسـت و از هـر 
جهـت شایسـتگی هایی دارد و اگـر افـرادی دسـت به تخریب 
ایشـان مـی زننـد خـود آنها گرفتـاری هـا و مشـکات زیادی 
دارنـد کـه ایـن گونـه به سـاحت یـک روحانی کـه به دفـاع از 
حقـوق شهرسـتان پرداختـه اسـت، مطالبی را بیـان می کنند.

حجت االسـام عبـاس رمضانی پـور امـام جمعـه رفسـنجان 
در گفتگـو بـا یـک سـایت خبـری نزدیـک بـه اصولگرایـان 
می گویـد وظیفـه روحانیـت را در طـول تاریـخ خـط و خطـوط 
سیاسـی تعییـن نمـی کنـد کـه روحانـی عالـم بـه عمـل و 
آگاه چـه مطالبـی را بیـان کنـد و چـه مطالبـی را بیـان نکنـد.

وی بـا بیـان اینکه مسـلما یک روحانـی و امام جمعـه هر جا 

تشخیص دهد به وظیفه خود عمل خواهد کرد و ممکن است 
بیـان کـردن مطالب در تربیـون نماز جمعه باشـد و یا در منبر. 
وی توضیح داد: ما ائمه جمعه کاری به مسـائل احزاب نداریم 
کـه بخواهیـم حزبـی را تخریـب کنیم؛ اما شـاید برداشـت ها 
این چنین باشـد که این دسـته برداشـت ها کوته بینانه است.
اسـت جمعـه  ائمـه  وظایـف  از  اجتماعـی  روشـنگریهای 

االسـام  حجـت  می دهـد:  ادامـه  رفسـنجان  جمعـه  امـام 
خطبـه  در  را  مطالبـی  جیرفـت  جمعـه  امـام  سـعادت فر 

هـای هفتـه گذشـته نمـاز جمعـه عنـوان کـرد کـه بیـان ایـن 
مطالـب بـر حسـب تشـخیص ایشـان بـوده اسـت کـه بـر 
اسـاس وظیفـه خـود بـه آن عمـل کـرده انـد و ایـن مسـأله 
مربـوط بـه حـوزه کاری امـام جمعـه جیرفـت بـوده اسـت.

حجـت االسـام و المسـلمین رمضانـی پـور افـزود: حجـت 
االسـام سـعادت فـر، روحانـی انقابـی و آگاه به زمان اسـت 
و از هـر جهـت شایسـتگی هایـی دارد و اگر افرادی دسـت به 
تخریـب ایشـان مـی زنند خـود آنهـا گرفتاری ها و مشـکات 
زیـادی دارند که این گونه به سـاحت یـک روحانی که به دفاع 
از حقوق شهرسـتان پرداخته اسـت، مطالبی را بیان می کنند.

برخی صحبت های خالف نظام در ظاهر 
مذهبی گفته می شوند

اسـتاندار کرمـان هـم در جلسـه شـورای اداری روز گذشـته 
تلریحـا بـه برخـی از جریـان سـازی هـای رسـانه ای واکنش 
نشـان داد. وی ابتـدا بـا اشـاره بـه ارتقـای سیسـتم اداری 
کارایـی  کـردم  عـرض  مسـوولیتم  شـروع  از  بنـده  گفـت: 
تحقـق  تـا  کـه  اسـت  مهمـی  موضـوع  اداری  سیسـتم 
باشـیم. داشـته  مطلـوب  توسـعه  نمی توانیـم  نکنـد  پیـدا 

بـا  صحبت هایـش  از  بخشـی  در  فدایـی  محمدجـواد 
بـه  خطـاب  گرفتـن  خبـر  و  خبـردادن  اهمیـت  بـر  تاکیـد 
رسـانه ها گفـت: گـزارش  و  اجرایـی  دسـتگاه های  مدیـران 
انجـام  کـه  هسـتند  مقولـه  دو  گرفتـن  گـزارش  و  دادن 
آن هـا اصولـی دارد و مـا بایـد ایـن اصـول را رعایـت کنیـم.

او در ادامـه بـا اشـاره بـه آیـات قـرآن گفـت: اصـل حاکـم بـر 
خبـردادن و یـا اظهارنظـر کـردن در قرآن آمده اسـت و آن این 
اسـت کـه در پی چیزی که در آن علم نـداری نرو؛ یعنی دنباله 
روی از موضوعی که برای ما روشن نیست خاف دستور قرآن 
است و نباید از روی حدس و گمان و تخمین اظهار نظر کنیم.

اسـتاندار کرمـان اظهـار داشـت:ما خیلـی وقـت هـا اظهـار 
نظرهایـی می کنیـم و خبـری می دهیـم کـه علـم دقیـق بـه 
آن نداریـم کـه باعـث مشـکاتی در سیسـتم اداری می شـود.

همیـن  از  ناشـی  مشـکات  از  بسـیاری  افـزود:  فدایـی 
بـدون  شـنیده های  نقـل  و  نسـنجیده  موضـع گیری هـای 
اسـت  مـواردی  این هـا  و  اسـت  شـایعات  و  اسـاس 
توجـه کنیـم. آن  بـه  بایـد  رسـانه ها  هـم  و  مـا  هـم  کـه 

فدایـی اظهـار کـرد: در بخـش دوم کـه شـامل گـزارش گرفتن 
اسـت اصلـی توسـط خداونـد در سـوره حجـرات آمـده اسـت 
کـه اگـر فـرد غیـر متعهـدی بـه شـما خبـری داد شـما در 
ایـن خبـر تحقیـق و تفحـص کنیـد و اطمینـان حاصـل کنید.

او در ادامـه افـزود: کـم نیسـتند افـرادی کـه از اظهارنظرهـا 
هسـتند. پشـیمان  خـود  گیری هـای  موضـوع  و 

اسـتاندار کرمـان بـا بیـان ایـن جملـه کـه ما هـم خبـردادن و 

هـم خبـر گرفتنمـان براسـاس تحقیـق و تفحـص نیسـت، 
خطـاب بـه رسـانه ها گفـت: در بعضـی از جلسـات رسـانه ها 
تیترهایـی مـی زننـد که اصا قصـد گوینـده این نبوده اسـت.

کانال هـای  از  برخـی  فعالیـت  خصـوص  در  ادامـه  در  او 
مجـازی  کانال هـای  از  بعضـی  متاسـفانه  مجـازی گفـت: 
اسـت  کارهایـی  همـان  دقیقـا  کـه  می کننـد  کارهایـی 

مجمع اسالمی دانشجویان دانشگاه باهنر از مرعشی و حجت االسالم سعادت فر برای مناظره دعوت کرد
مرعشی با ارسال نامه ای دعوت مجمع اسالمی دانشجویان برای مناظره با امام جمعه جیرفت را پذیرفت

دعوت به چالش شفافیت 

چنـدروز پیـش حجت االسـالم سـعادت فر امـام جمعـه جیرفـت در خطبه هـای نمـاز جمعه به 
موسسـه مولی الموحدیـن کـه قصـد راه انـدازی کارخانه السـتیک درجیرفـت را داشـت و کلنگ 
آن هـم چندمـاه قبـل بـه زمیـن زده شـده بـود انتقاد کـرد و پـس از آن برخـی از رسـانه ها نیز 
در گزارش هـای مختلفـی بـه ایـن مسـاله پرداختنـد و کار بـه جایـی رسـید که مجمع اسـالمی 
دانشـجویان دانشـگاه باهنر مرعشـی و سـعادت فر دو مهره اصلی این ماجرا را دعوت به مناظره 
کردنـد کـه انـگار تاکنون فقط مرعشـی حاضر به مناظره شـده اسـت.این در حالی اسـت که امام 

جمعـه رفسـنجان هـم در مصاحبه ای از همشـهری خودکـه امام جمعه جیرفت اسـت.

