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نماینده مردم شهرستان های شرق استان کرمان:

کاستی های شرق استان مانع 
دیده شدن زحمات دولت هستند
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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آقای خواننده؛ 
تو محکومی به برگشتن

مهدی بذرافکن
یادداشت مهمان

دقیقــش یــادم نیســت امــا همیــن 
قــدر مــی دانــم دوران دبیرســتان بــودم 
ــرد  ــش ک ــه ای پخ ــون تران ــه تلویزی ک
کــه برایــم و برایمــان تعجــب آمیــز 

ــود. ب
شــباهت صــدای خواننــده ترانــه ای 
کــه تلویزیــون پخــش کــرد بــا یکــی از 
ــرده  ــرت ک ــی و مهاج ــدگان قدیم خوانن
آن ســوی آب هــا مــا را متعجــب کــرده 
بــود؛ از شــبکه هــای اجتماعــی و اصــا 
از اینترنــت خبــر آنچنانــی نبــود کــه 
ــه  ــاره تران ــی درب ــر هــم زدن در چشــم ب
پخــش شــده و خواننــده اش جســتجو 

ــه ســوالمان برســیم... ــم و ب کنی

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

»گل گهر« بهشت معدنی ایران است

در سـفر رییـس جمهور بـه سـیرجان در روز دوشـنبه،  26 
طـرح  معدنـی و صنایـع معدنی در گل گهر افتتاح شـد که 
تعـدادی از آن هـا شـامل نیـروگاه 160 مگاواتـی گل گهـر، 
طرحـی بـا ظرفیـت 2 میلیون تـن تولید آهن اسـفنجی و 

چندیـن طرح توسـعه ای سـیرجان می شـود.
افتتاح طرح های»رویش باورها در دل کویر«

در ایـن سـفر کارخانـه ذوب و ریخته گـری شـماره یـک 
شـرکت جهـان فـوالد سـیرجان، خـط 2 کارخانـه احیـاء 
مسـتقیم مگامدول )کوثر( شـرکت توسـعه آهـن و فوالد 
گل گهـر، واحـد بخـار نیـروگاه گل گهر شـرکت گهـر انرژی 

شـد. افتتاح 
شـرکت  یـک  شـماره  ریخته گـری  و  ذوب  کارخانـه 
جهـان فـوالد سـیرجان بـا ظرفیـت تولیـد سـالیانه یـک 
میلیـون و 200 هـزار تنـی بیلـت بـا مقطـع مربـع بـا حجم 
سـرمایه گذاری 11 هزار و 500 میلیارد ریالی و اشـتغال زایی 
مسـتقیم ۷50 و غیرمسـتقیم 2 هزار و 250 نفری، خط 2 
کارخانه احیاء مسـتقیم مگامدول )کوثر( شـرکت توسعه 
آهـن و فـوالد گل گهـر با ظرفیت تولید سـالیانه 2 هزار تنی 
آهـن اسـفنجی بـا حجـم سـرمایه گذاری ۴ هـزار و 3۷0 

میلیارد ریالی و اشـتغال زایی مسـتقیم 220 و غیرمستقیم 
880 نفـری و واحـد بخـار نیـروگاه گل گهـر شـرکت گهـر 
انـرژی سـیرجان با ظرفیـت تولیـد 160 مگاواتـی با حجم 
اشـتغال زایی  و  یورویـی  میلیـون   135 سـرمایه گذاری 
مسـتقیم 60 و غیرمسـتقیم 100 نفری، 3 طرحی هسـتند 
کـه در منطقـه معدنـی و صنعتـی گل گهـر، تحـت عنـوان 

»رویـش باورهـا در دل کویـر« افتتـاح شـدند.
همچنیـن بـه صـورت هـم زمـان بـا افتتـاح ایـن سـه 
طـرح توسـعه ای، طـرح هـای صنعتی و معدنی شـرکت 
صنعتـی و معدنـی گل گهر نیـز با حضور رییـس جمهور به 
بهره بـرداری رسـید کـه مـی تـوان به شـرکت گهـر زمین با 
سـرمایه گذاری 100 میلیارد ریالی و اشـتغال زایی مسـتقیم 
30 و غیرمسـتقیم 90 نفری، پسـت 230 به 33 کیلو ولتی 
شـرکت صنعتـی و معدنـی گل گهر بـا سـرمایه گذاری 690 
میلیارد ریالی و اشـتغال زایی مسـتقیم 10 و غیرمسـتقیم 
38 نفـری، پسـت ۴00 بـه 33 کیلوولـت شـرکت جهـان 
فـوالد بـا سـرمایه گذاری ۷10 میلیارد ریالی و اشـتغال زایی 
مسـتقیم 20 و غیرمسـتقیم 60 نفـری، پسـت ۴00 بـه 
230 کیلوولـت نیـروگاه سـیرجان بـا سـرمایه گذاری 1190 

میلیارد ریالی و اشـتغال زایی مسـتقیم 25 و غیرمستقیم 
بریک سـازی سـرد شـرکت جهـان  نفـری، کارخانـه   60
یورویـی  میلیـون   5 باسـرمایه گذاری  سـیرجان  فـوالد 
نفـری،  و اشـتغال زایی مسـتقیم 10 و غیرمسـتقیم 30 
کارخانـه بریک سـازی سـرد شـرکت کاویان گهر سـیرجان 
بـا سـرمایه گذاری هـزار و 10 میلیـارد ریالی و اشـتغال زایی 

مسـتقیم 1۷ و غیرمسـتقیم ۴0 نفـری اشـاره کـرد.
همچنیـن طرح هـای انتقـال آب، مـواد و انـرژی، بهبـود 
کیفیـت، تجهیـزات نویـن کنترلـی، سنگ شـکنی، احداث 
سـد باطلـه مخـازن آب و بازیافـت آب شـامل 16 طـرح، 
شـرکت صنعتی، معدنی گل گهر با مجموع سرمایه گذاری 
سـه هزار و۴00 میلیارد ریالی و اشـتغالزایی مسـتقیم 128 
و غیـر مسـتقیم 32۷ نفـری از دیگر طرح هـای افتتاحی 

این شـرکت اسـت کـه بـه بهره برداری رسـید.
در سـفر رییـس جمهـور به سـیرجان پروژه های حـوزه آب 
و بـرق شهرسـتان نیـز از محـل نیـروگاه گل گهر بـه صورت 

ویدیـو کنفرانس افتتاح شـد.
افتتاح بیش از 8هزار میلیارد تومان طرح فوالدی

رییـس جمهـور در ادامـه اففتـاح طـرح هـای صنعتی گل 
گهر با اشـاره به توسـعه های انجام شـده در  این مجموعه 
گفـت: »متخصصـان داخلـی کشـور را هـم گل کـرده اند و  
هـم گهـر.گل گهـر امـروزه بـا پیشـرفت هایـی که داشـته 
بهشـت معدنـی شـده اسـت. مـا در سـفر کرمان، شـاهد 
افتتـاح بیش از 8 هزار میلیـارد تومان طرح عظیم فوالدی 

بودیم.«
وی همچنیـن  در آییـن افتتـاح طـرح هـای معدنـی و 
فـوالدی و طـرح هـای صنعـت، آب و بـرق اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه پروژه های افتتاح شـده در اسـتان هـای یزد 
و کرمـان اظهـار کـرد:» آنچه کـه در ایـن 2اسـتان در 2 روز 
گذشـته مشـاهده کردیـم، فـداکاری ایـن 2 خطـه بـرای 
آرمـان هـا، ملـت و کشـور بـزرگ ایـران بـود و همـه بایـد 
در ایـن مسـیر گام هـای بلندتـری را برداریـم ضمـن آنکه 
کار عظیـم و بزرگـی کـه امروز توسـط کارگران، مهندسـین، 
سـرمایه گـذاران، طراحـان و سیاسـتگذاران هم اکنـون در 

حـال انجـام و اجراسـت، قابـل تقدیـر اسـت.«
بـه گفتـه روحانـی امـروز در زمینـه صنعـت فـوالد، در دنیا 
قدرتمنـد هسـتیم و مـی توانیـم در شـرایط کنونـی تـا 80 
درصـد کارخانـه فـوالد را بـا تـوان داخلـی راه انـدازی کنیم.

گل گهر بزرگ ترین هلدینگ معدن و صنایع معدنی 
در ایـن مراسـم، جمشـید مارحمـان، مدیرعامل شـرکت 
معدنـی گل گهر به ترسـیم اقدامـات و برنامه هـای گل گهر 
بـه عنـوان بزرگ تریـن هلدینـگ معـدن و صنایـع معدنی 

کشـور در زنجیـره فـوالد گل گهـر پرداخت.
مارحمـان در مراسـم بهره بـرداری از 26 طـرح در مجموعه 
گل گهـر از سـوی رئیـس جمهور، گفـت:» آیین گشـایش 
کارخانه هـای آهـن اسـفنجی، آهـن و فـوالد گل گهر)خـط 
دوم( و ذوب و فوالدسـازی جهـان فـوالد، همـراه با بخش 

بخـار 160 مگاواتـی نیـروگاه گهـر انرژی برگزار شـد.«
وی ارزش کل پروژه هـا را بیـش از 8 هـزار و 200 میلیـارد 
تومـان عنـوان کـرد و افزود:» این شـرکت با وجـود اعمال 
تحریم هـای ظالمانـه، عـاوه بـر بیشـترین اسـتفاده از 
امکانـات موجـود و ثبـت رکوردهای های عملیاتی، رشـد 2 
درصـدی تولیـد کنسـانتره و گندلـه سـنگ آهـن و نیز 23 

درصـدی آهـن اسـفنجی را ثبـت کرده اسـت.«
وی بـه اقدامـات اکتشـاف شـرکت معدنـی و صنعتـی 
گل گهر اشـاره کـرد و گفـت: »اجرای عملیات اکتشـاف در 
قالب بزرگ ترین کنسرسـیوم اکتشـاف کشـور که با هدف 
تامیـن مـواد اولیه فوالد کشـور و صیانت از توسـعه پایدار و 
سـرمایه گذاری ها انجام می شـود، از اقدامات این شـرکت 

بـه شـمار می آید.«
وی ادامـه داد: »عملیـات اکتشـاف در سـطح پهنه هـای 
کشـور بـه ویـژه توده هـای معدنـی گل گهـر نیـز در دسـت 

انجـام اسـت.«
مارحمـان بـه اقدامـات زیربنایـی شـرکت گل گهـر اشـاره 
و اظهـار کـرد: »عـاوه بـر اکتشـاف و انجـام عملیـات تـا 
انتهـای زنجیره تولید، تکمیل و توسـعه زیربناهـا به عنوان 

پیش نیـاز توسـعه صنایـع معدنـی دنبـال مـی شـود.«
بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، 
مشـارکت در کنسرسـیوم شیرین سـازی و انتقـال آب از 
خلیج فـارس جـزء اقدامـات گل گهـر اسـت؛ پـروژه ای کـه 
ارزش بـرآوردی آن بـه 11 هـزار میلیـارد تومـان می رسـد.

مارحمـان افـزود: »پیش بینـی می شـود قطعـه نخسـت 
مسـیر انتقـال آب تـا پایـان امسـال راه اندازی شـود. «

مدیرعامل شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهـر گفت: »هم 
زمـان بـا تکمیـل و توسـعه نیروگاه هـای بـرق، هلدینـگ 
گل گهـر، بـا هـدف تامیـن هـزار و۴00 مـگاوات بـرق مورد 

نیـاز سـرمایه گذاری های انجـام شـده و توسـعه های آتی، 
واحـد بخار نیـروگاه )گهرانرژی( در چرخـه تامین برق قرار 

گرفت.«
وی یـادآور شـد: »پیـش از این 2 واحـد گازی این نیروگاه 
بـه ظرفیـت 330 مگاوات وارد مدار شـده بودنـد و نیروگاه 

دوم قـرار اسـت بـه زودی وارد فاز اجرایی شـود.«
 وی دربـاره وضعیـت حمـل ریلـی منطقـه گل گهـر گفـت: 
»حمـل ریلـی از اصلی تریـن اهـداف زیرسـاختی گل گهـر 
اسـت و درحال حاضـر 15 لکوموتیـو و ۷1۴ واگن، عملیات 

حمـل محصـوالت معدنـی را پشـتیبانی می کنند.«
مارحمـان همچنین خبر داد:» برنامه خرید هـزار واگن از 

داخل کشـور در دسـت اقدام اسـت کـه با هدف بـاال بردن 
تـوان حمل ریلـی مجموعه گل گهر انجام می شـود.

بـه گفتـه مارحمـان، قـرارداد فاز نخسـت برای خریـد 100 
واگـن بـا یکـی از سـازندگان داخلی امضا شـده اسـت.«

مارحمـان، ایفـای مسـوولیت اجتماعـی را از مهم تریـن 
اقدامـات و برنامه های گل گهر دانسـت و تاکیـد کرد: »این 
مهـم در باالتریـن سـطح کیفـی در حوزه هـای درمانـی، 

فرهنگـی و ورزشـی اجرایـی شـده اسـت.«
هـزار   21 سـرمایه گذاری  مدیرعامـل گل گهـر،  بـه گفتـه 
میلیـارد ریالـی در حـوزه مسـوولیت اجتماعـی منطقـه در 

حـال اجراسـت.

