
شهرداری قلعه گنج از یک ماه قبل طرح نوسازی و ساماندهی شلوغ ترین خیابان این شهر 
را آغاز کرده اما کندی پیشرفت کار شهروندان و مغازه داران را با مشکالتی مواجه کرده است

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی:

۸۸ روستای جیرفت و عنبرآباد 
به شبکه تلفن همراه متصل شدند 

مانور مبارزه با آفت مگس میوه 
مدیترانه ای در جیرفت برگزار شد 

سرعت الک پشتی ساماندهی 
شلوغ ترین خیابان قلعه گنج

احتمال وقوع سیالب در جنوب کرمان
مدیرکل راهداری جنوب پیش بینی کرد با توجه به ادامه روند بارندگی ها در ارتفاعات برخی 

شهرستان های جنوبی سیالب به آبنما های برخی محور ها وارد خواهد شد

مدیر کل راه وشهرسازی جنوب:

کلنگ زنی قطعه چهارم 
بزرگراه کهنوج – رودان 
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راین، اداره ثبت اسناد و امالک ندارد
طبق برنامه قانون ششم توسعه، گسترش و توسعه ادارات در حد 
واحدهای شهرستان است به همین دلیل در بخش »راین«، اداره 

ثبت  اسناد راه اندازی نشده است

ان
گر

تم
س: 

عک

ی
ساز

هر
ش

 و 
راه

س: 
عک

3

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آبــان   11 شــنبه         606 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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ما علوم انسانی 
بودیم، غیرانتفاعی 

هم نبودیم!
مهدی بذرافکن
یادداشت مهمان

دقیقــش یــادم نیســت امــا فکــر کنــم 
ــا -  ــا م ــرورش ب ــم آمــوزش و پ نظــام قدی
ــان رســید. ــه پای ــن ســال 1358- ب متولدی

ــار ســاله  آن ســال هــا دوره دبیرســتان، چه
ــه  ــی ک ــوزان ســوم راهنمای ــش آم ــود. دان ب
مــی  دبیرســتان-  باالتــر-  مقطــع  وارد 
شــدند از بین-اگــر اشــتباه نکنــم- پنــج 
انســانی،علوم  علــوم  و  ادبیــات  رشــته 
تجربــی ، کشــاورزی ،بهداشــت و فنــی-
حرفــه ای یکــی را انتخــاب و دوره چهــار 
ســاله دبیرســتان در آن رشــته بــه تحصیــل 

ــد. ــی دادن ــه م ــود ادام خ
ــش  ــه دان ــود ک ــه ب ــن گون ــرا ای ــه ماج البت
آمــوزان درس خــوان و زرنــِگ فــارغ التحصیل 
ــام  ــاب تم ــه انتخ ــاز ب ــی مج ــوم راهنمای س
رشــته هــای ذکــر شــده در مقطــع دبیرســتان 
بودنــد امــا ضعیــف ترهــا بنــا بــه نمــره هــای 
ــاب  ــه انتخ ــاز ب ــدل، مج ــده و مع ــب ش کس

ــی شــدند. ــری م ــای کمت رشــته ه
مثــا رشــته علــوم انســانی را معمــوال همــه 
مجــاز مــی شــدند و طبعــا ایــن رشــته 

ــود. ــته ب ــن رش ــلوغ تری ــی، ش درس
شــدم  آن  وارد  مــن  دبیرســتانی کــه  در 
بــه  آموزانــی کــه مجــاز  دانــش  تعــداد 
تحصیــل در رشــته علــوم تجربــی بودنــد 
بــه 15 نفــر نمــی رســید امــا بــر خــاف آن 
ســه کاس حــدودا 40 نفــره علــوم انســانی 