بـا تاکیـد  فدایـی در بخشـی از صحبت هایـش 
بـر اهمیـت خبـردادن و خبـر گرفتـن خطـاب به 
مدیـران دسـتگاه های اجرایـی و رسـانه ها گفت: 
گـزارش دادن و گزارش گرفتن دو مقوله هسـتند 
کـه انجـام آن هـا اصولـی دارد و مـا بایـد ایـن 

اصـول را رعایـت کنیم.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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روزنامه های دیروز

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- آگهـی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 1398۶03190۶۲000351 مـورخ 98/5/۲7 هیـات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضـی آقای سـیدضیاء میر تـاج الدینی 
گوکی فرزند سـیدعلی بشـماره شناسـنامه 51۲۲ صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت 1۲58/10متـر مربـع پاک یکفرعـی از ۲011اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک 
۲011- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان جمهـوری محله آطرکان کوچـه 1۲ فروردیـن خریداری 
از مالـک رسـمی سـیدعلی میـر تـاج الدینی گوکـی وهاجر بیگم میرتـاج الدینـی گوکی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/07/0۲- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/07/17

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 9۱9

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1398۶0319079000۴19-98/0۶/۲5هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی خانم مرضیـه امیری دندسـکی فرزند 
اسـفندیار بشـماره شناسـنامه ۶3صـادره ازرودبـار جنـوب در یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 
۲80مترمربـع پـاک 15۴9فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 188اصلی 
قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب –بلـوار شـهید پیکان-کوچـه شـماره هشـت خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین مهیمـی وفاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:7۲۴-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/07/17 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :98/08/01
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 1398۶031900500011۲ مـورخ 1398/05/03هیـات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک شـهداد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای مرتضـی مازاده خبيصي فرزند 
محمـود بشـماره شناسـنامه 53 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانه و باغ به مسـاحت 
1881 متـر مربـع پاک 1579 فرعی مفروز و مجـزی از ۲73 فرعی از ۴7اصلی واقع در بخش 
۲۶ کرمـان بـه آدرس سـیرچ- منطقـه 5 انتهای کوچه روبرو رسـتوران هفت چنـار خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای ابوالقاسـم وزیر زاده سـیرچی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب 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 اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید. ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد.  تاریخ انتشـار نوبـت اول :98/7/17
 تاریخ انتشار نوبت دوم :98/8/1

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالکم.الف ۱۰2۰

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
 دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده کاسـه 95395۶ مقـدار 7000 کیلوگرم پودر زیـره اجرای 
احـکام شـعبه اول حقوقـی کرمـان متعلق به شـرکت ونـد آپادانا وضعیت 
محموله مورد نظر پس از آسـیاب، پاسـتوریزه و سـپس در کیسـه های کامپوزیت )سـه 
الیـه( بسـته بنـدی گردیـده کـه موجـب کنـد شـدن رشـد و تکثیـر قـارچ هـا و انفعات 
شـیمیایی شـده و عطـر و طعـم )خواص حسـی( به مقـداری زیاد حفظ گردیده اسـت. 
بـه منظـور تعییـن ناخالصـی اعم از خاشـاک و شـن و ماسـه اقـدام به انجـام آزمایش 
بـروی نمونـه پـودر زیـره مـورد نظـر گردید کـه بر اسـاس گزارش آزمایشـگاه تـا حدودی 
بـا اسـتاندارد ملـی مغایـرت دارد کـه توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه ارزش 
1/9۶0/000/000 ریـال ازریابـی شـده اسـت را از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند جلسـه 
مزایـده بـرای روز سـه شـنبه مورخ 98/7/30 سـاعت 10 صبـح با حضور نماینده دادسـرا 
در محـل اتـاق مزایـده هـای اجرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمان برگزار مـی گردد. 
لـذا کسـانیکه تمایـل بـه شـرکت در جلسـه مزایـده دارنـد مـی تواننـد تـا 5 روز قبـل از 
تاریـخ برگـزاری مزایـده از امـوال مذکـور در شـرکت ونـد آپادانـا واقـع در کرمان شـهرک 
صنعتـی خضـراء -خیابـان بنفشـه 3۴ بازدیـد نمایند و پیشـنهاد خـود را بانضمـام %10 
مبلغ کارشناسـی بمبلغ 19۶/000/000 ریال با شناسـه واریز 9538700003۲801۲10 حساب 
سـپرده بشـماره ۲171۲93951000 واریز و در پاکت درب بسـته تا قبل از برگزاری جلسـه 
مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمان تحویل نمایند و برنده مزایده کسـی 
خواهـد بـود که باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشـد و در صورت انصـراف برنده مزایده 
10% مبلـغ واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد. برنده مزایده بایسـتی نسـبت به 
واريـز مابـه التفـاوت مبلغ کارشناسـی تا مبلـغ پیشـنهادی در روز مزایده اقـدام نمایند. 
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان – شیروانی/ م الف: 455

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره13980319091001۴۶7هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محمـد جواد 
روشـان فرزند قربانعلی بشـماره شناسنامه 0با کد ملی بشـماره ۶0۶008۴35۴صادره ازعنبرآباد 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 30۶/31متـر مربـع پـاک - فرعـی از۴5- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک – فرعـی از ۴5- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5کرمـان  واقع 
در شـهر  عنبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیـری محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:۲903-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/07/0۲ – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :98/7/17
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی 
برابـررای شـماره13980319091001۴۶0-98/05/۲7هیات  فاقدسـند رسـمی  و سـاختمانهای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای محمـد رضـا جهانـی فرزنـد عزیـز الـه بشـماره شناسـنامه 153بـا کـد ملـی بشـماره 
۶0۶990۶780صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 51۶متـر مربع پاک 
- فرعـی از۴7- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک – فرعـی از ۴7- اصلـی قطعـه یـک 
بخـش ۴5کرمـان  واقـع دراحمد آباد عنبرآباد خریداری از مالک رسـمی غامحسـین پور حق 
وردی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:۲901-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/07/0۲ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/17
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

 هيـات موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي- اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعيين 

تكليـف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي
برابـررأي شـماره1398۶0319008001۲01هيات دوم موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك زرند تصرفات 
مالكانـه بـا معـارض متقاضي خانـم صدیقه یـزدان پناه احمدآبادی فرزند حسـین به شـماره 
شناسـنامه 13۴ صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 1۲1/85 متـر مربع پاك 1 فرعي 
از ۶057 اصلـي واقـع در زرنـد خیابـان مصلـی کوچه 13 خریـداری از مالک رسـمی خانم ربابه 
فاحـی محرز گرديده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عموم مراتب در دونوبـت به فاصله 15روزآگهي 
مي شـود در صورتـي كـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيت متقاضـي اعتراضي داشـته 
باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولين اگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ايـن اداره 
تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضايـي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصول 

اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف1۴3
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/7/17
تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/8/1

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت 
 آقـای ناصـر میرزایـی بادیـزی فرزنـد محمـد دارای شـماره ملـی 00531۶۲70 بشـرح 
دادخواسـت شـماره 500337/5/98 مـورخ 98/7/13 توضیـح داده شـادروان محمـد 
میرزایـی بادیـزی فرزند سـلیمان به شناسـنامه 1 در تاریـخ 98/۲/۲ در شـهر زرند فوت 

شـده و وراثـت منحصـر حین الفـوت وی عبارتنـد از:
1 – ناصـر میرزایـی بادیـزی فرزند محمد متولـد 13۴۶ به ش ملـی 00531۶۲70 صـادره از تهران فرزند 

متوفی
۲ – مریـم میرزایـی بادیـزی فرزنـد محمـد متولـد 13۴9 بـه ش ملـی 30900۴۲۲15 صـادره از کرمان 