رییس جمهور در جریان افتتاح طرح های صنعتی گل گهر :
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ادامه یادداشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر جیرفت

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی اگهی موضوع مـاده 3

قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  برابـر رای شـماره 13986031901۴0010۷0-مـورخ 12-3-98 هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 

در واحـد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر جیرفـت تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـی اقـای نعمـت هللا آزاد داور 
فرزندمرحـوم محمـد بشـماره شناسـنامه 1331صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 365ترمربـع پـاک -فرعـی از 5۴9- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـاک  23فرعی از 
5۴9-اصلـی  قطعـه دو واقـع دراراضـی کلـرود جیرفت بخـش ۴5کرمان  خریداری  از مالک رسـمی 
قاسـم یاغـی پـور محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 

روز آگهـی می شـود
در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی  تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضی طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد
-تاریخ انتشار نوبت اول 98/8/22-تاریخ انتشار نوبت دوم 98/9/6

جواد فاریابی -ریس اداره ثبت اسناد جیرفت

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

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي-اگهي موضوع ماده3قانـون وماده13آئين نامـه قانون تعيين تكليف 

وضعيـت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي
برابـررأي شـماره139860319008001۴66 هيـات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتي 
اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفات 
مالكانـه بامعـارض متقاضـي خانم اطهره تهامی زرندی فرزند سـیدمحمد بشـماره شناسـنامه 25۷ 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 260/20 مترمربع پاك 986 فرعـي از ۷561 اصلي واقع 
در زرنـد خیابـان 20 متـری محرم شـمالی 2 خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـام الدین حجازی 
محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبت به فاصلـه 15روزآگهي مي شـود 
در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از 
تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضايي تقديـم نمايند. 
بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكيت 

صـادر خواهد شـد. م/الف15۷
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/8/22-تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/9/6

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
واراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  نامـه  وماده13آئيـن  ماده3قانـون  موضـوع  اگهـي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي- برابـررأي شـماره139860319008001۴63 – 98/۷/25 هيـات دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
زرنـد تصرفـات مالكانـه بامعارض متقاضي آقـای علیرضا زارعی جال آبادی فرزند یداله بشـماره شناسـنامه 5282 صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 316/۴0 مترمربع پاك 988 فرعـي از ۷561 اصلي واقـع در زرند بلوار فردوس کوچه 
28 خریـداری از مالـک رسـمی خانم رخسـاره حجازی محرز گرديده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عموم مراتـب در دونوبت به 
فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي 
تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضاي مدت 

مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف156
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/8/22-تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/9/6

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139504019070000093/1  
بدینوسـیله به اقای مهدی سـیدی بدهکارپرونده کاسـه 13950۴0190۷0000093/1که 
برابـر گزارش98/08/11شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابرسـند رهنـی 
مبلـغ  االئمـه   ثامـن  اعتبـار  تعاونـی  و  شـما  شـماره29۴9۴-1386/11/1۴بین 
2/101/000/000ریال بدهکارمی باشـید که براثرعدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت 
صدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادروبکاسـه فوق دراین اجراءمطرح می باشـد 
لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین 
آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چاپ 
ومنتشـرمی گـردد ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صـورت بـدون 

انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد 
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت .جواد فاریابی –م الف :454

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139604019070000448/1    
بدینوسـیله به اقای موسی فاریابی بدهکارپرونده کاسـه 13960۴0190۷0000۴۴8/1که 
برابـر گزارش98/0۷/1۷شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابرسـند ازدواج 
شـماره6953بین شما و خانم سعیده علیدادی سلیمانی  مبلغ ۴/۴۴1/۴۴0/000ریال 
بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح می باشـد لذا طبق 
مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهی که 
تاریـخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی 
گـردد ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صورت بـدون انتشـارآگهی 

دیگـری عملیـات اجرائـی طبق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت .جواد فاریابی –م الف :456

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319008001528 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم شـیرین جـان پورحبیبی زرنـدی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1۷۴ صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 303/13 مترمربـع پاک 2525 فرعـی مفروز و مجزی شـده از پاک 115 فرعـی از 2368 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان انقاب کوچه ۴ خریداری از مالک رسـمی آقـای اکبر رهنما محرز گردیده اسـت. لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

م/ الـف 162-تاریـخ انتشـار نوبت اول: 98/8/22-تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/9/6
حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319002002220 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای احمد احمدی کهنعلی فرزند نورک بشـماره شناسـنامه 12 صادره از قلعه گنج در یک باب خانه به مسـاحت  
1063.6مترمربـع پـاک 368 فرعـی از ۴96-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 36 فرعـی از ۴96- اصلی قطعه چهار 
واقـع در قلعـه گنـج بلـوار 22 بهمـن خریداری از مالک رسـمی آقای نورک احمدی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت 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 به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار 

اول :8-8-98تاریخ انتشـار دوم :98-8-22
اصغر نارویی -رییس اداره ثبت اسناد شهرستان کهنوج-م الف:2175

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
واراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  نامـه  وماده13آئيـن  ماده3قانـون  موضـوع  اگهـي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي-برابررأي شـماره139860319008001518 هيـات دوم موضـوع قانـون 
تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبت ملـك زرند 
تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـي خانـم محدثه کارور فرزند علیرضا بشـماره شناسـنامه 5126 صـادره از زرنـد در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 301/25 مترمربـع پـاك 989 فرعـی از ۷561 اصلـي واقع در زرند بلـوار آیت هللا هاشـمی کوچه 3 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم طلعت نظریان محرز گرديده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتـب در دونوبت به فاصله 
15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از 
تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مـدت يكماه از 
تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذكور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف160
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/8/22-تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/9/6

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(

"آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( پرونده کاسه 9۷00109"
بـه موجـب پرونده اجرائی کاسـه فوق ششـدانگ پاک ثبتی  شـماره 1128 فرعـی از 2389 
– اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمان شـهر زرنـد – خیابان ابوذر، بین کوچه 2 و ۴، که سـند آن 
ذیل ثبت شـماره 19931 در صفحه 355 دفتر 135 اماک و سـند به شـماره چاپی 589۴03 بنام متعهد صادر 
و تسـلیم گردیده اسـت، که محدود به حدود شـماال: دیوار مشـترک بطول 8 متر به دکان پاک 1123 فرعی از 
2389 – اصلـی شـرقا: درب و دیواریسـت بطـول ۴ متر بـه پیاده روی خیابان جنوبا، دیوار مشـترک بطول 8/10 
متـر بـه دکان پـاک 1129 فرعـی از 2389 – اصلـی غربـا، دیـوار اختصاصـی بطـول ۴ متر به خانه پـاک 1122 
فرعـی از 2389 – اصلـی، بـه مسـاحت 32/20 مترمربع که طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری این ملک 
بصـورت شـش دانـگ دکان بـوده و در محـل از پـاک های مجاور مجزا نگردیده اسـت و بهای ملـک مورد نظر 
بـا فـرض بامعـارض بـودن و بـدون در نظـر گرفتن دیـون و مطالبات احتمالی بـا مسـاحت 32/2 مترمربع به 
ارزش کل ملـک ، بـه مبلـغ 1/12۷/000/000 ریال )یک میلیارد و یکصد و بیسـت و هفت میلیون ریال( ارزیابی و 
قطعی گردیده اسـت. مزایده از مبلغ 1/12۷/000/000 ریال )یک میلیارد و یکصد و بیسـت و هفت میلیون ریال( 
شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد و پاک فوق از سـاعت 9 الی 12 روز سـه شـنبه 
مـورخ 98/9/12 در اداره ثبـت اسـناد و اماک شهرسـتان زرنـد واقع در بلوار فـردوس از طریق مزایده به فروش 
مـی رسـد. الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهی های مربـوط به آب، بـرق، گاز و غیره اعم از حق انشـعاب و یا حق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایده دارای آنها باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و 
غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت و 
نیـز در صـورت وجـود مـازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فـوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد 
شـد و نیـم عشـر و حق مزایـده نقدًا وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد، مزایده روز 

اداری بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد.
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخ 98/8/22

حسین توحیدی نیا- رییس واحد اجرای اسناد رسمی زرند

آگهی حصر وراثت
 احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان دختـر بـس جیـب 
فرزنـد حسـین  به خواسـته حصروراثت توضیـح داده شـادروان غام رضا 
خاکـی نهـاد بـه شـماره  ملـی 3160852۷68در تاریـخ139۷/10/02 دراثر 

بیمـاری قلبـی فوت نمـوده ووارث حیـن فوق عبارتنـد از :
1-   حسین خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی 53693823۷9   

2- عباس خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی60895221۷1
3- حسن خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی315002۷28۴

۴-رضا خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی 6089522198
5- نواب خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی 536989۷۴8۴

6-جواد خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی 53699۴6051
۷- اصغر خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی31500۴632۷

8- حیات خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی53693823۴۴
9-مریم خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی 53369382352

10-نخواه خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی6089522163
11-فاطمه خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی536938238۷

12-سکینه خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی3150۴6335
13-ملیحه خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی536003۷16۴
1۴-حمید خاکی نهاد فرزند غامرضا  به  ش ملی6089522181

15-دختـر بـس جیـب فرزنـد حسـین بـه ش ملـی 316085۴213- لـذا مراتـب یـک نوبت 
در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت 
نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد –
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :753

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

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي-اگهي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامـه قانون 
تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-
برابـررأي شـماره139860319008001۴30 هيـات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت 
ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبت ملـك زرند 
بـه  ایـران  تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـي جمعیـت هـال احمـر جمهـوری اسـامی 
نمایندگی آقای حمید پورعسـکری در ششـدانگ سـاختمان سـوله به مسـاحت 123۷ مترمربع 
پـاك 2610 فرعـي مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 28۷ فرعـی از 2 اصلـي واقـع در کوهبنـان 
میـدان انقـاب خیابـان حـال احمـر خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـیدعبدالوهاب آل طه 
محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دونوبت بـه فاصلـه 15روزآگهي مي 
شـود در صورتـي كـه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند 
مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به اين اداره تسـليم 
وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف161
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/8/22- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/9/6

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

هيـات موضـوع قانون تعيين تكليـف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسمي-اگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسمي
برابـررأي شـماره139860319008001۴62 هيـات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي 
اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك زرند تصرفات مالكانه 
بامعـارض متقاضـي آقـای حمید مومنـی تذرجی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 2 صـادره از زرند در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 319/۴0 مترمربـع پـاك 2526 فرعـي مفـروز و مجـزی شـده از پاک 
1۴3 فرعـی از 2368 اصلـي واقـع در زرنـد خیابان شـهید فهمیده کوچه 1۴ خریداری از مالک رسـمی 
صاحـب جـان میرزایـی محـرز گرديده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دونوبـت به فاصله 
15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اولين اگهي بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به اين اداره تسـليم 
وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضايـي تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف159
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/8/22-تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/9/6
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آگهی مزایده
ــه  ــال اســتفاده خــود را کــه ب ــی و ب ــارز ) مجتمــع کرمــان ( در نظــر دارد اقــالم ضایعات گــروه صنعتــی ب
شــرح جــدول زیــر مــی باشــد از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند متقاضیــان خریــد مــی تواننــد جهــت 
دریافــت اطالعــات بیشــتر و ارائــه قیمــت از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت هفــت روز بــه آدرس کارخانــه 
واقــع در کرمــان کیلومتــر 25 جــاده جوپــار مجتمــع صنایــع الســتیک بــارز و یــا بــا شــماره تلفــن هــای 

ــد. ــدارکات تمــاس حاصــل نماین 03431345238- 03431345229 – 03431345256 واحــد ت
جهت دریافت فرم مزایده به آدرس اینترنتی www.KBIC.IR مراجعه نمایید.

عدداقالم ضایعاتی ردیف 
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مـردم کرمـان در حالـی در انتظـار راهـکار رئیـس جمهـور بـرای 
حـل مشـکل بـی آبـی هسـتند کـه مـردم جنـوب اسـتان گایـه 
دارنـد کـه چـرا رئیـس جمهـور بـه ایـن منطقـه سـفر نمـی کند. 
سـومین سـفر روحانـی بـه اسـتان کرمـان در حالـی آغـاز شـد 
کـه قبـل از آغـاز ایـن سـفر مسـائلی از جملـه مصوبات بـر زمین 
مانـده سـفر دور قبـل مطـرح شـد، طـرح هایـی کـه همچنـان 
مـردم کرمـان در انتظـار رفـع آنهـا هسـتند، سـفر روحانـی بـه 
کرمـان بـا دو هـدف افتتـاح طرح هـای صنعتی و دیـدار با مردم 

برخـی از شهرسـتانهای اسـتان کرمـان انجـام شـده اسـت.
جنوب کرمان و گالیه از رییس جمهور 

بـه گـزارش مهـر اولیـن انتقـاد هـا از عـدم حضـور روحانـی در 
و شـرق کرمـان مطـرح شـد،  شهرسـتان های محـروم جنـوب 
مـردم جنـوب کرمـان کـه بـا محرومیـت تاریخـی دسـت و پنجه 
نـرم مـی کننـد انتظـار داشـتند رییـس جمهـور در سـفرش بـه 
کرمـان سـری بـه این شهرسـتان هـای جنوب اسـتان بزنـد و از 

نزدیـک در جریـان مشـکات ایـن مناطـق قـرار گیـرد.
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس در ایـن خصوص 
گفـت: مصوبـات هیـأت دولـت در سـفر قبـل هیچ کـدام بـرای 
جنـوب اسـتان کرمـان اجرایـی و عملیاتی نشـدند، در سـفر قبلی 
رئیس جمهـور وزیـر بهداشـت را بـه عنـوان نماینـده بـه جنـوب 
اسـتان فرسـتاد در حالی کـه مصوبـات شـخص وزیر هیـچ کدام 

عملیاتی نشـده اسـت.
یحیـی کمالی پـور بـا انتقـاد از بـی توجهـی بـه جنـوب اسـتان 
کرمـان مـی افزایـد: اسـتان کرمـان نیـاز به توسـعه متـوازن دارد 

در همـه شهرسـتان هـا دارد.
وی بـا اشـاره بـه پتانسـیل های جنوب کرمان خواسـتار مسـتقل 

شـدن جنوب کرمان از شـمال این اسـتان شـده اسـت.
تورم و گرانی در کرمان مهار شـود

محمـد مهـدی زاهـدی نمایـده دیگـر کرمـان و راور 
نیـز خواسـتار توجـه روحانـی بـه مشـکات اسـتان 
شـده اسـت و مشـکات را اینگونـه بیـان مـی کنـد.