فرزنـد متوفی
3 – محبوبـه میرزایـی بادیـزی فرزنـد محمد متولـد 1359 بـه ش ملـی 30907۶9093 صـادره از زرند 

فرزنـد متوفی
۴ – بتـول میرزایـی بادیـزی فرزنـد محمـد متولـد 13۶1بـه ش ملـی 30908۲3۶۶7 صـادره از زرنـد 

متوفی فرزنـد 
5 – سـیما میرزایـی بادیـزی فرزنـد محمـد متولـد 13۶5بـه ش ملـی 3091۴35857 صـادره از زرند 

فرزنـد متوفی
۶ – مهدیـه میرزایـی بادیـزی فرزنـد محمـد متولـد 1357بـه ش ملـی 30907378۴1 صـادره از زرند 

فرزنـد متوفی
7 – فاطمـه میرزایـی بادیـزی فرزنـد محمـد متولـد 135۲بـه ش ملـی 3090۶5۴970 صـادره از زرنـد 

فرزنـد متوفی
لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختاف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از این 

موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف31۲
دفتر شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان زرند

رگر
کا

ارد
اند

ست
ا

مراحـــل بعـــدی حـــذف یارانه بگیـــران در ماه هـــای 
ـــا  ـــه بن ـــی ک ـــا جای ـــت؛ ت ـــد داش ـــه خواه ـــده ادام آین
بـــه مصوبـــه دولـــت، حـــذف 3 دهـــک درآمـــدی 
بـــاال از گـــروه یارانه بگیـــران اتفـــاق بیفتـــد. طبـــق 
اعـــام ســـخنگوی ســـتاد اجرایـــی تبصـــره 1۴ قانـــون 
ـــه  ـــذف یاران ـــدی از ح ـــاه دور جدی ـــه، در مهرم بودج
بگیـــران اتفـــاق می افتـــد. محمـــد شـــریعتمداری، 
اجتماعـــی شـــنبه  رفـــاه  و  تعـــاون، کار  وزیـــر 
ــذف  ــات حـ ــریح جزییـ ــر در تشـ ــته، 13 مهـ گذشـ
ـــزار  ـــه 170 ه ـــک ب ـــرد: »نزدی ـــام ک ـــران اع یارانه بگی
ــود را  ــر می شـ ــزار نفـ ــدود 700 هـ ــه حـ ــوار کـ خانـ
در مرحلـــه اول در دســـتور حـــذف افـــراد متمکـــن 
قـــرار دادیـــم کـــه ضریـــب خطایـــی کمتـــری دارد. 
« بـــه گفتـــه وی، »ایـــن در شـــرایطی اســـت کـــه 
ــبت  ــه نسـ ــار داده کـ ــت اختیـ ــه دولـ ــس بـ مجلـ
ــدام  ــاال اقـ ــه دهـــک درآمـــدی بـ ــه حـــذف سـ بـ
کنـــد کـــه ایـــن بـــه لحـــاظ تعـــداد جمعیـــت ۲۴ 
میلیـــون نفـــر می شـــود.« شـــریعتمداری توضیـــح 
ـــد و  ـــزان درآم ـــودار می ـــا در نم ـــی های م داد: »بررس
ـــت،  ـــو )U( اس ـــرف ی ـــکل ح ـــه ش ـــوار ب ـــه خان هزین
ـــک  ـــک ده ـــر از ی ـــدک کمت ـــیار ان ـــع بس ـــی جم یعن
افـــرادی هســـتند کـــه شـــرایط زندگـــی نامطلوبـــی 
دارنـــد و از ســـوی دیگـــر، کمتـــر از یـــک دهـــک 
وضعیـــت مطلوبـــی دارنـــد. « وی تصریـــح کـــرد: 
ـــون  ـــم، چ ـــت کنی ـــو حرک ـــمت جل ـــه س ـــه ب ـــر چ »ه
ــای  ــزان درآمدهـ ــیم، میـ ــو می رسـ ــده یـ ــه قاعـ بـ
مشـــابه هـــم در افـــراد و خانواده هـــا کـــه طبقـــات 
ـــد،  ـــاص داده ان ـــود اختص ـــه خ ـــه را ب ـــط جامع متوس

حتمـــا بـــا احتیـــاط عمـــل کنیـــم. « 

حذف گروه تازه ای از 
یارانه بگیران در راه است 

خبر

عشایر جنوب استان 
در بحث سیل  آسیب پذیرند

تعیین وثیقه برای 3 کارگر 
بازداشتی هفت تپه 

اولتیماتوم رییس استاندارد 
درباره تولید خودروها 

جـــدی شـــود.

وی بـــا بیـــان اینکـــه عشـــایر جنـــوب 

ـــیار  ـــیل بس ـــث س ـــان در بح ـــتان کرم اس

کـــرد:  بیـــان  هســـتند  آســـیب پذیر 

ــا کوچک تریـــن مشـــکلی  ــفانه بـ متاسـ

ـــر وارد  ـــن قش ـــه ای ـــادی ب ـــارات زی خس

می شـــود.

ــاره  ــا اشـ ــاب بـ ــپاه فاریـ ــده سـ فرمانـ

ـــکل  ـــا مش ـــه ب ـــایر منطق ـــه عش ـــه اینک ب

جـــاده مواجـــه هســـتند گفـــت: بـــا 

جاده هـــای  بارندگـــی  کوچک تریـــن 

ــت و  ــده و رفـ ــدود شـ ــایری مسـ عشـ

آمـــد در ایـــن مناطـــق بـــه طـــور کلـــی 

قطـــع می شـــود.

روز گذشــته ســه کارگــر نیشــکر 
هفــت تپــه کــه د مســیر دیــدار 
کمیســیون  نماینــدگان  بــا 
بــودن  مجلــس  اجتماعــی 
ــر  ــه باالت ــان وثیق ــدند، برایش ــت ش بازداش
از 50 میلیــون تومــان تعییــن شــده اســت. 
ــد  ــی گوی ــران م ــن کارگ ــای ای ــوده ه خان
ــا  ــوان م ــارج از ت ــغ خ ــن مبل ــت ای پرداخ
ــته  ــو، روز گذش ــام ن ــزارش س ــت.به گ اس
بــرای ســه کارگــر نیشــکر هفت تپــه کــه 
و  شــدند  بازداشــت  تهــران  مســیر  در 
دیگــر،  بازداشــتی  کارگــر  دو  همچنیــن 
وثیقــه تعییــن شــد. روز گذشــته بــرای 
ــه در  ــه ک ــت تپ ــتی هف ــر بازداش ــه کارگ س
جــاده شــوش- تهــران بازداشــت شــده اند، 
ــه در  ــران ک ــن کارگ ــن شــد. ای ــه تعیی وثیق

مســیر دیــدار بــا نماینــدگان کمیســیون 
ــاد  ــی خرم آب ــس در عوارض ــی مجل اجتماع
ــاری  بازداشــت شــدند، در شــعبه دوم دادی
ــدند  ــام ش ــم اته ــوش تفهی ــتری ش دادگس
و برایشــان وثیقــه تعییــن شــد. از قــرار 
بــرای  کــه  وثیقه هایــی  مبلــغ  معلــوم 
ــش از 50  ــده بی ــن ش ــران تعیی ــن کارگ ای
خانواده هــای  و  اســت  تومــان  میلیــون 
آنهــا می گوینــد پرداخــت ایــن مبالــغ از 
عهــده و تــوان مــا خــارج اســت. بــرای 
ــم  ــی، ابراهی ــف بهمن ــر، یوس ــد خنیف محم
ــع  ــه در مجتم ــر ک ــر دیگ عباســی و دو کارگ
ــز وثیقــه تعییــن  ــد نی بازداشــت شــده بودن
ــه زیابــی،  شــده اســت. روز گذشــته، فرزان
ــز در دادگاه حضــور  ــن کارگــران نی ــل ای وکی

ــت./  ــته اس داش

ملــی  ســازمان  رییــس 
اســتاندارد اعــام کــرد کــه از 
دوشــنبه هفتــه آینــده، ایــن 
ســازمان تکلیــف خودروهــا را 
مشــخص می کنــد تــا آنهایــی کــه همچنــان 
ــه  ــان ادام ــه کارش ــد، ب ــد دارن ــکان تولی ام
دهنــد و آنهایــی کــه بایــد تولیدشــان متوقــف 
شــود، دیگــر تولیــد نشــوند.نیره پیروزبخــت 
ــی اســتاندارد  ــروز در مراســم جهان ــح ام صب
اعــام کــرد کــه ایــن ســازمان آخریــن 
وضعیــت گــزارش رعایــت اســتانداردهای 85 
گانــه صنعــت خــودرو را بــه روزرســانی کــرده 
ــدی رخ  ــر ج ــه تغیی ــن زمین ــد در ای و هرچن
ــی  ــا تغییرات ــی در فرآینده ــت ول ــداده اس ن
به وجــود آمــده کــه می توانــد شــرایط تولیــد 
برخــی خودروهــا را تغییــر دهد.بــه گفته وی، 

ــم  ــک تصمی ــته در ی ــال گذش ــفند س از اس
گیــری مقــرر شــد کــه گزارش هــای مربــوط 
بــه خودروهــای غیراســتاندارد از ســوی ایــن 
ســازمان دریافــت شــود و در نهایــت بــا 
ــدی الزم  ــع بن ــی ها جم ــدن بررس ــی ش نهای

ــرد. ــورت گی ــا ص ــا آنه ــه ب در رابط
شــورای عالی  آینــده،  روزهــای  ظــرف 
اســتاندارد تشــکیل جلســه می دهــد کــه در 
ایــن شــورا مســووالن وزارت صنعــت، معــدن 
خودروســازی  انجمن هــای  و  تجــارت  و 
حضــور دارنــد. در صورتــی کــه در ایــن جلســه 
ــازی  ــا خودروس ــودرو ی ــود خ ــخص ش مش
ــد  ــرای تایی ــرایط الزم ب ــت ش ــته اس نتوانس
به دســت  را  خودروهایشــان  اســتاندارد 
ــن  ــد ای ــف تولی ــازمان توق ــن س ــد، ای بیاورن

خودروهــا را اعــام می کنــد.

روزنامه پیام ما
سهم اندک خانواده ها از یارانه پنهان را بررسی کرد.

روزنامه ایران
در زگزارشی به واردات لوازم خانگی پرداخت و نوشت: گارانتی بی گارانتی.

اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  مدیـرکل 
بـا اصحـاب  کرمـان در نشسـت خبـری 
از  بیـش  کشـور  در  اعـام کـرد:  رسـانه 
۴۲ میلیـون نفـر تحـت پوشـش تامیـن 
اجتماعـی هسـتند و در کرمـان نیـز یـک 
پوشـش  تحـت  نفـر   ۴50 و  میلیـون 
علـی  گفتارنـو،  گـزارش  هسـتند.به 
اینکـه  بیـان  بـا  محمدآبـادی  حسـینی 
مسـتمری  خانـوار  هـزار   1۲0 کرمـان  در 
بگیـر هسـتند، گفـت: در اسـتان 51 هزار 
کارگاه فعـال وجـود دارد کـه در ایـن 51 
بیمـه  عنـوان  بـه  نفـر   370 کارگاه  هـزار 
آن  کنـار  در  و  هسـتند  اجبـاری  شـده 
150 هـزار خانـوار نیـز بـا انـواع و اقسـام 
بیمـه توافـق شـده تحـت پوشـش قـرار 
گرفتـه اند.حسـینی محمد آبـاد در ادامه 
افزود:براسـاس قانـون هـر کسـی در هر 

جایـی کار مـی کنـد بایـد تحـت پوشـش 
گیـرد.وی  قـرار  اجتماعـی  تامیـن  بیمـه 
افـزود: آمارهـای تامین اجتماعـی مبتنی 
بـر بازرسـی هایـی اسـت کـه انجـام می 
دهـد و دقیقـا براسـاس واقعیـت هـای 
شـدگان  بیمـه  و  هـا  کارگاه  در  موجـود 

اسـت .
اعـام  مـا  اگـر  افـزود:  ادامـه  در  او 
 5 حـدود   97 سـال  در  کـه  کنیـم  مـی 
درصـد افزایـش در بیمـه شـدگان تامیـن 
اجتماعـی داشـتیم، ایـن ها واقعی اسـت 
تامیـن  سیسـتم  در  آدرس هایشـان  و 

دارد. وجـود  اجتماعـی 
مدیـرکل تامیـن اجتماعی اسـتان بـا بیان 
اینکـه 1۲ درصـد تعـداد کارگاه هـای فعال 
مـا افزایش داشـته اسـت، گفت: آدرس و 
اسـم ایـن هـا موجـود اسـت، به هـر حال 

شـاید ایـن هـا مـواردی بـوده انـد کـه از 
قبـل شـاغل بـوده انـد ولی تحت پوشـش 
بیمـه تامیـن اجتماعـی قـرار نگرفتـه انـد 
کـه حـال ممکـن اسـت خودشـان راغـب 
نبـوده انـد و یـا اینکـه کارفرمـا ان هـا را 

اسـت. نکرده  بیمـه 
خبرنـگار گفتـار نـو اینبـار پرسـید، بـه نظر 

شـما ایـن آمـار منطقی اسـت؟
در  اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  مدیـرکل 
تامیـن  آمـار  بـه هـر حـال  پاسـخ گفـت: 
اجتماعـی این را نشـان می دهد. درسـت 
فعلـی،  اقتصـادی  شـرایط  در  اسـت کـه 
بعضـی از کارگاه هـای بـزرگ بـا مشـکل 
خـرد  امـا کارگاه هـای  انـد  شـده  مواجـه 
بیشـتری روزانـه کشـف مـی شـوند کـه به 
هرحـال تعـدادی بیمه شـده دارنـد و این 

آمـار را افزایـش مـی دهنـد.
مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان کرمان 
چـرا  کـه  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در 
جنـوب کرمـان  در  شـدگان  بیمـه  درصـد 
نسـبت بـه شـمال کمتـر اسـت، گفـت: به 
لحـاظ اشـتغال و حجـم سـرمایه گـذاری 
درصـد   ۲0 جنـوب  در  اسـت.  متفـاوت 
جمعیـت تحت پوشـش تامیـن اجتماعی 
درصـد   ۴7 اسـتان  در  ولـی  هسـتند 
جمعیـت بـه دالیلی چـون اشـتغال ایجاد 
صـورت  هـای  گـذاری  سـرمایه  و  شـده 
تامیـن  بیمـه  پوشـش  تحـت  گرفتـه 

هسـتند. اجتماعـی 
حسـینی محمـد آبـاد خاطـر نشـان کـرد: 
مـا سـه شـعبه اصلـی در شهرسـتان هـای 
کـه  داریـم  منوجـان  و  کهنـوج  جیرفـت، 
انتظـار  ومـا  هسـتند  فعالیـت  حـال  در 
داریـم کـه کسـانی کـه تحت پوشـش قرار 

گیرنـد. قـرار  پوشـش  تحـت  نگرفتنـد 
حسـینی محمـد آبـاد بـا اشـاره بـه نقـش 
معیـن  گفـت:  اقتصـادی،  هـای  معیـن 
منوجـان تعـداد ۲00 نفـر از افـرادی که در 
مشـاغل خانگـی فعالیـت دارنـد را مـورد 
حمایـت قـرار داده و بیمـه این افـراد را تا 

زمـان توانمنـدی پرداخـت مـی کنـد.
او در خصـوص تعـداد کارگران سـاختمانی 
اجتماعـی  تامیـن  بیمـه  پوشـش  تحـت 
اظهـار کـرد: ما 50 هـزار کارگر سـاختمانی 
دارنـد  فرصـت  آبـان   15 تـا  کـه  داریـم 
از  و  نـام کننـد  ثبـت  رفاهـی  سـامانه  در 
منـد  بهـره  اجتماعـی  تامیـن  خدمـات 

شـوند.
ادامـه  در  اجتماعـی  تامیـن  کل  مدیـر 
300 کارگـر  و  هـزار   ۴ اسـتان  در  افـزود: 
بیمـه  پوشـش  تحـت  کـه  داریـم  اتبـاع 

هسـتند. اجتماعـی  تامیـن 
در  همچنیـن  آبـاد  محمـد  حسـینی 
دار، گفـت:  خانـه  زنـان  بیمـه  خصـوص 
۴50 نفـر از زنـان خانـه دار تحت پوشـش 
بیمـه توافقـی تامیـن اجتماعـی هسـتند.