قیمـت بلیـط هواپیما و قطار در کرمان در مقایسـه با 
سـایر اسـتانها باالسـت و مردم تحت فشـار هسـتند 
و پیگیـری هـا نیـز بـی نتیجـه مانـده و مسـئوالن 

شـرکتهای هواپیمایـی و ریلـی بـی توجه هسـتند.
سـفری که زادگاه آیت هللا هاشمی آغاز شد

زاهـدی خشکسـالی، وجـود افاغنـه، اشـتغال، تـورم 
مشـکات  دیگـر  از  را  جامعـه  در  موجـود  و گرانـی 
مـی دانـد و از رئیـس جمهـور خواسـته اسـت کـه 
خشکسـالی و بـی آبـی کرمـان را مـورد توجـه قـرار 

. هد د
ترک مراسم سخنرانی رییس جمهور 

روحانـی پـس از سـفرش بـه یـزد سـفر خـود بـه 
آیـت هللا  زادگاه  شـهر  رفسـنجان  از  اسـتان کرمـان 
هاشـمی رفسـنجانی آغـاز کـرد و در سـخنرانی اش 
بارهـا بـه نقـش وی در رونـد انقـاب اشـاره کـرد.

روحانـی  سـخنرانی  از  رفسـنجانی ها کـه  از  برخـی 
اسـتقبال کـرده بودنـد در انتهـای سـخنرانی شـروع 

بـه تـرک ایـن مراسـم کردنـد.
مردمـی  سـخنرانی  مراسـم  از  رفسـنجان  مـردم 
از  شـعارهایی  و  بودنـد  کـرده  اسـتقبال  روحانـی 
همچنیـن  و  می دادنـد  سـر  دولـت  از  حمایـت 

بودنـد. اقتصـادی  وضعیـت  بهبـود  خواسـتار 
مردم خواسـتار توجه به مشکات اقتصادی شدند

همچنیـن در دسـت برخـی از آنهـا پاکاردهایـی بود 
نوشـته  مـردم  اقتصـادی  مطالبـات  آنهـا  روی  کـه 
انتقـادی نیـز توسـط مـردم  شـده بـود، شـعارهای 
داده مـی شـد کـه می توان به این شـعارهای اشـاره 
کـرد »بـه چـه بـه مـا گفتی چـه به مـا کـردی نامید 
کـردی«، »گـوش کـن قصـه پـر غصـه بیـکاران را«، 

»همنشـین بـا فقـرا بـاش همیـن اسـت بهشـت«.
آب می خواهیم

همچنیـن مردم رفسـنجان که اکثرا کشـاورز هسـتند 
خواسـتار رفـع مشـکات کـم آبـی بـه خصـوص در 

بخـش کشـاورزی بودند.
مـردم  سـوی  از  متعـددی کـه  مشـکات  کنـار  در 
شـود  مـی  مطـرح  کرمـان  اسـتان  نماینـدگان  و 
اسـتان  مسـئوالن  و  مـردم  درخواسـت  مهمتریـن 
کرمـان حتـی در بین مسـئوالن اجرایی رفع مشـکل 

اسـت. اسـتان کرمـان  بیآبـی 
سالهاسـت مـردم اسـتان کرمـان بـا بی آبـی مواجه 
هسـتند امـا تاکنـون هیچ چاره ای برای رفع مشـکل 
بـی آبـی در کرمـان نشـده و در مقابـل برداشـت از 
منابـع محـدود موجـود در اسـتان کرمـان هـر روز 
بیشـتر می شـود و مـردن نگـران سـالهای پیش رو 

. هستند

جنوب کرمان و گالیه 
از  رییس جمهور

خبر

پیشرفت 70 درصدی در حوزه 
اکتشاف پهنه معدنی جبالبارز 

با احداث سیل بندها از سیل زدگی 
جنوب کرمان جلوگیری کنیم

خرید برق نیروگاه های خورشیدی 
20 سال تضمین می شود

جنوب کرمان سهمی 
در مدیریت استان ندارد

نمایه سازی مجله دانشگاه علوم پزشکی 
SID جیرفت در پایگاه

مســلم مروجی فــرد، گفــت: پهنه 
معدنــی جبالبــارز کــه بالــغ بــر2 
هزارکیلومتــر مربــع اســت بــه 
شــرکت گهرزمیــن واگــذار شــده 
و تاکنــون پیشــرفت ۷0 درصــدی در حــوزه 

ــه داشــته اســت. ــن پهن اکتشــاف ای
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از 
ــاون  ــس، مع ــا حضــور ریی ــوب، ب ــان جن کرم
امــور معــادن و صنایــع معدنــی و کارشناســان 
حــوزه معــدن ســازمان صمــت جنــوب کرمــان 
و کارشناســان شــرکت گهــر زمیــن جلســه ای 
ــد فعالیت هــای انجــام  در جهــت بررســی رون
ــی  ــه معدن ــن شــرکت در پهن شــده توســط ای

جبالبــارز برگــزار شــد.
ــن خصــوص،  ــرد«، در ای »مســلم مروجــی ف
بالــغ  جبالبارز کــه  معدنــی  پهنــه  گفــت: 

ــع اســت به شــرکت  ــر مرب ــر 2 هــزار کیلومت ب
گهرزمیــن واگــذار شــده و تاکنون پیشــرفت ۷0 
درصــدی در حــوزه اکتشــاف ایــن پهنــه داشــته 
اســت.رییس ســازمان صمــت جنــوب کرمــان، 
ــای  ــیل ه ــامل پتانس ــه ش ــن پهن ــزود: ای اف
ــًا مــس و طــا است.ســازمان  ــزی و عمدت فل
صمــت جنــوب کرمــان در حــال بررســی رونــد 
ــی طــرح  اکتشــاف و حــل مشــکات احتمال
ــج  ــدن نتای ــی ش ــورت نهای ــه در ص ــت ک اس
ارائــه شــده از ســوی مکتشــف، پتانســیل های 
ــای  ــت ه ــی از ظرفی ــه یک ــن پهن ــی ای معدن
خــوب معدنــی جنــوب کرمــان شــکل خواهــد 

گرفــت.
ــان  ــه کارشناس ــن جلس ــت؛ در ای ــی اس گفتن
مکتشــف ایــن پهنــه، طــرح اکتشــافی و 

اقدامــات انجــام شــده را ارائــه کردنــد.

نمکـی بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش 
از ۷0 درصـد داروهـای مـا تولیـد 
داخـل اسـت، گفـت: کارخانه هـای 
داروسـازی مـا هیچگونـه کمبـود 
مدیـران  و  ندارنـد  داروسـازی  اولیـه  مـواد 
بتواننـد  تـا  هسـتند  تـاش  در  شـبانه روز  مـا 

کننـد. جبـران  را  ظالمانـه  تحریم هـای 
کرمـان  اسـتان  جنـوب  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کاسـتی هایی را تحمـل کـرده امـا قابلیت هـای 
بسـیار باالیـی نیز دارد افزود: جنـوب کرمان تنوع 
اقلیمـی و آب و هوایـی بسـیار خوبـی دارد کـه 
می توانـد در جـذب توریسـت کمـک بزرگـی بـه 

ایـن منطقـه کند.
وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـا 
اشـاره بـه اینکـه مـا با ایـن سـرمایه های کـه در 
جنـوب کرمـان داریـم، می توانیـم خلـق ثـروت 
بسـیار باالیـی داشـته باشـیم تصریح کـرد: باید 

اسـتفاده بهینـه از منابـع آب داشـته باشـیم و 
تمـام تـاش خـود را بـرای احـداث سـیل بند ها 
و رودخانه هـای ایـن منطقه به کار گیریـم تا این 

منطقـه دچـار مشـکل سـیل زدگی نشـود.
شـرب  آب  مشـکل  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
را  نتیجـه  و  پیگیـری می کنـم  را  ایـن منطقـه 
بـه سـمع و نظـر مـردم می رسـانم گفـت: بـرای 
شهرسـتان  سـاخت  حـال  در  بیمارسـتان های 
عنبرآبـاد بایـد فـاز بـه فاز پیـش برویم کـه قول 
مسـاعد بـرای تکمیل فـاز اول این بیمارسـتان را 

داد. خواهـم 
نمکـی بـا بیـان اینکـه رفـع ممنوعیت صـادرات 
کشـاورزی را نیـز پیگیـری می کنـم تـا بتوانیـم 
مشـکل منطقـه را حل کنیـم افـزود: دولت برای 
مـردم از هیـچ تاشـی دریـغ نمی کنـد و حضور 
مسـووالن در شـهرها نشـان از توجه ویـژه دولت 

بـه نقـاط کـم برخوردار اسـت.

توســعه  معــاون  گفتــه  بــه 
انســانی  منابــع  و  مدیریــت 
انرژی هــای  ســازمان 
ــرژی  ــره وری ان ــر و به تجدیدپذی
بــرق، خریــد بــرق تولیــدی نیروگاه هــای 
خورشــیدی بــه مــدت 20 ســال تضمیــن 
ــاون توســعه  ــم زاده مع می شــود. ســعید کری
ــرژی  ــع انســانی ســازمان ان ــت و مناب مدیری
ــرق  ــرژی ب ــره وری ان ــر و به ــای تجدیدپذی ه
ــرفت  ــد پیش ــد از رون ــاتبا( در آیین بازدی )س
فــاز دوم پروژه نیــروگاه خورشــیدی قلعه گنــج 
تجدیدپذیــر،  نیروگاه هــای  گفت: احــداث 
ــر در  ــال اخی ــه س ــه طی س ــت ک ــی اس بحث
کشــور مطــرح شــده اســت.وی افــزود: ایــن 
ــی  ــرق خانگ ــو وات ب ــک کیل ــا از ی نیروگاه ه
ــرمایه گذار توان  ــه س ــی ک ــزان ظرفیت ــا می ت

ــد راه اندازی  ــته باش ــی آن را داش ــن مال تامی
و  مدیریــت  توســعه  می شــوند.معاون 
انرژی هــای  ســازمان  انســانی  منابــع 
تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق تصریــح 
مــردم، ادارات  از  دعــوت  کرد: هدف مــا 
دولتــی و نهادهــا بــرای مشــارکت در راه اندازی 
خورشــیدی  و  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای 
در مناطقــی همچــون جنــوب کرمــان اســت.

وی اظهــار داشــت: در شــرکت ســاتبا، کــه 
و  خورشــیدی  وظیفه توســعه نیروگاه های 
تجدیدپذیــر را بــر عهــده دارد خریــد بــرق 
خورشــیدی را بــرای تولیــد کننــدگان تضمیــن 
می کنیم.تولیــد کننــده، تنهــا طــی پنــج ســال 
نخســت اجــرای طرح، هزینــه ای را کــه در 
ــد و  ــت می کن ــرده دریاف ــن مســیر خرج ک ای

ــد.   ــی می رس ــه درآمدزای ــس از آن ب پ

معـاون حقوقـی و امـور مجلس 
عنـوان  بـه  جمهـوری  رئیـس 
بـرای  روحانـی  دکتـر  نماینـده 
بررسـی  و  طـرح  چنـد  افتتـاح 
اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان  پنـج  مشـکات 
در  بـا حضـور  ادامـه،  در  وی  رفـت.  کرمـان 
روسـتای َچِکـری، از گلخانه هـای این روسـتا 
بازدیـد و در جمـع مـردم روسـتای چکـری 
مهـم ترین مشـکات و معضات روسـتاییان 
آنهـا  رفـع  بـرای  را  الزم  دسـتور  و  شـنید  را 
صـادر کـرد. دکتـر حمـزه نماینـده مـردم پنج 
گنـج جنوبـی در مجلس شـورای اسـامی در 
نشسـت بـا وزیر ،با اشـاره برخـی از مهم ترین 
جنـوب  گفـت:  اسـتان  جنـوب  مشـکات 
اسـتان  مدیریـت  در  سـهمی  هیـچ  کرمـان 
نـدارد کـه ایـن امـر باعـث عقـب ماندگـی آن 