تنها ۲۰ درصد جنوبی ها تحت 
پوشش تامین اجتماعی هستند

سراسری

سراسری

کانال هـای  از  برخـی  فعالیـت  خصـوص  در  ادامـه  در  او 
مجـازی  کانال هـای  از  بعضـی  متاسـفانه  مجـازی گفـت: 
اسـت  کارهایـی  همـان  دقیقـا  کـه  می کننـد  کارهایـی 

ولـی  خواهنـد  مـی  دشـمنان  و  نظـام  خـاف  افـراد  کـه 
می شـود. گفتـه  مذهبـی  ظاهـر  در  صحبت هـا  ایـن 
مناظـره بـرای  سـعادت فر  و  مرعشـی  از  دعـوت 

اسـامی  مجمـع  نـام  بـه  هـم  دانشـجویی  تشـکل  یـک 
بـه  توجـه  بـا  کرمـان  باهنـر  شـهید  دانشـگاه  دانشـجویان 
رسـالت جنبـش دانشـجویی در شـفافیت و مطالبـه گـری 

"امـام  و  "سـید حسـین مرعشـی"  از  نامـه ای جداگانـه  در 
فعالیت هـای  پیرامـون  مناظـره  جهـت  جیرفـت"  جمعـه 
آورد.  عمـل  بـه  دعـوت  مولی الموحدیـن  خیریـه  موسسـه 
تشـکل مجمـع اسـامی دانشـجویان دانشـگاه شـهید باهنـر 
و  مرعشـی  حسـین  سـید  از  جداگانـه  نامـه ای  در  کرمـان 
امـام جمعـه بـرای حضـور در ایـن برنامـه دعوت کرده اسـت.

موسسـه  فعالیت هـای  پیرامـون  مناظـره  جهـت  جیرفـت 
آورد. عمـل  بـه  دعـوت  مولی الموحدیـن  خیریـه 

مرعشی برای مناظره اعالم آمادگی کرد
شـایان زنـدی مسـوول تشـکل دانشـجویی مجمـع اسـامی 
دانشـجویان دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان در ایـن ارتبـاط 
به»کاغذوطن«گفت:»بـا توجـه بـه صحبت هـای انتقـادی که 
امام جمعـه محتـرم جیرفـت در خطبه هـای اخیـر خـود در 
نمازجمعـه در خصـوص موسسـه مولی الموحدین داشـتند در 
شـورای مرکزی مجمع اسـامی مسـاله را به بحث گذاشـتیم 
و بـه ایـن نتیجه رسـیدیم که ما به عنوان جنبش دانشـجویی 
کـه وظیفه مطالبه گری و روشـنگری را داریم از ایشـان دعوت 
کنیـم بیاینـد و صحبـت کننـد. همچنیـن از آقای مرعشـی که 
موسـس اصلـی موسسـه مولی الموحدیـن اسـت نیـز دعوت 
کنیـم تـا پاسـخگو باشـند.«وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال 
»کاغذوطن«کـه به نظر شـما چه کسـی برنـده مناظره خواهد 
بـود گفـت:» ما پیش بینـی نمی کنیـم، خودمان برگـزار کننده 
هسـتیم و قبـل از آن نـه پیش بینـی داریـم و نه طرف کسـی 
را می گیریـم. فقـط در جهـت روشـنگری و مطالبه گـری ایـن 
کار را انجـام می دهیـم.«وی تصریـح کـرد:» انـگار از قبـل هم 
در خصـوص موسسـه مولی الموحدیـن صحبت هـای زیـادی 
بـوده و بیانیـه ای را کـه چندیـن سـال پیـش ایـن موسسـه 
را  امـا  چـون چیـز روشـن تری  را خوانـدم   منتشـر کـرده 
ندیـدم بنـا را بـر ایـن دیـدم از آقـای مرعشـی هـم بخواهیـم 
تـا توضیحاتـی را حضـوری اعـام کننـد. همچنیـن از آقـای 
سـعادت فر هـم می خواهیـم کـه انتقاداتشـان را بیـان کننـد. 
در خصـوص امـام جمعـه جیرفـت و اینکـه چـرا روزی کـه 
کلنگ زنـی کارخانـه در جیرفت انجام شـده ایشـان اعتر اضی 
نکردنـد برایـم سـوال بـود و دوسـت دارم جوابـش را بگیـرم.

وی ادامـه داد: مـا نامه هـا را بـه دفاتـر هـر دو بزرگـوار ارسـال 
و  تمـاس گرفتنـد  دیـروز  ظهـر  مرعشـی  آقـای  و  کردیـم 
اعـام آمادگـی کردنـد تـا در مناظـره شـرکت کننـد و زمـان 
و محـل را نیـز عنـوان کردنـد  کـه منتظـر خبـر مـا هسـتند.

وی تصریح کرد:» انگار از قبل هم در خصوص 
موسسه مولی الموحدین صحبت های زیادی 
بوده و بیانیه ای را که چندین سال پیش این 

موسسه منتشر کرده را خواندم  اما  چون چیز 
روشن تری را ندیدم بنا را بر این دیدم از آقای 
مرعشی هم بخواهیم تا توضیحاتی را حضوری 

اعالم کنند همچنین از آقای سعادت فر هم 
می خواهیم که انتقاداتشان را بیان کنند. در 

خصوص امام جمعه جیرفت و اینکه چرا 
روزی که کلنگ زنی کارخانه در جیرفت انجام 

شده ایشان اعتر اضی نکردند برایم سوال 
بود و دوست دارم جوابش را بگیرم، البته 

در خصوص برخی مسائلی که شایع شده، در 
خصوص مدارس غیرانتفاعی که زیرنظرشان 
است و تامین صندلی و...از طریق دولت در 
خبرها خوانده ام اما اطالعات دقیقی ندارم و 
دوست دارم ایشان دعوت ما را بپذیرند. ما 

نامه ها را به دفاتر هر دو بزرگوار ارسال کردیم و 
آقای مرعشی ظهر دیروز تماس گرفتند و اعالم 
آمادگی کردند تا در مناظره شرکت کنند و زمان 

و محل را نیز عنوان کردند  که منتظر خبر ما 
هستند.«

مجمع اسالمی دانشجویان دانشگاه باهنر از مرعشی و حجت االسالم سعادت فر برای مناظره دعوت کرد
مرعشی با ارسال نامه ای دعوت مجمع اسالمی دانشجویان برای مناظره با امام جمعه جیرفت را پذیرفت

دعوت به چالش شفافیت 
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وضعیت حاد بیماران دیالیزی جنوب
در جنوب استان کرمان تعداد دستگاه های دیالیز جوابگوی بیماران نیست و در حوزه علوم پزشکی کرمان هم این 

دستگاه ها با مشکالت فنی روبرو هستند

در ایــن گــزارش مــا بــه بررســی تعــداد و نحــوه خدمــات 
ارائــه شــده بــه بیمــاران دیالیــزی در هفــت شهرســتان 
ــگاه  ــوزه دانش ــتان های ح ــن شهرس ــی و همچنی جنوب

علــوم پزشــکی کرمــان پرداختیــم.
ــه  ــت ک ــی اس ــان بیماران ــای درم ــی از راه ه ــز یک دیالی
مشــکل نارســایی کلیــه دارنــد و بســته بــه نــوع بیمــاری 
ــار خــون آن هــا از طریــق  بایــد هــر چنــد وقــت یــک ب
ــی وجــود دســتگاه  ــن یعن ــه شــود و ای دســتگاه تصفی
ــاران  ــرای بیم ــی ب ــز در مــکان هــای درمان ــی دیالی کاف
حیاتــی اســت. پزشــکان معتقدنــد دلیــل عمــده ای کــه 
ــه نارســایی کلیــه مــی شــوند، دیابــت و  افــراد مبتــا ب

فشــار خــون اســت.
ــتان در  ــوب اس ــت، جن ــخص اس ــه مش ــور ک ــن ط ای
ــج  ــردم پن ــده م ــدارد، نماین ــی ن ــت خوب ــاره وضعی اینب
ــی  ــت خدمات ده ــی می گوید:»وضعی ــتان جنوب شهرس
ــت  ــا وضعی ــان ب ــوب کرم ــزی در جن ــاران دیالی ــه بیم ب

ــه دارد.« ــده آل فاصل ای
ــان  ــوب کرم ــزارش ســال گذشــته در جن ــر اســاس گ ب
ــیدند،  ــی رس ــر م ــه 11۲نف ــزی ب ــاران دیالی ــداد بیم تع
از طریــق  ایــن آمــاری اســت کــه ســال گذشــته 
ــوم پزشــکی جیرفــت اعــام شــده اســت  دانشــگاه عل
ــود تخــت و  ــا کمب ــان ب ــوب کرم ــاران در جن ــن بیم و ای

ــتند. ــرو هس ــب روب ــای مناس فض
ــر ســال گذشــته  ــذ وطــن« در مه ــه »کاغ ــن طــور ک ای
نوشــته اســت، ســه بخــش دیالیــز در شهرســتان هــای 
جیرفــت، کهنــوج و منوجــان در حــال خدمــت رســانی به 
بیمــاران انــد، امــا۲ شهرســتان پرجمعیــت قلعــه گنــج و 
رودبــار جنــوب از وجــود مرکــز دیالیــز محــروم بودنــد.

اصغــر مــکارم رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
گفتــه بــود: »بــرای بیمــاران دیالیــزی در جیرفــت 
ــوج ۶تخــت و در منوجــان ســه تخــت  10تخــت، در کهن

ــود دارد.« وج
ــه  ــه ب ــد ک ــده دادن ــووالن وع ــش مس ــال پی ــک س ی
ــت،  ــوب ۶تخ ــار جن ــج و رودب ــه گن ــتان قلع دو شهرس
ــز  ــش دیالی ــه بخ ــم ب ــت ه ــت و ۲تخ ــت 10 تخ جیرف

ــود. ــه ش ــان اضاف منوج
نماینــده پنــج شهرســتان جنوبــی هــم بــه ایرنــا گفتــه 
ــان  ــوج و منوج ــتان کهن ــم در ۲ شهرس ــود: »پیگیری ب
ــش  ــز را افزای ــای دیالی ــت ه ــتگاه و تخ ــداد دس تع
ــتگاه ها،  ــن دس ــب ای ــا نص ــم ب ــه امیدواری ــم ک دهی
پاســخگوی نیــاز بیمــاران در محــل زندگــی خودشــان 

ــیم.« باش

وضعیــت کنونی خدمات دهی به 
جنوب دیالیزی  بیماران 

از وعــده مســووالن یــک ســال گذشــته امــا ظاهــرا 

ــی  ــوب خیل ــزی جن ــاران دیالی ــرای بیم ــاع ب اوض
ــری نکــرده اســت. هــم تغیی

ــتان  ــج شهرس ــردم پن ــده م ــه نماین ــور ک ــن ط ای
دســتگاه   9 گویــد:»  مــی  مــا  بــه  جنوبــی 
دیالیــز بــرای مجمــوع شهرســتان های جنوبــی 
ــوج،  ــر از کهن ــه غی ــا ب ــت، ام ــده اس ــداری ش خری
ــن  ــب ای ــرای نص ــی ب ــر فضای ــتان های دیگ شهرس

دســتگاه هــا ندارنــد.«
فضــای  گفت:»یــک  ادامــه  در  حمــزه  احمــد 
۲00متــری بــرای منوجــان و فضاهایــی هــم بــرای 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــج در نظ ــه گن ــوب و قلع رودبارجن
ــال  ــام شــده و در ح ــا  انج ــی آن ه ــگ زن ــه کلن ک

ــت.« ــاخت اس س

وضعیــت تا ایده آل فاصله دارد
 حمــزه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه زمانــی 
ــند،گفت:  ــرداری می رس ــره ب ــه به ــا ب ــن فضاه ای
ــل  ــزی قاب ــن شــرایط اقتصــادی کشــور چی »در ای
نســبت  ایــن حــال  بــا  نیســت.  بینــی  پیــش 
ــه  ــت ب ــک تخ ــه االن ی ــا ب ــته ت ــال گذش ــه س ب
ــتان  ــه بیمارس ــت ب ــک تخ ــوج و ی ــتان کهن بیمارس

ــت.« ــده اس ــه ش ــان اضاف منوج
نماینــده مــرم پنــج شهرســتان جنوبــی معتقــد 
ــر  ــته بهت ــال گذش ــه س ــبت ب ــت:»وضعیت نس اس

ــه دارد.« ــده آل فاصل ــا ای ــوز ب ــی هن ــده ول ش
ــی  ــداد فعل ــرای بررســی تع ــر اســت ب ــه ذک الزم ب

بیمــاران دیالیــزی بــا رییــس دانشــگاه علــوم 
ــم،  ــاس گرفتی ــار تم ــن ب ــت چندی ــکی جیرف پزش

ــدیم. ــا وی نش ــت ب ــه صحب ــق ب ــا موف ام

مشــکالت فنی دستگاه های دیالیز در 
استان شمال 

پزشــکی  علــوم  حــوزه  در  دیالیــزی  بیمــاران 

کرمــان وضعیــت بهتــری دارنــد. امــا بــا ایــن 
ــه تعــداد بیمــاران،  ــه دلیــل افزایــش روزان حــال ب
ــرو  ــی روب ــا مشــکات فن ــز ب دســتگاه هــای دیالی

ــوند. ــی ش م
ــاری  ــه کارشــناس مســوول اداره بیم ــور ک ــن ط ای
هــای خــاص دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
بــه مــا مــی گویــد:» 583 بیمــار دیالیــزی در 
ــان از  ــوم پزشــکی کرم شهرســتان هــای حــوزه عل

ــد.« ــی گیرن ــات م ــه خدم ــن مجموع ای
ــفا  ــتان ش ــد: »در بیمارس ــادآور ش ــاح ی ــه ف پروان
1۴نفــر،  پــور  بیمارســتان افضلــی  نفــر، در   11۴
ــن  ــز ثام ــر، در مرک ــه ۲۲۶ نف ــز جواداالئم در مرک
ــر،در بردســیر  ــر، در شــهربابک ۲۴نف ــه 89نف االئم
ــر،در  ــار نف ــر چه ــر، در راب ــت ۲0 نف ــر، در باف 1۶نف
ــر،  ــت نف ــه هش ــر،در ارزویی ــت نف ــان هش کوهبن
ــزی  ــار دیالی ــر بیم ــر،در راور 13نف ــد ۴7نف در زرن
دریافــت  درمانــی  خدمــات  مجموعــه،  ایــن  از 