شـده اسـت.معاون حقوقـی و امـور مجلـس 
رییـس جمهـور در ایـن نشسـت بـا اشـاره به 
مشـاهدات خـود و مشـکات مطـرح شـده 
در سـخنان فرمانـداران و ائمـه جمعـه پنـج 
ایـن  از  بخشـی  جنوبـی گفـت:  شهرسـتان 
مشـکات مربـوط بـه وزارتخانه هـا اسـت کـه 
نیـاز اسـت بـا برخـی از وزرا صحبـت شـود 
در  بـه تصمیـم گیـری  نیـاز  دیگـر  برخـی  و 
باالتـری دارد.وی مهم تریـن مشـکل  سـطح 
مطـرح شـده را اسـناد زمین هـای کشـاورزی 
کـه منابـع طبیعـی آنهـا را اراضـی ملـی اعام 
کـرده اسـت عنـوان و تاکیـد کـرد: بـرای حل 
ایـن مشـکل جلسـه ای را بـا تعـدادی از وزرا 
تشـکیل و خواسـته بـه حق مردم را به سـمع 
و نظـر آقـای رییـس جمهـور بـرای حـل این 

می رسـانم. مشـکل 

ســیدی«،  در  دکتر »فاطمــه 
گفــت:  خبرنــگاران،  جمــع 
بــرای اولیــن بــار مجلــه علمــی 
و پژوهشــی دانشــگاه علــوم 
اطاعــات  پایــگاه  در  جیرفــت  پزشــکی 
علمــی جهــاد دانشــگاهی کشــور نمایــه 
مــی شــود.معاون تحقیقــات و فنــاوری 
جیرفت، بــا  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
بیــان ایــن مطلب کــه پایــگاه اطاعــات 
بــه   )SID(دانشــگاهی جهــاد  علمــی 
ــگاه هــای  ــن پای ــم تری ــوان یکــی از مه عن
انتشــار  علــوم کشــور جهــت  اســتنادی 
پژوهشــی  و  علمــی  مصــوب  نشــریات 
در رشــته هــای علــوم پزشــکی و ســایر 
ــگاه  ــن پای ــار داشــت: ای ــوم اســت، اظه عل
نمایــه  منظــور  بــه  را  خــود  حمایــت 

ســازی و نشــر مقــاالت، مجلــه علمــی 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  پژوهشــی   –
خــود  رســمی  ســایت  وب  در  جیرفــت 
اعــام کــرده اســت.وی، بــا اشــاره بــه 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــریه دانش ــن که نش ای
جیرفــت، دارای رتبــه علمــی- پژوهشــی از 
وزارت بهداشــت اســت، تصریــح کــرد: ایــن 
مجلــه فعالیــت خــود را بــه صــورت رســمی 
از ســال 1393 آغــاز کــرده اســت و در 
ــوم  ــریات عل ــیون نش ــت کمیس ــی نشس ط
ــاری  ــال ج ــهریور س ــور در ش ــکی کش پزش
ــی  ــی پژوهش ــه علم ــذ رتب ــه اخ ــق ب موف
شــد.به روز بــودن چــاپ مجلــه، ســرعت و 
دقــت در فراينــد داوری و انتخــاب مقــاالت 
ــه  ــرای چــاپ را از ويژگی هــای مجل ــر ب برت

ــت.  ــگاه اس ــن دانش ای

گفت: مؤثرتريـن  خیرخـواه،  اصغـر  علـی  دکتـر 
روش پيشـگيری از آنفلوانزا دريافت واکسـن این 
بیمـاری در پائيـز هر سـال اسـت البتـه رفتارهای 
از آنفلوانـزا  سـالم بهداشـتی نيـز در پيشـگيری 

نقـش بسـزایی دارد.
شبسـتان  خبرگـزاری  خبرنـگار  گـزارش  بـه   
بـه شـروع فصـل  توجـه  بـا  کرمـان جنـوب،  از 
گسـترش بیماری های تنفسـی به ویـژه آنفلوانزا، 
آموزش و اطاع رسـانی، در پیشـگیری از بیماری 
حائـز اهمیت اسـت، در همین راسـتا نشسـتی با 
حضـور معـاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی 

جیرفـت برگزار شـد.
دکتـر »اصغـر خیرخـواه«، در این نشسـت، گفت: 
تنفسـی  حـاد  عفونـت  يـک  آنفلوانـزا  بيمـاری 
هـای  ويـروس  آن  عامـل  کـه  اسـت  مسـری 

اسـت. آنفلوانـزا 
معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت، 
افـزود: انتقـال ويـروس در جامعـه سـريع اسـت 
بـه طـوری کـه بيشـترين ميزان بـروز بيمـاری در 
عـرض 2 تـا 3 هفته از شـروع بيمـاری در جامعه 

رخ مـی دهد.
وی، خاطرنشـان کـرد: ویروس آنفلوآنـزا به دلیل 
تغییـرات ژنتیکـی کـه هـر سـاله دارد همـه افراد 
نسـبت بـه ابتـا بـه بیمـاری در معـرض خطـر 
هسـتند و عامـل خطـر ایجـاد عـوارض شـدید و 
حتـی مـرگ در افـراد پير، کـودکان، زنان بـاردار و 

بعضـی از بيمـاران خاص بیشـتر اسـت. 

دکتـر خیرخواه، عنوان داشـت: از جمله عائم این 
بیماری تب، احسـاس سـرما، سـردرد، خسـتگي 
مفرط، سـرفه خشـک، گلودرد، آبريزش بينی، درد 
عضانـی، سـوزش و آبريـزش چشـم اسـت و در 
کـودکان نیـز عائم گوارشـی مانند تهوع، اسـتفراغ 
و اسـهال را همـراه دارد و سـرفه در مبتايـان مـی 

توانـد بـرای مدت هـای طوالنی باقـی بماند.
معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت، 
ابـراز  آنفلوانـزا،  بيمـاری  عـوارض  خصـوص  در 
بيمـاری شـامل عفونـت  ایـن  داشـت: عـوارض 
ريـوی ميکروبـی، از دسـت دادن آب بـدن و نیـز 
نارسـائی  ماننـد  مزمـن  هـای  بيمـاری  تشـديد 
قلبـی، آسـم و ديابـت اسـت و ایـن بیمـاری در 
کـودکان ممکـن اسـت عفونـت ثانويـه گـوش و 

سـينوس را ايجـاد کنـد.
وی، بـه روش انتشـار ويـروس بيمـاری آنفلوانزا، 
آنفلوانـزا  هـای  ويـروس  افـزود:  و  اشـاره کـرد 
موجـود در قطـرات تنفسـی، از طريـق سـرفه و 
عطسـه منتشـر مـی شـوند و در اغلب مـوارد اين 
انتشـار از فـرد بـه فـرد و معمـواًل از طريـق تماس 
دسـت بـا آنچه کـه به ويروس آلوده شـده اسـت 
و سـپس تمـاس دسـت آلـوده بـا دهـان و بيني 
فـرد منتقـل مـي شـود. دکتر خیرخـواه، اضافـه 
کـرد: بزرگسـاالن ممکـن اسـت ديگـران را 1 روز 
قبل از شـروع عائم تا ۷ روز پس از بروز بيماری 
مبتـا کننـد کـه ايـن امـر به ايـن معنی اسـت که 
یـک فـرد بیمـار مـی تواند فـردی را قبـل از آن که 

دچـار بيماری شـود، مبتـا کند. معاون بهداشـت 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، بـا اشـاره بـه 
روش هـای پيشـگيری از آنفلوانـزا، تصریـح کرد: 
مؤثرتريـن روش پيشـگيری از آنفلوانـزا دريافـت 
واکسـن ایـن بیمـاری در پائيـز هـر سـال اسـت 
البته رفتارهای سـالم بهداشـتی نيز در پيشگيری 

از آنفلوانـزا نقـش بسـزایی دارد.
وی، ادامـه داد: در نهايـت داروهای ضد ويروسـی 
می تواند جهت پيشـگيری از انتشـار اين بيماری 
مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد و توصیه ما این اسـت 
کـه هنگامـی کـه عائـم بیماری شـدت پیـدا می 

کنـد فرد به پزشـک مراجعـه کند.
دکتـر خیرخـواه، خاطرنشـان کرد: تأثير واکسـن 
پـس از 2 هفتـه از زمـان دريافـت آن و از طريق 
ايجـاد آنتـی بـادی ضـد ويـروس آنفلوانـزا در 
بـدن ايجـاد مـی شـود و مـاه هـاي مهـر و آبان 
ایـن  واکسـن  دريافـت  بـرای  زمـان  بهتريـن 

بیمـاری اسـت کـه البتـه در مـاه هـای پـس از 
آن نيـز تجويـز واکسـن بـه علـت احتمـال بروز 
آنفلوانـزا از مهـر لغایـت ارديبهشـت  مؤثـر واقـع 
علـوم  دانشـگاه  بهداشـت  شـود.معاون  مـی 
پزشـکی جیرفـت، ضمـن توصیه هایـی به مردم 
جنـوب کرمـان، بیـان داشـت: افـراد در مـدت 
ابتـا بـه بيمـاری، فاصلـه خـود را ) حداقل یک 
متـر( بـا اطرافيـان حفـظ کـرده و هنگامـی کـه 
فـرد به بيماری مبتا شـده اسـت بایـد در منزل 
سـرفه،  و  عطسـه  زمـان  در  کننـد،  اسـتراحت 
جلـوی دهـان و بينـی خـود را بـا يک دسـتمال 
بگيرنـد و در طـول مـدت بيماری به طـور مرتب 
دسـت هـاي خود را بشـنوید و در صـورت وجود 
بيمـاری در اطرافيـان جهـت پيشـگيری در ابتا 
بـه آنفلوانـزا از روبوسـی، دسـت دادن و تمـاس 
دسـت خـود بـا چشـم هـا و بينـی و دهانتـان 

اجتنـاب کننـد.

ــوزش  ــان و آم ــت درم ــر بهداش ــور وزی ــا حض  ب
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  پزشــکی، 
جلســه  مســوولین،  از  جمعــی  و  جیرفــت 
شهرســتان های  اداری  شــورای  مشــترک 
اجتماعــات  ســالن  در  عنبرآبــاد  و  جیرفــت 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــزار ش ــت برگ ــداری جیرف فرمان
کرمــان  از  شبســتان  خبرگــزاری  خبرنــگار 
ــان و  ــت درم ــر بهداش ــور وزی ــا حض ــوب، ب جن
علــوم  دانشــگاه  رئیــس  پزشــکی،  آمــوزش 
مســئولین،  از  جمعــی  و  جیرفــت  پزشــکی 
شهرســتان  اداری  شــورای  مشــترک  جلســه 
هــای جیرفــت و عنبرآبــاد در ســالن اجتماعــات 

شــد. برگــزار  جیرفــت  فرمانــداری 
ــان داشــت: امســال  ــی«، بی ــر »ســعید نمک دکت
ــه  ــن منطق ــه ای ــه ب ــت ک ــار اس ــن ب ــرای دومی ب
ســفر  مــی کنــم و از ســفر قبــل بــه ایــن منطقــه 
ــن  ــه در ای ــذرد ک ــی گ ــاه م ــب 3 م ــون قری تاکن

ــات  ــز و ســایر امکان مــدت دســتگاه هــای دیالی
بــه ایــن منطقــه ارســال شــد.وزیر بهداشــت 
درمــان و آمــوزش پزشــکی، ابــراز داشــت: طبــق 
ــود اقــام دارویــی 3  آمــار در ســال گذشــته کمب
ــارها و  ــم فش ــی رغ ــروز عل ــود، ام ــاال ب ــر ح براب
تحریــم هــا آمریــکا امــا بــه لطــف خــدا و تــاش 
شــبانه روزی در بدنــه دولــت اعــم از بانــک 
ــای  ــکاران وزارت بهداشــت، داروه ــزی و هم مرک
اساســی، مــواد اولیــه کارخانــه هــای داروســازی 
ــه خصــوص در اورژانــس  و تجهیــزات پزشــکی ب
ــم  ــال فراه ــان س ــا پای ــا ت ــل ه ــاق عم ــا و ات ه
ــه  ــک ثانی ــان ســال جــاری ی شــده اســت.تا پای
ــد  ــه نخواه ــواد اولی ــدون م ــی ب ــت داروی صنع
ــا را در  ــد داروه ــب 9۷ درص ــروز قری ــد و ام مان
داخــل کشــور مــی ســازیم و بــرای تهیــه 3 درصد 
باقیمانــده در حــال برنامــه ریــزی هســتیم.دکتر 
ــه  ــت ب ــه دول ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی، ب نمک

عنــوان خدمــت گــذار قســم خــورده و متعهــد در 
ــغ  راســتای حــل مشــکات از هیــچ تاشــی دری
ــرح  ــت ط ــرد: دول ــان ک ــرد، خاطرنش ــد ک نخواه
تحــول نظــام ســامت را بــا اولویــت مناطــق کــم 
ــاز کــرده اســت و توجــه  برخــوردار و محــروم آغ
ــه  ــا ب ــل آنه ــا و تکمی ــاخت ه ــعه زیرس ــه توس ب
خصــوص تخــت هــای بیمارســتانی و خانــه 
هــای بهداشــت، مرکــز جامعــه ســامت، کاهــش 
پرداخــت از جیــب بیمــار بــا اولویــت مناطــق کــم 
ــا  ــک ب ــک و پیراپزش ــدگاری پزش ــوردار، مان برخ
ــه و رســیدگی  ــر توســعه یافت ــاط کمت ــت نق اولوی
بــه بیمــاران صعــب العــاج از بســته هــای ایــن 
ــوزش  ــان و آم ــت درم ــت.وزیر بهداش ــرح اس ط
ــه  ــزی ب ــه ری ــا برنام ــرد: ب ــح ک ــکی، تصری پزش
نظــام ســامت  اجرای طــرح تحــول  دنبــال 
ــگیری  ــت پیش ــا اولوی ــد و ب ــرد جدی ــا رویک ب
بــر درمــان و اولویــت درمــان ســرپایی بــر 
ــت  ــن اولوی ــم ای ــتیم و امیدواری ــتری هس بس
ــده  ــوان اولویــت هــای اصلــی در آین ــه عن هــا ب
ــک  ــردم کم ــه م ــامت ب ــوزه س ــد در ح بتوانن
کنند.خوشــبختانه جنــوب کرمــان و دانشــگاه 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــت ب ــکی جیرف ــوم پزش عل
ــه  ــت ک ــتاز اس ــرح و پیش ــای مط ــگاه ه دانش
طــی نشســتی در آینــده از آن تجلیــل خواهیــم 
مشــترک  جلســه  در  مــکارم«،  کرد.»اصغــر 
و  جیرفــت  هــای  شهرســتان  اداری  شــورای 
ــت  ــدم خدم ــر مق ــرض خی ــن ع ــاد ضم عنبرآب

مقــام عالــی وزارت نماینــده ویــژه ریاســت 
بــه مشــکات حــوزه  اشــاره  بــا  جمهــوری، 
ــس  ــه اورژان ــت: ب ــان، گف ــوب کرم ــامت جن س
هوایــی، بخــش آنژوگرافــی بــرای یــک میلیــون 
جمعیــت و 80 اتــاق عمــل نیــاز داریــم کــه بایــد 
ــاز  ــانی نی ــروی انس ــث نی ــوند.در بح ــز ش تجهی
بــه اســتخدام 2۷8 پرســتار و مامــا کــه بــه هــر 
ــه  ــا ب ــرح آنه ــا ط ــده و ی ــت ش ــل بازنشس دلی
ــا مشــکل مواجــه نشــویم. وی،  اتمــام رســید ب
252 تخــت  بیمارســتان  کلنــگ  داد:  ادامــه 
از  و  اســت  شــده  زده  جیرفــت  در  خوابــی 
ــاص داده  ــه آن اختص ــاری ب ــه اعتب ــی ک آنجای
شــده  رهــا  پــروژه  بنابرایــن  اســت  نشــده 
ــرح  ــوان داشــت: در ط ــکارم، عن اســت. دکتر م
توســعه بیمارســتان امــام خمینــی جیرفــت 
ــه  ــه طبق ــده ک ــداث ش ــه اح ــار طبق ــه در چه ک
چهــارم مرکــز مهــارت هــای بالینــی آمــاده 
افتتــاح اســت و ســه طبقــه دیگــر شــامل بخــش 
زایمــان هــای پرخطــر و بخــش اتــاق هــای عمــل 
بــا ظرفیــت 81 تخــت بــا پیشــرفت 99 درصــدی 
ــرداری هســتند. ــره ب ــده نزدیک، آمــاده به در آین

جیرفــت،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
تصریــح کــرد: 2 بیمارســتان شهرســتان عنبرآبــاد 
ــی وزارت و  ــام عال ــه از مق ــتند ک ــف هس باتکلی
نماینــده ویــژه رئیــس جمهــوری خواهشــمندیم 
ــکات  ــن مش ــل ای ــرای ح ــوص ب ــن خص در ای

ــد. ــری کنن پیگی

دريافت واکسن موثرترین 

راه پیشگیری از آنفلوآنزا

جلسه مشترک شورای اداری 

جیرفت و عنبرآباد برگزار شد
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رودخانـه هلیـل بزرگتریـن رود خانـه جنـوب شـرق ایران 
بـه خیلـی رود و همچنیـن  از آن  اسـت کـه در گذشـته 
ایـن رودخانـه منشـاء  یـاد مـی شـده اسـت.  دیـو رود 
جلگـه حاصل خیـز جیرفت اسـت کـه در امتداد مسـیرش 
بزرگـی تحـت  تـاالب بسـیار  ۴00 کیلومتـر  از طـی  پـس 
عنـوان تـاالب جازموریـان را پدیـد آورده اسـت کـه صدها 
جانـدار و گیـاه از وجـود آن بهـره مند و سـیراب شـده اند 
امـروزه بعلـت کمبـود شـدید و نرسـیدن  امـا متاسـفانه 
کل خشـک شـده  طـور  بـه  تـاالب،  ایـن  بـه  هلیـل  آب 
اسـت و ایـن عـاوه بـر اثـرات زیسـت محیطـی حاصـل 
از ایـن خشـکیدن، 25درصـد گـرد و غبـار کشـور ناشـی 
از خـاک بقـای ایـن تاالب خشـکیده اسـت و ایـن یعنی 
اسـت کـه  بهداشـتی مدتـی  و  زیسـت محیطـی  فاجعـه 
هلیل رودجیرفـت  سرشـاخه های  از  آب  انتقـال  طـرح 
اسـت. شـدن  عملیاتـی  شـرف  در  شـهرکرمان  بطـرف 

طـرح  ایـن  دارنـد  عقیـده  محیط زیسـت  کارشناسـان 
مبداء)جیرفـت(  حـوزه  آب  حجـم  کاهـش  بـه  منجـر 
منطقـه  یـک  کـردن  ویـران  یعنـی  ایـن  و  شـود  مـی 
زمـان  مـرور  بـه  کـه  دیگـر  ای  منطقـه  کـردن  آبـاد  و 
مقصد)کرمـان( هـم نیـز چـون وابسـته بـه یـک آبراهـه 
همـه  آن  کـه  مدتـی  از  پـس  نیـز  شـود  مـی  ضعیـف 
هزینـه و سـرمایه گـذاری در آن ایجـاد گردیـد نیـز بعلـت 
احتمـال  آن  هـر  ضعیف)کـه  مبـدا  بـه  بـودن  وابسـته 
البتـه  شـد.که  خواهـد  نابـود  میـرود(  آن  خشـکیدن 
هزینه هـای بسـیار بـاالی انتقـال آب کـه بـر دوش دولت 

برجـای خواهـد مانـد آن نیـز روی دیگـر سـکه اسـت .

انتقال آب از سرچشمه هلیل رود 
انجام می شود

وزیـر نیـرو دربـاره آخریـن وضعیـت طـرح انتقـال آب از 
سرچشـمه های هلیـل رود گفـت: ماحظـات ایـن طـرح 
در حـال مرتفـع شـدن اسـت و ایـن پـروژه بـا حفـظ و 
شـد. خواهـد  اجـرا  مبـدا  و  ذی نفعـان  حقـوق  رعایـت 

"رضـا اردکانیـان" در حاشـیه سـفر ریاسـت جمهـوری و 

اعضـای کابینـه دولـت تدبیـر و امیـد بـه اسـتان کرمـان با 
اعـام خبـر تامین آب شـرب اسـتان بـه صـورت پایدار در 
پاسـخ به سـوال خبرنـگار ایسـنا مبنی بر اینکه سرنوشـت 
طـرح انتقـال آب از سرچشـمه های هلیـل رود بـا توجه به 
تبعـات زیسـت محیطـی و اجتماعـی و علـی رغـم صـرف 

میلیـارد تومـان اعتبـار چـه خواهـد شـد؟ گفت:کلیه طرح 
محیطـی  زیسـت  مسـائل  رعایـت  بـا  آبـی  بـزرگ  هـای 
الزم شـروع مـی شـوند و مطالعـات مربوطـه بـه صـورت 
کارشناسـی بایـد انجام شـود کـه این طـرح از جمله پروژه 
هایـی اسـت کـه مطالعـات و ماحظات مـورد نیـاز رعایت 
شـده اسـت و آخریـن خبـر ایـن اسـت کـه ماحظـات در 
حـال مرتفـع شـدن اسـت و البتـه ایـن پـروژه بـا حفـظ 
و رعایـت حقـوق ذی نفعـان و مبـدا اجـرا خواهـد شـد.

تاکیـد کـرد  داران  حقابـه  حقـوق  رعایـت  لـزوم  بـر  وی 
کننـد  مـی  توزیـع  را  بهنـگام  آب  معمـوال  افـزود:  و 
و  کننـد  مـی  احـداث  خاطـر  همیـن  بـه  را  سـدها  و 
شـود. رعایـت  بایـد  دسـت  پاییـن  داران  حقابـه  حقـوق 

وزیر نیرو در پاسـخ به سـوال دیگر خبرنگار ایسـنا که الیه 
روبـی و سـاماندهی بسـتر رودخانـه ها )هلیل و شـور( که 
در بعضـی از مناطـق سـطح بسـتر رودخانـه هـا از سـطح 
باالتـر اسـت و در فصـل  مناطـق مسـکونی و کشـاورزی 
بـارش و طغیـان خسـارت زیـادی برجـای گذاشـته شـده 
اسـت و علـی رغـم اینکـه بخـش خصوصی اعـام آمادگی 
کـرده ولـی متاسـفانه دولـت زمینـه حضـور و همـکاری با 
بخـش خصوصـی را فراهـم نمـی کنـد، گفـت: ابتـدا بایـد 
توضیـح دهیـم کـه در بحـث آب، مدیـر و مدیریـت یعنـی 
برنامه ریـزی ریاضـی یعنـی کار چندیـن دسـتگاه بـا هـم. 
مسـائل آب در بحـث الیـه روبـی، مهندسـی رودخانه هـا، 
توزیـع و مصـرف نیـز بـه همیـن صـورت دنبال می شـود.

اردکانیـان افزود:بـا توجـه بـه سـطح همـکاری خوبـی کـه 
و  و کارالزم  1396بـا سـاز  اسـفند سـال  از  و  دارد  وجـود 
ریاسـت  معاونـت  دو  و  وزارتخانـه  چهـار  دولـت  مصوبـه 
جمهـوری بـرای طرح هـای سـازگاری بـا کـم آبی، اسـتان 
بـه اسـتان ایـن طرح هـا تهیه می شـوند که در هر اسـتان 
با مسـئولیت اسـتاندار و مشـارکت سـازمان های مسـئول 
در سـتاد و کارگـروه ملـی ایـن طـرح مـورد تصویـب قـرار 
خواهـد گرفـت و ایـن مـوارد کـه ذکـر کردید همـکاران من 
در دسـتور کار دارنـد و مخصوصـا در بحـث هلیـل رود و 
شـور در آینـده نزدیـک نتیجه مطالعات اعام خواهد شـد.

شرکت های بیمه طرف قرار داد وزارت نیرو 
موظف به پرداخت خسارت احتمالی در بخش 

نوسانات برق هستند
ــگار ایســنا  ــه ســوال دیگــر خبرن ــر نیــرو در پاســخ ب وزی

ــژه  ــه وی ــور و ب ــوب کش ــه در جن ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ک
شهرســتان جیرفــت نوســات بــرق متاســفانه باعــث 
ــم  ــی رغ ــه عل ــت ک ــده اس ــهروندان ش ــه ش ــارت ب خس

تاییــد نظــر کارشــناس مبنــی بــر اختــال در شــبکه 
ــل  ــارت تعل ــت خس ــران و پرداخ ــع در جب ــرکت توزی ش
صــورت مــی گیــرد، افــزود: در ارتبــاط بــا نوســانات 

بــرق، در وزارت نیــرو و شــرکت هــای تابعــه، آییــن 
ــت  ــف اس ــز موظ ــرکت توانی ــه ش ــم ک ــی داری ــه های نام
ــع  ــازه از مراج ــم و اج ــه حک ــا ب ــال بن ــر س ــدای ه ابت

ــده شــود و هــر ســال  ــون بودجــه دی ــی کــه در قان قانون
ــد  ــه کن ــود را بیم ــترکین خ ــود، مش ــی ش ــد م ــز تمدی نی
ــه  ــف ب ــا موظ ــرار داد م ــرف ق ــه ط ــای بیم ــرکت ه و ش

ــتند. ــورد هس ــن م ــی در ای ــارت احتمال ــت خس پرداخ
ــه  ــوص هدی ــری در خص ــوال دیگ ــه س ــخ ب وی درپاس
ــن  ــت: تامی ــان گف ــردم کرم ــه م ــد ب ــر و امی ــت تدبی دول
بــه  اســت کــه  هایــی  بحــث  جملــه  از  اســتان  آب 
ــور  ــس جمه ــت و رئی ــتور کار اس ــدی در دس ــورت ج ص
در دیــدار عمومــی بــا مــردم ر فســنجان هــم اعــام 
ــن آب  ــروژه تامی ــام پ ــات انج ــان مطالع ــه پای ــد ک کردن
مطمئــن و پایــدار بــرای صنعــت و بخصــوص شــرب 
ــت. ــده اس ــام ش ــزی انج ــات مرک ــی از ف ــرای بخش ب

نیــاز  مــورد  شــرب  آب  دغدغــه  رفــع  نیــرو  وزیــر 
 30 زمانــی  بــازه  یــک  در  و   1۴25 افــق  در  را 
صنعــت  نیــاز  مــورد  آب  گفــت:  و  دانســت  ســاله 
شــد. خواهــد  تامیــن  دریــا  طریــق  از  نیــز 

بــا  کــه  داریــم  کافــی  فرصــت  افــزود:  اردکانیــان 
بخــش  در  ویــژه  بــه  مصــرف  شــیوه های  اصــاح 
معیشــت  الزم،  اشــتغال  حفــظ  ضمــن  کشــاورزی 
قابــل  منابــع  بتوانیــم  غذایــی  امنیــت  و  کشــاورزان 
ــب  ــر مکع ــا مت ــاس میلیارده ــه مقی ــی از آب را ب توجه
کــم  هــای  اســتان  در  کــه  کشــاورزی  بخــش  در 
جویــی  صرفــه  بتوانیــم  را  شــود  مــی  مصــرف  آب، 
بدهیــم. قــرار  شــرب  مصــارف  خدمــت  در  و  کــرده 

به قوه قضاییه نامه نوشته ام
مجلــس  در  عنبرآبــاد  و  جیرفــت  مــردم  نماینــده 
بــه  اختصــاص  آب،  مشــکل  «کاغذوطن«گفــت:  بــه 
ــت. ــور اس ــه کش ــکل هم ــدارد و مش ــان ن ــتان کرم اس

وی افــزود: انتقــال آب از دریــای عمــان بــه مرکــز 
و شــمال اســتان کرمــان مطــرح بــوده کــه مقبــول 
نماینــدگان  مجمــع  اخیــر  نشســت  در  و  اســت 
رییــس جمهــور قــرار شــد  اول  بــا معــاون  اســتان 
تــا  شــود  اجرایــی  و  مطالعــه  پــروژه  ســریعترین 
شــود. حــل  اســتان  شــمال  و  مرکــز  آب  معضــل 

کمالــی پــور تصریــح کــرد: بایــد بــرای حــل مشــکل آب 
اســتان کرمــان دنبــال منابــع آبــی پایــدار باشــیم و تنهــا 
منبــع پایــدار، طــرح انتقــال آب از دریــای عمــان اســت.