» . می کننــد
شــفا،  بیمارســتان  در   « داد:  ادامــه  فــاح 
پنــج  پــور  افضلــی  بیمارســتان  در  ۲0دســتگاه، 
در  جوادالئمه۴0دســتگاه،  مرکــز  در  دســتگاه، 
ــان  ــتگاه، در کوهبن ــج ۲۴ دس ــن الحج ــز ثام مرک
چهــار دســتگاه، در رابــر۲ دســتگاه، در ارزوییــه 
ــار  ــتگاه، در راور چه ــد 9دس ــتگاه، در زرن ــه دس س
۶دســتگاه، در بردســیر  دســتگاه، در شــهربابک 
دیالیــز  دســتگاه   10 بافــت  در  دســتگاه،  چهــار 

دارد.« وجــود 
هــای  دســتگاه  وضعیــت  خصــوص  در  فــاح 
موجــود در مراکــز درمانــی اســتان هــم گفــت: 
بعضــی از دســتگاه هــا ســاعت کارکــرد باالیــی 
ــتگاه در  ــاره دس ــی چندب ــث خراب ــه باع ــد ک دارن
ــد  ــتگاه جدی ــت دس ــر اس ــود و بهت ــی ش ــه م هفت

جایگزیــن شــود.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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س:
عک

عملکرد شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در نیمه نخست سال جاری

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر عملکـرد ایـن شـرکت معدنـی و 
صنعتـی در شـش ماهـه نخسـت سـال 98 را تشـریح کـرد.

“جمشـید مارحمـان” در تشـریح عملکـرد شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر در 
نیمـه نخسـت سـال جـاری اظهـار کـرد: برنامـه تولید شـرکت معدنـی و صنعتی 
گل گهـر در سـال جـاری، ۲7 میلیـون و 500 هـزار تـن بوده اسـت که میـزان تناژ 
تولیدی در شـش ماهه نخسـت سـال جاری عددی در حدود 1۴ میلیون و ۲7۲ 

هـزار تـن بـوده کـه 5۲ درصـد برنامـه تولید سـال 98 تحقـق پیدا کرده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تناژ تولیدی شـرکت در نیمه اول سـال 97، حـدود 1۴ میلیون 
و 17 هـزار تـن بـوده اسـت افـزود: نـرخ رشـد تولید شـش ماهه اول 98 نسـبت 

به سـال گذشـته، ۲ درصد رشـد داشـته است.
مارحمـان بـه برنامـه حمـل محصـوالت ایـن شـرکت نیـز اشـاره کـرد و گفـت: 
برنامـه حمـل محصـوالت شـرکت در سـال 98، در حـدود 15 میلیـون و 500 هزار 
تـن پیـش بینـی شـده بـود که بـا حمـل 7 میلیـون و ۴35 هـزار تـن ۴7 درصد 
برنامـه هـای سـال تحقـق پیـدا کـرده ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن میـزان تناژ 
حمـل شـده در سـال 97 رقمـی در حـدود 7 میلیون و ۴35 هزار تن بوده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر با اشـاره بـه برنامه فـروش انواع 
محصـوالت ایـن شـرکت اظهـار کـرد: فـروش شـش ماهـه اول سـال جـاری 
شـرکت گل گهـر 7 میلیـون و 1۶۴ هـزار تـن بـوده کـه از ایـن رقـم ۶ میلیـون و 
18۲ هـزار تـن فـروش داخلـی و در حـدود 8۲0 هـزار تـن صـادرات محصـوالت 
ایـن شـرکت صـورت گرفتـه که نسـبت بـه برنامه تعیین شـده در این حـوزه، ۴5 

درصـد تحقـق را شـاهد بـوده ایم.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن بـازه زمانـی میـزان فـروش محصـوالت شـرکت در 
سـال 97، رقمـی در حـدود 7 میلیـون و 1۶۲ هـزار تن را داشـته ایم که نشـان از 
افزایـش فـروش محصوالت بوده اسـت ادامه داد: در بخـش عملیات معدنکاری 
ایـن شـرکت برنامـه 1۲0 میلیـون تنـی را دسـتور کار داریـم که در همین راسـتا ۴ 
میلیـون و 9۶۴ هـزار تـن اسـتخراج، ۲۴ میلیـون و ۲37 هـزار تن خـاک برداری 
از معـدن شـماره یـک و ۶ میلیـون و 750 هـزار تـن باطلـه برداری از ایـن معدن 
را داشـته ایـم کـه در مجمـوع 35 میلیـون و 955 هـزار تـن عملیـات معدنکاری 

در شـش ماهـه اول سـال جـاری را داشـته ایم.
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ــوب  ــته در جن ــال گذش ــزارش س ــاس گ ــر اس ب
کرمــان تعــداد بیمــاران دیالیــزی بــه ۱۱2نفــر مــی 
رســیدند، ایــن آمــاری اســت کــه ســال گذشــته از 
ــوم پزشــکی جیرفــت اعــالم  ــق دانشــگاه عل طری
شــده اســت و ایــن بیمــاران در جنــوب کرمــان بــا 
کمبــود تخــت و فضــای مناســب روبــرو هســتند.
ــال  ــر س ــن« در مه ــذ وط ــه »کاغ ــور ک ــن ط ای
ــز در  ــش دیالی ــه بخ ــت، س ــته اس ــته نوش گذش
ــان  ــوج و منوج ــت، کهن ــای جیرف ــتان ه شهرس
در حــال خدمــت رســانی بــه بیمــاران انــد، امــا2 
شهرســتان پرجمعیــت قلعــه گنــج و رودبــار 
ــد. ــروم بودن ــز مح ــز دیالی ــود مرک ــوب از وج جن
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــکارم ریی ــر م اصغ
ــزی  ــاران دیالی ــرای بیم ــود: »ب ــه ب ــت گفت جیرف
در جیرفــت ۱۰تخــت، در کهنــوج 6تخــت و در 

ــود دارد.« ــت وج ــه تخ ــان س منوج

مهر -رئیس سـازمان دامپزشـکی کشـور گفت: 
مرحلـه دوم طـرح ملـی هماهنگ و سراسـری 
واکسیناسـیون دام بـرای کنتـرل بیمـاری تـب 
برفکـی به طـور همزمان در سراسـر کشـور آغاز 

. شد
بـه نقل از سـازمان دامپزشـکی، علیرضا رفیعی 
پـور اظهـار  داشـت: در ایـن طـرح دام هـای 
سـبک و سـنگین بـر علیـه بیماری هـای دامی 
و مشـترک بین انسـان و دام توسـط سـازمان 
بـه  مسـتقیم  کمـک  جهـت  در  دامپزشـکی 

تولیدکننـدگان واکسـینه مـی شـوند.
گفـت:  کشـور  دامپزشـکی  سـازمان  رئیـس 
ُدز  میلیـون   300 از  بیـش  سـال  طـول  در 
واکسـن هـای مختلـف بر علیـه بیمـاری های 
اسـتراتژیک کشـور مثـل بیمـاری هـای سـیاه 
زخم،تـب برفکـی، تـب مالـت، هـاری و غیـره 

شـود. مـی  اسـتفاده 
ایـن طـرح در اسـتان  رفیعـی پـور گفـت: در 
کرمـان بیـش از ۲ میلیـون دام سـبک و ۲00 
هـزار دام سـنگین بر علیـه بیماری تـب برفکی 

واکسـینه خواهنـد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: ایـن طـرح بـه صـورت 
همزمان در 3۲ اداره کل دامپزشـکی کشـور آغاز 
شـد و در کل کشـور 80 میلیون دام سبک و 70 
میلیـون دام سـنگین علیه بیمـاری تب برفکی 

واکسـینه می شـوند.
رفیعـی پـور در خصـوص کمبـود نیـرو و خودرو 
در اداره هـای دامپزشـکی جنوب اسـتان گفت: 
اسـتان هـای کمتـر توسـعه یافته بویـژه جنوب 
اسـتان سـهمیه بیشـتری قائل خواهیم شـد و 
بـا برنامـه ریزی کـه در تهـران خواهیم داشـت 

ایـن اقـدام مهـم انجام خواهد شـد.