وی اضافــه کــرد: مــن بــه رییــس جمهــور تذکــر دادم و 
بــه قــوه قضاییــه و شــورای امنیــت ملــی نامــه نوشــته ام 
هرگــز اجــازه نمی دهیــم یــک قطــره آب از هلیــل ببرنــد 
ــت. ــه اس ــودش گفت ــرای خ ــه ب ــه گفت ــرو هرچ ــر نی وزی

وزیـر نیرو درباره آخرین وضعیت طرح انتقال 
آب از سرچشـمه های هلیل رود گفت: مالحظات 

این طرح در حال مرتفع شـدن است و این 
پـروژه با حفظ و رعایت حقوق ذی نفعان و مبدا 

اجرا خواهد شد.
"رضا اردکانیان" در حاشیه سفر ریاست 

جمهـوری و اعضای کابینه دولت تدبیر و امید 
به اسـتان کرمان با اعالم خبر تامین آب شرب 

اسـتان به صورت پایدار در پاسخ به سوال 
خبرنگار ایسـنا مبنی بر اینکه سرنوشت طرح 

انتقال آب از سرچشـمه های هلیل رود با توجه 
به تبعات زیسـت محیطی و اجتماعی و علی 

رغـم صرف میلیارد تومان اعتبار چه خواهد 
شـد؟ گفت:کلیه طرح های بزرگ آبی با رعایت 
مسـائل زیست محیطی الزم شروع می شوند 
و مطالعات مربوطه به صورت کارشناسـی باید 
انجام شـود که این طرح از جمله پروژه هایی 

اسـت که مطالعات و مالحظات مورد نیاز رعایت 
شـده است و آخرین خبر این است که مالحظات 

در حال مرتفع شـدن است و البته این پروژه 
بـا حفظ و رعایت حقوق ذی نفعان و مبدا اجرا 

خواهد شد.

وزیرنیرو: پروژه انتقال آب از سرچشمه های هلیل رود به زودی اجرا می شود
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد: وزیر نیرو برای خودش گفته ما اجازه انتقال یک قطره از آب هلیل را نمی دهیم

دوئل کمالی پور با وزیرنیرو

هلیـل رود بزرگ تریـن رودخانه جنوب شـرق کشـور اسـت که بـه تـاالب جازموریان می ریزد سال هاسـت به دلیل خشکسـالی 
و سـپس با احداث سـدجیرفت و بسـته شـدن دریچه های آن، این تاالب خشـک شـده و باعث پدیدآمدن ریزگردها در منطقه 
شـده البتـه سـازمان محیط زیسـت کشـور ایـن تـاالب را منشـا 25درصـد از ریزگردهای کشـور عنوان کـرده اسـت.دردناک تر 
اینجاسـت کـه یکـی از بزرگ تریـن پروژه هـا در زمینـه انتقـال آب در کشـور، پـروژه تونـل انتقال آب سـد صفـارود اسـت که از 
سـال94 کلیـد خـورد و اعتبـار زیادی برای این پروژه هزینه شـده اسـت در این پروژه آب از سرچشـمه های هلیل رود قرار اسـت 
بـه مرکـز اسـتان کرمـان منتقل شـود و این یعنـی زدن ضربـه نهایی و تیرخـالص به حیات جنـوب کرمان که باعث برآشـفتگی 
مـردم ایـن منطقـه شـد.مدتی قبـل ایـن پـروزه به دسـتور دادسـتان متوقف شـد امـا وزیر نیـرو در سـفرخود به کرمـان گفت  

مالحظـات ایـن طـرح در حـال مرتفـع شـدن اسـت و این پـروژه با حفـظ و رعایت حقـوق ذی نفعان و مبـدا اجرا خواهد شـد.

کمالـی پـور تصریح کـرد: باید برای حل مشـکل 
آب اسـتان کرمـان دنبـال منابـع آبـی پایـدار 
باشـیم و تنهـا منبـع پایـدار، طـرح انتقـال آب 
از دریـای عمـان اسـت.وی اضافـه کـرد: من به 
رییـس جمهـور تذکـر دادم و بـه قـوه قضاییه و 

شـورای امنیـت ملـی نامه نوشـته ام.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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تلویزیـون هـم کـه انـگار آزار داشـت! ترانـه ای کـه 
پخـش مـی کـرد خیلـی مواقـع نـام خواننـده یـا 
آهنگسـاز آن را نمـی نوشـت و معرفـی نمـی کـرد.
بـه هـر حـال مـدت کمـی گذشـت تـا بفهمیـم 
خواننـده این ترانـه ماندگار و خاطره انگیز کیسـت:

»من زمینم تو درخت
من درختم تو بهار

ناز انگشتای بارون تو باغم می کنه
میون جنگا طاقم می کنه...«.

او خشـایار اعتمـادی بـود. مـردی کـه بعـدن ترانـه 
ماندگار»آخریـن منجی« را با شـعری از اکبر آزاد و 
آهنگسـازی بابک بیـات خوانـد و در خاطره هامان 

ماند:
» روح جنگل سرد و خاموش

شب گرفته بیشه ها را
می زند دستی تبردار
ساقه ها و ریشه ها را

****
مردی از نسل محمد

بر تنش شوالی طوفان
زین و برگ اسبش از خون

آخرین منجی انسان
مردی از دنیای بهتر
روحش از آیین برتر
در گلویش نی نوایی

اوج پرواز کبوتر«
****

حـاال می شـنویم در روزگاری کـه ترانه های عجیب 
و کـم معنایـی مثل:» چیـکار میکنی اینجـوری که 
دیوونـه میشـم بیـا دلبریتـو یکم کمتـرش کن« یا 
»صـدای خنده هـات هنوز توی گوشـمه عطری که 
میزنـی رو لباسـیه کـه میپوشـمه« به قـول اهالی 
موسـیقی هیـت مـی شـوند و خواننـدگان چنیـن 
آثـاری رکـورد برگزاری کنسـرت را می شـکنند یکی 
مثـل خشـایار اعتمـادی کـه صـاف کننـده جـاده 
موسـیقی پـاپ بعـد از انقـاب بـود به دلیـل آنچه 
خـود حسـادت هـا و کارشـکنی هـا اعام کـرده از 

دنیـای موسـیقی خداحافظی مـی کند.
حتـی اگـر ایـن کار خشـایار اعتمـادی را یـک شـو 
بدانیـم، بـه نظر برپایی چنین شـویی الزم اسـت تا 
بلکـه توجـه اهالی موسـیقی و همچنین مخاطبان 

آن بـه ترانـه هـا و موسـیقی فاخر جلب شـود.
تـا بـار دیگـر امثال خشـایار اعتمـادی هـا، علیرضا 
عصارها،محمـد اصفهانـی هـا، قاسـم افشـار هـا، 
حسـین زمـان هـا و... بتواننـد در رقابتـی برابـر بـا 

سـایرین بـه عرضـه موسـیقی  خـود بپردازنـد.
خشـایار اعتمـادی هـم همانگونـه که قبـا برایمان 
خوانـده مـی دانـد کـه اگـر رفتـه امـا محکـوم بـه 
برگشـتن اسـت:»نمیری چون دلت اینجاست / تو 

محکومـی به برگشـتن«.
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نماینده مردم شهرستان های شرق استان کرمان: 

کاستی های شرق استان مانع دیده شدن 
زحمات دولت هستند

نشسـت اداری شهرسـتان بـم بـا حضـور رئیس سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت، فرماندار بم و نماینده مردم شهرسـتان های شـرق 
اسـتان کرمـان عصـر روز دوشـنبه در تـاالر پرسـتوی منطقـه ویـژه 

اقتصـادی ارگ برگزار شـد.

بـه گـزارش »کرمـان نـو« فرمانـدار بـم در نشسـت شـورای اداری 
شـرق اسـتان کرمـان که با حضـور دکتـر کانتری رئیس سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت در تاالر پرسـتور منطقه ویژه اقتصادی ارگ 
جدیـد برگـزار گردیـد گفـت: منطقه شـرق اسـتان کرمـان از لحاظ 
اسـتراتژیکی همـان حکمـی را در کشـور دارد که ایران در دنیـا دارد.
هـادی شهسـوارپور گفـت: اگـر از ظرفیت هـای شـرق اسـتان بـا 
مدیریـت و تـاش صحیـح به درسـتی اسـتفاده شـود بـه جایگاه 

بسـیار خوبـی دسـت خواهـد یافت.
وی بیـان کـرد: شهرسـتان بـم بـا چهـار اثر ثبـت جهانی و داشـتن 
تولیـد خـودرو دارای  باکیفیت تریـن خرمـای دنیـا و بیشـترین 
پتانسـیل و ظرفیت هـای ویـژه ای در بخـش صنعتی، کشـاورزی و 

گردشـگری اسـت.
فرمانـدار بـم اظهار داشـت: صنعت خودروسـازی بـم دومین قطب 
تولیـد خـودرو در کشـور اسـت و بایـد در نظـر گرفت منطقـه ای که 
نیازمنـد سـرمایه گذاری اسـت این ظرفیت هـا در آن ها کمتـر دیده 
می شـود امـا ما از این ظرفیت ویژه در بخـش صنعتی برخورداریم.

شهسـوارپور تصریـح کـرد: تولیـد خـودروی سـالیانه مـا بـا همین 
وضعیـت موجـود حـدود 350 هزار دسـتگاه خودرو بـا 35هزار نفر 
اشـتغال اسـت کـه با سیاسـت دولـت تدبیر و امیـد بعـد از برجام 

رشـد بسـیار خوبی داشـته ایم.
وی ادامـه داد: تـا سـال 96 تولید خودروی ما به 135هزار دسـتگاه 
رسـید کـه بعـد از خـروج برجـام و تحریم هـا مشـکات متعـددی 
بـرای ایـن منطقـه به وجـود آمده اسـت و اکنون بعد از گذشـت ۷ 

مـاه از سـال تاکنـون 13هزار خودرو تولید شـده اسـت.
فرمانـدار بـم در پایـان تصریـح کـرد: از جنابعالی به عنـوان نماینده 
ویژه ریاسـت جمهوری تقاضا دارم شـخصا به اطاع رئیس جمهور 
برسـانید کـه ایـن ظرفیت هـا در منطقـه وجـود دارد که بـا حمایت 
دولـت بطـور کلی سیاسـت های نظـام از جملـه اشـتغال و امنیت 

پایـدار را دربر خواهد داشـت.
آفت زنجره خرما فریبنده ای براق

در ادامـه امـام جمعـه شـهر بـم افـزود: آفـت زنجـره خرمـا ظاهر 
براقی به نخلسـتان های شـهر داده که بسـیار فریبنده اسـت و برای 

رفـع ایـن مشـکل باید تدبیـر ویژه ای اندیشـید.
حجـت االسـام قاسـم دانشـی گفـت: درخصوص مجموعـه چهار 
شهرسـتان عمدتا مشـکات آنهـا ازجمله بحث بیـکاری و ضرورت 

ایجاد اشـتغال مشـترک است.
وی اظهارداشـت: یـک مـاه قبـل وزیر صنعـت به بم سـفر کردند و 
قول مسـاعد و بسـیار امیدوارکننده دادند امـا نمی دانیم کار خاصی 
انجـام شـده اسـت یـا خیـر ولـی نتیجـه ملموسـی آنچنـان دیده 

نمی شـود.
وی بیان کرد: شهرسـتان بم منطقه برخورداری محسـوب می شـود 
بـه همیـن دلیل اعتبارات لحاظ شـده تحـت این عنوان اسـت و با 
گذشـت 16سـال از زلزله هنـوز با کمترین وزش بـاد گردوخاک وارد 
ریـه مردم می شـود  زیرا بیشـتر معابر بم همچنـان خاکی اند و رفع 

این معضل خارج از توان شـهرداری اسـت.
آفت زنجره خرما به اپیدومی تبدیل شده است

در ادامه امام جمعه شهرسـتان نرماشـیر گفت: سـوالی دارم اینکه 
جلسـات متعـدد گرفتـه می شـود امـا اتفـاق خـاص نمی افتـد و 
مـردم نگـران هسـتند و بایـد کاری کـرد؛ اگـر دیـدار در حـد بازدید 

اسـت کـه مشـکلی نیسـت امـا اگر قرار اسـت مشـکل مـردم رفع 
شـود بایـد راه حـل در نظـر گرفته شـود.

حجـت االسـام ایران نـژاد افـزود: در 6 سـال دولـت روحانی کمک 
آن هـا بـه مسـاجد و اماکـن مذهبی چه میـزان بوده اسـت؟ چهار 
بیمارسـتان در شـرق اسـتان وجود دارد که در آن ها کاری نمی شـود 
انجـام داد و مـردم بـرای معالجـه بایـد بـه بیمارسـتان پاسـتور بم 
مراجعـه کننـد حداقـل توقـع مردم این اسـت کـه اگر بیمار شـدند 

کسـی پاسـخگوی آن ها باشد.
وی توضیـح داد: بـرای مبارزه با آفت زنجـره خرما می گویند باغ دار 
خـودش بایـد ایـن کار را انجـام دهـد امـا همگـی میدانیـم این به 

عنـوان یـک اپیدومی اسـت و باید جلـوی ان را گرفت.
کاستی ها در منطقه شرق استان به قدری است که زحمات 

دولت تدبیر و امید دیده نمی شود
در ادامـه نماینـده مـردم شهرسـتان های )بـم، نرماشـیر، فهـرج و 
ریـگان( در مجلـس شـورای اسـامی افـزود: کاسـتی ها در منطقه 
شـرق اسـتان بـه قـدری اسـت کـه زحمـات دولـت تدبیـر و امید 
دیـده نمی شـود و نیاز اسـت ایـن دولت برنامه خاصی برای شـرق 

اسـتان کرمان درنظـر بگیرد.
حبیـب الـه نیکـزادی پنـاه گفـت: جمعیـت مـا نسـبت بـه جنوب 
اسـتان کرمان تفـاوت چندانی ندارد اما با وجود ادارات کل مسـتقر 
در جنـوب اعتبـار و مدیریـت خـاص از اسـتان بـرای آن هـا در نظر 
گرفتـه شـده اسـت و ما بـا وجـود یک چهارم مسـاحت اسـتان و 
باجمعیـت 500 هـزار نفـری بـا عقب ماندگی هـای بسـیاری روبه رو 
هسـتیم کـه بایـد دولـت کار خاصـی جهـت رفع ایـن موانـع انجام 

دهد.
وی خاطرنشـان شـد: قطعـا بـدون همـت دولـت نمـی تـوان این 
کارهـا را انجـام داد و بایـد اعتبـار ویـژه و اختصاصـی بـرای شـرق 
اسـتان دیـده شـود زیرا شـرق اسـتان کرمـان جزو شـاخص ترین 
نقاط کشـور از نظر ثروت انسـانی اسـت و روی اقیانوسـی از ثروت 

نشسـته ایم.
نیکـزادی پنـاه بیـان کرد: بحث گردشـگری برای ما آیینه دق شـده 
و اسـتفاده ای از آن نمی بریـم. بـا وجـود بیـش از 200 اثـر آمـاده 
ثبت ملی نزدیک به 2 سـال گردشـگری در شـرق اسـتان رها شده 
اسـت و ارگ قدیـم کـه امـروز می توانسـت بسـیاری از مشـکات 
مناطـق مـا را حـل کنـد اکنـون حقـوق کارگـران خـود را نمی توانـد 

بپردازد!
نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: در بحث مصرف آب سـاالنه 
حـدود 80 میلیـون مترمکعـب آب را هـدر می دهیـم، ۴0 میلیـون 
مترمکعـب از آب های تحت االرضی برای شـرب برداشـت می کنیم 

و بـه همیـن انـدازه در مخازن سـد ما تبخیر می شـود.
وی بیـان داشـت: در بحـث شـن های روان و هجـوم آن ها با بیش 
از 13 سـال مالچ پاشـی، کنترل شـن های روان را از دسـت داده ایم 
و خسـارتی کـه بـه بخش هـای زیرزمینـی مـا وارد شـده جوابگـو 
نیسـتیم و باید دید اعتبار سـال گذشـته شـن های روان کجا رفته و 

بـه ما چه میزان رسـیده اسـت؟
نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسـامی ادامـه داد: در بحـث 
خودروسـازی هر سـاله در بودجه کشـور اعتبار برای اشتغال در نظر 
گرفتـه می شـود امـا ما اینجـا اشـتغالمان در حال نابودی اسـت و 
کارخانجـات مـا بـه دلیل ورشکسـتگی نمی تواننـد از وام اسـتفاده 

کنند.
حبیـب الـه نیکـزادی پنـاه توضیح داد: یک هزار دسـتگاه ماشـین 
در گمـرک بندرعبـاس بـا وجود مجـوز مانده اسـت و بایـد چاره ای 

اندیشـید؛ نبایـد منتظر آشـوب هایی مانند اراک باشـیم.
وی افـزود: امسـال بیـن 80 تـا 100 هزار تن محصول خرمـای ما از 
200 هـزار تـن از بیـن رفـت و بـا توجه بـه برگزاری جلسـات متعدد 

امـا هنـوز این مسـئله به هیـات دولت نرفته اسـت.
نیکـزادی پناه گفت: پیشـنهاد می شـود کارگروهی از مسـئولین در 
مرکـز اسـتان تشـکیل و بـرای رفـع ایـن مشـکات راهکارهایی در 

نظـر گرفته شـود.

نماینده مردم چهار شهرسـتان شـرقی اسـتان کرمان ببـان کرد: در 
انتقـال آب از سـد نسـاء به شـهر بـم و بـروات ما تاکنـون چندین 
میلیـارد هزینـه کرده ایـم و هنوز نیازمنـد 300 میلیارد تومـان اعتبار 

جهـت اتمام انتقال هسـتیم.
دولت تدبیر و امید بیشترین فشار را تحمل می کند

در پایـان ایـن نشسـت معـاون رئیـس جمهـور و رئیس سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت کشـور افـزود: تمـام مشـکات مطـرح 
شـده درخصوص منطقه شـرق اسـتان حل شـدنی خواهد بود جز 
بخـش مربوط به خارج کشـور و آن توسـعه صنعت خودرو اسـت. 

مابقـی مسـائل همگـی در دسـتور اجرایـی دولت قـرار دارند.
دکتـر عیسـی کانتـری گفـت: در ایـن 1۷ سـال کـه در دولت هـای 
مختلـف بـودم هیـچ زمـان چنیـن فشـاری حتـی در زمـان جنگ 
روی دوش هیـچ دولتـی نبـوده اسـت؛ بـا این وجـود مقام معظم 
رهبـری می فرمایند کشـور را بـدون فروش نفت بایـد اداره کنید. ما 
مدت 5 ماه اسـت کشـور را بدون نفت اداره می کنیم و کل فروش 

مـا در ایـن 5 مـاه نیز به 50 میلیون دالر نرسـیده اسـت.
وی بیـان کـرد: دولـت اجبـاری را تحمـل می کنـد و آن اینکه بدون 
درآمـد نفتـی آیا کشـور قابـل اداره کردن اسـت یا خیر بـدون اینکه 

لطمـه جدی بـه زندگی مـردم بخورد.
دکتـر کانتـری خاطرنشـان شـد: امـروزه مـردم در دورتریـن نقاط 
کشـور و در دورتریـن روسـتاها همـان تقاضایـی دارند که مـردم در 
تهـران دارنـد و بایـد بدانیم تولید سـرانه ناخالص داخلـی ما ۴هزار 

و 500 دالر اسـت.
معـاون رئیـس جمهور بیـان داشـت: یکسـری انتظارات مـا واقعا 

بـه مراتـب باالتـر از توان دولت اسـت و مسـئولین کشـوری اعم از 
دولـت، مجلـس و رهبـری بایـد بـه فکر پاسـخگو بـودن در مقابل 

انتظـارات مردم باشـند.
رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت کشـور توضیح داد: زمانی 
دولـت می توانـد بـه مـردم کمک کند کـه بتواند منابـع تامین کند و 
زمانـی درآمـد دولـت محدود می شـود دولـت نیز در همـان حدود 
می توانـد هزینـه کنـد و هزینـه بیشـتر دزدی از مردم و دسـتبرد به 

جیب مردم اسـت.
وی ادامـه داد: اگـر می خواهیـم بـه خواسـته تمـام مـردم کشـور 
پاسـخگو باشـیم باید منابع درآمدی را متعدد کنیم و هیچ کشوری 
بـدون ارتبـاط بـا سـایرین و بـدون داشـتن روابـط بین المللـی 

نمی توانـد خـودش را اداره کنـد.
دکتـر کانتـری تصریـح کرد: بخشـی از تمرکزهـا به دلیـل قوانین 
جـاری و قوانین اساسـی اجتناب ناپذیر اسـت زیرا قانون اسـتاندار 
را پاسـخگو نمی دانـد و می گویـد بایـد وزیـر پاسـخگو باشـد. بایـد 
اختیـارات اسـتانداران و فرمانـداران اضافه شـود امـا قوانین جاری 

کشـور مانع این کار اسـت.
وی اظهـار داشـت: تحریم هـا شـاید جلـوی فـروش جنـس مـا را 
گرفتـه باشـند امـا هیـچ کشـوری نمی توانـد در امـور داخلـی مـا 

دخالـت داشـته باشـد.
رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور ادامـه داد: در 
کنفرانـس آب و هوایـی کـپ پاریـس مـا را مکلف کردنـد ۴ درصد 
تولیـد کربـن را کـم کنیـم و ما تاکنـون ۴.5 درصد کـم کرده ایم ولی 
در مجلـس مـا را تکلیف کردند تا پایان برنامه ششـم 232 میلیون 
تـن تولیـد کربن کم شـود درصورتی که کل تعهد مـا ۷2میلیون تن 
اسـت! متاسـفانه برخـی از تصمیمـات سیاسـی اسـت کـه این به 

ضـرر ما خواهـد بود.
معـاون رئیـس جمهور تصریح کرد: بخشـی از ارتباطات بین المللی 
مـا را بـدون دلیل سیاسـی کردند و برخـی از این ارتباطـات مربوط 
بـه درآمـد ملت ما اسـت. بـه طور مثـال کارخانه خودروسـازی اگر 
ارتباطات آن قطع شـود مشـخص اسـت 10 هزار نفـر بیکار خواهند 
شـد و اگـر تاکنـون 10 هـزار نفـر اخـراج نشـده اند دلیـل آن همـت 

کارخانه داران اسـت.
عیسـی کانتـری افـزود: دولـت حداکثـر کاری در این 5 مـاه کرده 
پرداخـت هزینه هـای دولـت اسـت. کشـور مـا امـن اسـت و ایـن 

امنیـت نیز هزینـه دارد.
کانتـری گفـت: امروز قول نمی دهم صنعت خودروسـازی شـرق 
اسـتان در 3 مـاه آینـده چگونه خواهـد بود باید تـوان تولید داخلی 
را بـاال ببریم زیرا اعام شـده اسـت اگـرFATF را تایید نکنیم هیچ 

کشـوری با مـا معامات بازرگانی نخواهد داشـت.
شـایان ذکـر اسـت دکتر عیسـی کانتـری رییس سـازمان محیط 
زیسـت کشـور در ادامه سـفر دو روزه دکتر روحانی، رئیس جمهور 
بـه اسـتان کرمـان ظهـر روز گذشـته وارد شهرسـتان بـم شـد و از 
کارخانجـات کرمـان موتـور و مدیـران خـودرو بازدید به عمـل آورد.
شهرسـتان بـم در فاصله 195 کیلومتری اسـتان کرمان واقع شـده 

است.
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اولین جشنواره  خانوادگی محالت 
در کرمان برگزار شد

ــان از  ــهر کرم ــورای ش ــوان ش ــری و بان ــی، هن ــیون فرهنگ ــس کمیس ــر - رئی مه
ــر داد. ــان خب ــهر کرم ــات در ش ــی مح ــنواره  خانوادگ ــن جش ــزاری اولی برگ

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، زهــرا لــری دوشــنبه شــب در نشســت عمومــی شــورای 
ــه ریاســت  ــدم ب ــر مق ــه وحــدت و خی ــک هفت ــان ضمــن تبری اســامی شــهر کرم
ــان  ــد، از شــهردار کرم ــان ســفر کردن ــه اســتان کرم ــه ب ــراه ک ــت هم ــور و هیئ جمه
ــنواره   ــن جش ــزاری اولی ــل برگ ــه دلی ــهرداری ب ــان در ش ــکاران ایش و مجموعه هم
ــهر  ــی و... در ش ــی، فرهنگ ــف ورزش ــای مختل ــه در زمینه ه ــات ک ــی مح خانوادگ

ــر کــرد. کرمــان برگــزار شــده اســت، تقدی
رئیــس کمیســیون عمــران و حمــل و نقــل شــورای اســامی شــهر کرمــان گفــت: 
ــر اداره شــود،  ــرای اینکــه حــوزه  گردشــگری شــهر کرمــان بهت پیشــنهاد می شــود ب
ــر  ــوی و بهت ــت ق ــک مدیری ــر مجموعه هــای شــهرداری، ی ــوان زی ــا اســتفاده از ت ب
در ایــن زمینــه ایجــاد شــود و یــا اداره  گردشــگری شــهرداری بــه صــورت رســمی و 