مرحله دوم واکسیناسیون دام ها برای کنترل تب برفکی در کشور آغاز شد
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۷ اثر ثبت جهانی و ۷۰۰ اثر ثبت ملی از مهمترین ظرفیت های گردشگری کرمان

مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان کرمـان با بیـان این مطلـب که میانگیـن اقامت 
گردشـگر در اسـتان کرمان 1.8 شـبانه روز است، تصریح 

نتوانسـته ایم مسـیرهای گردشـگری  متاسـفانه  کـرد: 
در اسـتان تعریـف کنیـم و اسـتان کرمـان در مسـیر 
تورهـای کاسـیک کشـور قـرار نـدارد ضمـن آنکـه در 

فـرودگاه کرمـان ایرالین هـای خارجی نداشـته و ویزای 
معرفـی  در  همچنیـن  نمی کنیـم  صـادر  فرودگاهـی 
ظرفیت هـای اسـتان در فضـای مجازی جزء 5 اسـتان 

آخر کشـور هسـتیم.
“فریـدون فعالـی” صبـح 1۶ مهرمـاه در جلسـه شـورای 
اداری اسـتان کرمان، گردشـگری را یکـی از صنعت های 
بیـان کـرد:  و  دانسـت  جهـان  درآمـدزای  و  پررونـق 
بسـیاری از کشـورها توسـعه خود را بر محور گردشگری 
قـرار داده انـد کـه با توجـه به ظرفیـت های گردشـگری، 
تاریخی و طبیعی موجود در کشـور، باید در راس برنامه 

هـا قـرار گیرد.
وی از ظرفیت های گردشـگری اسـتان کرمان سـخن به 
میـان آورد و بیـان کـرد: 7 اثر ثبت جهانـی، 700 اثر ثبت 
ملـی، ۲0 مـوزه فعال بـا 10 هزار شـی ء تاریخی، 11 فصل 
کاوش در سـطح اسـتان، ۴7۴ واحد اقامتی، پذیرایی و 
بوم گـردی بـا  1۴ هزار و 3۶0 تخـت و 78 دفتر خدمات 
مسـافرتی از مهمترین ظرفیت های گردشـگری اسـتان 

است. کرمان 
مدیـر کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 

اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: هـزار و ۶80 میلیـارد تومـان 
سـرمایه گـذاری بخش خصوصـی در حوزه گردشـگری 
اسـتان کرمـان در دسـت انجام اسـت که با اجـرای این 
طرح هـا 5 هـزار تخـت نیز بـه تخت های اسـتان کرمان 

می شـود. افزوده 
وی بـه ورود گردشـگران داخلـی به اسـتان کرمـان در ۶ 
ماهه نخسـت سـال جاری اشـاره و ادامه داد: 1۲3 هزار 
و ۴50 گردشـگر داخلی تا پایان شـهریورماه سال جاری 
وارد اسـتان کرمان شـده اند که نسـبت به سـال گذشـته 
9 درصـد کاهـش یافتـه اسـت ضمـن آنکـه ۲۲ هـزار و 
997 نفـر گردشـگر خارجـی نیـز در ایـن بـازه زمانـی از 
اسـتان کرمـان بازدیـد کرده اند کـه 17 درصد نسـبت به 
مـدت مشـابه سـال قبـل رشـد داشـته و ایـن رشـد به 
دلیـل آن اسـت کـه سـفر بـه ایـران بـا توجـه بـه پایین 

بـودن ارزش ریـال نسـبت به دالر، ارزان شـده اسـت.
اقامـت  میانگیـن  مطلـب کـه  ایـن  بیـان  بـا  فعالـی 
گردشـگر در اسـتان کرمان 1.8 شـبانه روز است، تصریح 
نتوانسـته ایم مسـیرهای گردشـگری  متاسـفانه  کـرد: 
در اسـتان تعریـف کنیـم و اسـتان کرمـان در مسـیر 

تورهـای کاسـیک کشـور قـرار نـدارد ضمـن آنکـه در 
فـرودگاه کرمـان ایرالین هـای خارجی نداشـته و  ویزای 
معرفـی  در  همچنیـن  نمی کنیـم  صـادر  فرودگاهـی 
ظرفیت هـای اسـتان در فضـای مجازی جزء 5 اسـتان 

آخـر کشـور هسـتیم.
وی خاطرنشـان کـرد: بـا تهیـه طـرح جامع گردشـگری 
مباحثـی بـرای بهتـر شـدن شـرایط در قالب ایـن طرح 
برنامه ریـزی و تدویـن می شـود کـه بتوانیـم بـا برنامـه 
کاربـردی و جامعـه محور تحقق گردشـگری پایـدار را در 

اسـتان محقـق کنیم.
حجت االسام و المسـلیمن “حسن علیدادی سلیمانی” 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امام جمعـه کرمان نیز 
در ایـن جلسـه خطـاب بـه مدیـران اسـتانی گفـت: بـه 
مسـئولیت دینـی و الهـی خـود عمـل کنید و در مسـیر 
عدالـت حرکـت کنید و مسـیرتان، مسـیر عدالت باشـد 

امـا در درونتـان حقارت باشـد.
وی بـا تاکیـد برآنکه همـه تاش خود را صرف رسـاندن 
حـق بـه حقـدار کنیـد، تصریـح کـرد: هـر چـه دایـره 
اختیـارات و نفوذمان وسـیع اسـت به همان انـدازه باید 
حقارت درون داشـته باشـیم تا دچار کبر و غرور نشـویم 
و اگـر در درون حقیـر نشـویم و در بیـرون بزرگ باشـیم 

حتمـا از مسـیر عدالت خـارج خواهیم شـد.

آوای محلی           

 دلوم خوِنن خدا ای شهر جیرفت 
 عجب بودم جدا ای شهر جیرفت 
 سفیِدت که سر و  ریُشم فالنی 

 َدرِت ِگس بی صدا ای شهر جیرفت 

شاعر :  جمشیدمظاهری

 َپسینی کوِتُهم َوریاِدکَهنو
 ُبخوُنم ای َسرِ شوباِدکَهنو

 مو ِدلتنِگ َهماُبشِک ُبلنِدت
 َشالِل مودوِنت توباِدکَهنو

شاعر :  اسماعیل جالئی

 دلوم ُغربی  ِگِته  ای  دست  دلبر
 گَنوگُم   بودهوم   پا َبست  دلبر
 سر  راُهم   اریزه    ناز   ُو  َغمزه

 َخَبر   داره   گَمونوم َشصِت دلبر 

شاعر :  سعیده فیروزی

 ُبِش  ِمیالِک   ُخَوش ِمیلی تو  داری
 َرواجِ الِیِک  ِسیلی تو داری

 َهما  ِمهری که َخلکی کَفِته    َرندی
 ِمیوِن  سیَنه ِت ِخیلی تو داری

شاعر :  مهدی جاللی

 َسر تا به  کََدم   َیکَسَره َهمَرنِگ  َشراِبن
 ُتم ِتهِک     گَپونی َهَمه    آَهنِگ َشراِبن
 َشهماِت   َسرِ  ِاحشوم باالیی ُو  گودی
 ِامرو  گَموُنم  َمحَله ِی ما َجنِگ  َشراِبن

شاعر :  مهدی جاللی