ــی شــوند. ــات کمیســیون  گردشــگری اجرای ــا مصوب ــر وارد شــود ت قوی ت
ــا ایــن امــر  ــا بیــان اینکــه شــهردار نیــز ب ســیدمحمدرضا معیــن زاده میرحســینی ب
موافــق اســت ادامــه داد: امیدواریــم بــا تصویــب و قبــول ایــن مســاله، تعــدادی از 

مصوبــات کمیســیون گردشــگری تــا قبــل از پایــان امســال، اجــرا شــوند.
کامیــاب رئیــس کمیســیون عمــران و حمــل و نقــل شــورای اســامی شــهر 
ــداث  ــرارداد اح ــه ق ــوط ب ــتندات مرب ــدارک و مس ــت م ــه پیوس ــت: ب ــان گف کرم
ــرق  ــاران مش ــرکت ف ــان ش ــورد پیم ــیدی( م ــتی )س ــطح بهش ــر هم س ــع غی تقاط
ــوری در  ــام فاکت ــقف اق ــش س ــال افزای ــب اعم ــی و تصوی ــرای بررس ــن، ب زمی
صــورت وضعیــت قطعــی، بــه شــورا ارســال شــده و در کمیســیون مــورد بحــث و 

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن کمیســیون مطــرح شــد بــا توجــه بــه طوالنــی شــدن 
ــان  ــارد توم ــرارداد از 9 میلی ــغ ق ــه مبل ــش اولی ــتی و افزای ــهید بهش ــل ش ــروژه  پ پ
بــه 18 میلیــارد و نیــز اجــرای آیتم هــای پیش بینــی نشــده ماننــد پانل هــا و 
تســمه ها کــه در طــرح اولیــه پیــش بینــی نشــده بــود، در طــرح نهایــی، شــهرداری 
تقاضــای مصوبــه شــورا بــرای پرداخــت اقــام فاکتــوری، مــازاد بــر فاکتــور اولیــه از 

محــل اعتبــارات شــورا را داشــت کــه در کمیســیون مصــوب شــد.  
ــام  ــه کار انج ــه ب ــا توج ــورا، ب ــای ش ــی اعض ــث و بررس ــد از بح ــت بع ــی اس  گفتن
شــده و دســتور کار معاونــت عمرانــی بــا افزایــش ســقف اقــام فاکتــوری از محــل 

ــه تصویــب شــد. ــن مصوب ــی شــهرداری موافقــت و ای ــارات داخل اعتب
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شهسـوارپور تصریح کـرد: تولیـد خودروی سـالیانه ما 
بـا همین وضعیـت موجود حـدود 350 هزار دسـتگاه 
خـودرو بـا 35هـزار نفر اشـتغال اسـت که با سیاسـت 
دولـت تدبیـر و امیـد بعـد از برجام رشـد بسـیار خوبی 
داشـته ایم.وی ادامـه داد: تا سـال 96 تولیـد خودروی 
مـا به 135هزار دسـتگاه رسـید که بعد از خـروج برجام 
و تحریم هـا مشـکالت متعـددی بـرای ایـن منطقه به 
وجـود آمـده اسـت و اکنـون بعد از گذشـت 7 مـاه از 

سـال تاکنون 13هـزار خودرو تولید شـده اسـت.

پـروژه نهالـکاری بـا آبیـاری و مراقبـت کوگوییه 
شهرسـتان جیرفـت از محـل اعتبـارات صندوق 

توسـعه ملـی سـال 1398در حـال اجرا اسـت
ایمـان مشـایخی رئیـس اداره منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری شهرسـتان جیرفـت گفت:»پـروژه 
کوگوئیـه یکـی از پـروژه هـای اولویـت دار مـا 
در مناطـق فاقـد پوشـش و یـا کـم پوشـش 
گیاهـی این شهرسـتان اسـت زیرا ایـن مناطق 
منشـا برداشـت ذرات ماسـه و تولید گرد و غبار 

محسـوب مـی شـوند.«
را کنتـرل  پـروژه  ایـن  اجـرای  از  هـدف  وی 
فرسـایش بـادی و ریزگردهـا، افزایـش سـرانه 
تولیـد   ، بیابانـی  مناطـق  گیاهـی  پوشـش 
اکسـیژن، تلطیـف هـوا، کمک به تنوع زیسـتی 
و بازگشـت گیاهان بومی منطقه به اکوسیسـتم 
عنـوان کـرد و افزود:»ایـن مسـئله اقدامی موثر 

در راسـتای کنتـرل ریزگردهـا اسـت.«
پـروژه  ایـن  اضافـه کـرد:»  مشـایخی  ایمـان 
درسـال جـاری در مسـاحتی برابـر ۴00هکتـار 
در منطقـه کوگوئیـه ایـن شهرسـتان از محـل 
اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملی سـال 1398 در 
حـال اجرا اسـت وتا کنون 35 درصد پیشـرفت 

فیزیکـی داشـته اسـت.« 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جیرفت 
گفـت:» در ایـن پـروژه از مشـارکت بومیـان و 
بهـره بـرداران منابع طبیعی اسـتفاده شـده و در 
مجمـوع بـا اجرایی شـدن پـروژه کوگوئیه زمینه 
اشتغال مسـتقیم و غیر مستقیم 50 نفر فراهم 

شد.«
وی در پایـان افزود:»نهـال هـای کشـت شـده 
در ایـن پـروژه از گونـه هـای سـازگار بـه مناطق 
خشـک و بیابانـی نظیر کهور و کنار می باشـد.«

 اجرایی شدن پروژه نهالکاری و بیابان زدایی کوگوئیه شهرستان جیرفت
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برگزاری ۱۰۱۷  برنامه ویژه هفته کتاب

مدیــر کل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان  از 
برگــزاری 101۷ برنامــه هــای فرهنگــی هفتــه کتــاب 
ــه را تشــریح  ــژه ایــن هفت ــر و برنامــه هــای وی خب

کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل کتابخانــه هــای 
عمومــی اســتان کرمــان، احمــد وفائــی، مدیــر کل 

کتابخانــه هــای عمومــی بــر لــزوم برگــزاری کیفــی 
برنامــه هــای فرهنگــی هفتــه کتــاب تاکیــد کــرد و 
گفــت: هفتــه کتــاب و کتابخوانــی فرصــت مناســبی 
ــازی  ــی و آگاه س ــگ کتابخوان ــج فرهن ــرای تروی ب
ــژه  ــذا وی ــا اســت ل ــه ه ــات کتابخان ــردم از خدم م
برنامــه هــای هفتــه کتــاب اســتان از 23 آبــان آغــاز 

و تــا 30 آبــان ادامــه دارد.
ــاب  ــه کت ــای هفت ــت ه ــریح فعالی ــی در تش وفائ
اســتان عنــوان کــرد:  برنامــه هــای فرهنگــی 
ــا  ــاب اســتان، ب ــه کت بیســت و هفتمیــن دوره هفت
شــعار حــال خــوش خوانــدن برگــزار مــی شــود کــه  
ــور  ــا حض ــاب ب ــی کت ــد و بررس ــای نق ــت ه نشس
منتقــدان و نویســندگان، تــاالر گفــت و گــو، اجــرای 
برنامــه هــای ویــژه کــودکان و نوجوانــان و… از 
جملــه برنامــه هــای فرهنگــی کتابخانــه هــای 

ــت. ــی اس عموم
وفائــی از بازگشــائی کتابخانــه عمومــی شــهید 
مفتــح در  روز 29 آبــان خبــر داد و اظهــار داشــت : 
در ایــن روز همزمــان بــا مراســم تکریــم از خادمــان 
کتــاب، کتابــداران و فعــاالن کتابخانــه هــا ، کتابخانه 

عمومــی شــهید مفتــح بازگشــایی خواهــد شــد.
ــزود: در روز  ــی اف ــای عموم ــه ه ــرکل کتابخان مدی

ــه  ــتانی کتابخان ــئوالن اس ــور مس ــا حض ــان ب 30 آب
مرکــزی زرنــد کلنــگ زنــی و کتابخانــه کوثــر والیــت 

ــاح خواهــد شــد. ــگان افتت ری
وی در ادامــه عنــوان کــرد: تعــداد 101۷ برنامــه 
ــوان،  ــای کتاب خ ــت ه ــامل 1۴0 نشس ــی ش فرهنگ
8۴ مســابقات کتاب خوانــی، 8 جلســات معرفــی و 
نقــد کتــاب، 3 عنــوان رونمایــی کتاب، 50 نمایشــگاه 
کتــاب و ۷85 برنامــه فرهنگــی و ترویجــی در ایــام 
ــعار  ــا ش ــاب ب ــه کت ــن دوره هفت ــت و هفتمی بیس

ــدن برگــزار مــی شــود. حــال خــوش خوان
ــز  ــی می ــه هــای عمومــی از برپای ــرکل کتابخان مدی
در  عمومــی  هــای  اداره کل کتابخانــه  خدمــت 
ــه روز  ــاز جمع ــا نم ــان ب ــی همزم ــام عل ــی ام مصل
ــه  ــا اشــاره ب ــار داشــت: ب ــر داد و اظه ــان خب 23 آب
اهمیــت نقــش امــام جمعــه و نماینــده ولــی فقیــه 
در ترویــج فرهنــگ مطالعــه گفــت: کتابــداران و 
کارکنــان اداره کتابخانــه هــای عمومــی در ایــن ایــام 
ــام  ــدادی، ام ــلمین علی ــام والمس ــه االس ــا حج ب
جمعــه و نماینــده ولــی فقیــه شــهر کرمــان دیــدار 

ــد. مــی کنن
از جملــه  برنامــه هایــی  بــه  ادامــه وفائــی  در 
ــدار  ــهدا و دی ــای ش ــان ه ــا آرم ــاق ب ــد میث تجدی

ــدا  ــی و اه ــهدا، کوهپیمائ ــم ش ــواده معظ ــا خان ب
کتــاب، ماقــات کتابــداران و اعضــای کتابخانه هــای 
شــرکت  مســئولین،  و  مقامــات  بــا  عمومــی 
ــردم و مســئوالن در شــبکه  ــه م ــر کل در برنام مدی
ــتان ها در  ــای ادارات شهرس ــور روس ــتانی، حض اس
ــه  ــور ارائ ــه منظ ــه ب ــادی جمع ــی عب ــاز سیاس نم
ــام  ــی، انج ــای عموم ــرد کتابخانه ه ــزارش عملک گ
تبلیغــات میدانــی و اطــاع رســانی از طریــق صــدا 
ــارکت   ــذب مش ــتان، ج ــانه های اس ــیما و رس و س
مردمــی و کمک هــای خیریــن، اجــرای طــرح نــذر 
ــای  ــن کتابخانه ه ــات انجم ــکیل جلس ــاب، تش کت
آموزشــی؛  برنامه هــای  شهرســتان ها،  عمومــی 
ــندگی،  ــی، نویس ــی و نقاش ــی، طراح داستان نویس
خوشنویســی، برگــزاری جلســات شــعرخوانی و 
ــای  ــه کتابخانه ه ــن ب ــگان از مراجعی ــام رای ــت ن ثب
عمومــی در روز 25 آبــان از مهــم تریــن فعالیت های 

ــت. ــام اس ــن ای ــرای ای ــده ب ــزی ش برنامه ری
وفائــی، در پایــان بــا تأکیــد بــر لــزوم بازدیــد 
مســئوالن در هفتــه کتــاب از کتابخانه هــای عمومــی 
ــرای  ــای الزم ب ــرد: زمینه ه ــان ک ــتان، خاطرنش اس
بازدیــد اقشــار مختلــف مــردم از کتابخانه هــای 

ــت. ــده اس ــم  ش ــتان فراه ــی اس عموم

مديرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان خبر داد؛
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آوای محلی / کیوان براهام          

َهلیلی َمنده ای َرند و ، ُمَضوتی توِی بازارِ ...
َغمی تو خووِش خاروگ و ، َخنیزی ای خو بیزارِ ...

ِکلیِل کُفِل ُرسوایی ، ُبِش چاروِک دهگاِه ...
گَزون َای َتپ ُتروپ کوِتن ، ُدرونجِ باد بیکارِ ..
نه حالی و نه َاحوالی ، نه آِتش توِی سیفالی ...

نه َهنگاِی ِنَهنگالی ، شل و شهمات ییواره..
ُتِم بدبختِی َمرُدم ، ُورِستاده َای َخِو خواری ...
َپُدحِت ُدحِت آوادی ، ِمثی ُنه ماهه َلو داره ...
َرَمه َرد بوده روِی ِده ، َتِل گَرتی َوروَشنده ...

َسِگ چوپون َسری ِهشته ، َغمی تو ِچشِم روبارِ ..

شاعر :  سعید سالمی / رودبار

َبهی تو کَیمَه کَیمَه نامسلمون
که سوهِتت مال و خیمه نامسلمون

َیِوت َور روِی اوالِد علی َبست
ِبَر ِسنِگت به دیمه نامسلمون

شاعر :  جهان فیروزی / رودبار

شهینک گُل گُلی عیدی َبرت کَن
هما چاروِک روباری سرت کَن
اگویی که خدا ای ُتوش کشیده
بیا ای مو غالم و نوکرت کَن...

شاعر :  منصور رئیسی / جیرفت

اویتوم  مث کدیم التی بخوُنم
به ِمثل عاشقون کاطی بخوُنم
ِبنندم  ای سرِ شو تا َدِم ُصحب
َهلو   هالو  َسرِ  فاطی   بخوُنم

شاعر :  فرخ فتحی ریسی / مردهک