ــد! ــکیل ش تش
نفر،خــب   120 مقابــل  در  نفــر   15 یعنــی 
ــاز  ــه مج ــا ک ــن ام ــود. م ــی ب ــاوت خیل تف
و  بــودم  تمــام رشــته هــا  انتخــاب  بــه 
داشــتم  ای  ویــژه  عاقــه  ادبیــات  بــه 
ــر  ــلوغ و پ ــای ش ــودم در کاس ه ــده ب مان
ســروصدای علــوم انســانی حضــور یابــم 
ــوت و خــوب بچــه  ــع خل ــان  جم ــا در می ی

زرنــگ هــای علــوم تجربــی باشــم.
در آن شــرایط انتخــاب ســختی بــود بــا 
ــه  ــواده ام ب ــه خان ــن ک ــا ای ــال و ب ــن ح ای
ــردم  ــرض ک ــه ع ــرایطی ک ــان ش ــل هم دلی
تمایــل داشــتند در رشــته تجربــی درس 
ــن رشــته  ــه ای ــد ب ــم امــا وقتــی دیدن بخوان
عاقــه ای نــدارم بــا تحصیلــم در ادبیــات و 

ــد. ــت کردن ــانی موافق ــوم انس عل
در خاطــرم هســت کــه از جمــع بــی شــمار 
بروبچــه هــای ســوم راهنمایــی تنهــا دو نفــر 
بودیــم کــه مجــاز بــه انتخــاب رشــته تجربــی 
شــدیم امــا وارد علــوم انســانی شــدیم، بــه 
بیانــی دیگــر تنهــا دو نفرمــان بــا انتخــاب  و 
اختیــار خودمــان در ایــن رشــته وارد شــدیم 
و بقیــه تقریبــا راه دیگــری جــز ایــن رشــته 
ــاب  ــه انتخ ــاز ب ــا مج ــون اص ــتند چ نداش

رشــته هــای دیگــر نبودنــد.
ــم اگــر کســی  ــم خواســتم عــرض کن بگذری
بخواهــد درس بخوانــد و خانــواده اش هــم 
ــد  ــی توان ــان داشــته باشــند م ــه او اطمین ب
در هــر اوضــاع و احوالــی و شــرایطی کار 
خــودش را انجــام دهــد. مــن و دوســتم در 
میــان بچــه شــرها و پرســروصداها بودیــم. 
بنــده  را مــی کردنــد  آنهــا کار خودشــان 
ــتند  ــی نداش ــه کار کس ــم ب ــا کاری ه خداه
و مــا هــم کار خودمان؛خــدا را شــکر مــا 
دوتــا کــه از لحــاظ درســی عاقبــت بــه خیــر 

ــدیم! ش

کهنوججیرفت
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 و 
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روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان کرمان

 آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای

جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان در نظــر دارد مطابــق مشــخصات و شــرایط ذیــل عملیــات تکمیــل ســاختمان 
ــار جنــوب و قلعــه گنــج را بــه  اجــرای حصــار و محوطــه ســازی ســاختمان هــای اداری جمعیــت هــالل احمــر رودب

شــرکت هــا و پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد

نوع و مبلغ تضمین مبلغ اولیه برآورد به ریالنام پروژهردیف
شرکت در مناقصه 

مدت 
شماره مناقصهپیمان

1
تکمیل ساختمان اداری حصار و محوطه 

ساختمان جمعیت هال احمر رودبار جنوب
6/673/403/485 ریال

ضمانت نامه بانکی 
335/000/000 ریال

72098009031000004 ماه

2
تکمیل ساختمان اداری، حصار و محوطه 

ساختمان اداری جمعیت هال احمر قلعه گنج
10/624/701/577 ریال

ضمانت نامه بانکی 
530/000/000 ریال

72098009031000005ماه

شرایط متقاضیان:
 1. التـزام واعتقـاد بـه نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران و قانـون 

اساسـی و تابعیـت ایـران
 2. عـدم شـمول قانون منع مداخله کارمنـدان دولت در معامالت 

دولتی
 ٣. دارا بـودن شـخصیت حقوقـی یا حقیقی و مـورد تایید مراجع 

ذیصـالح ذیربط 
اطالعات مورد نیاز:

1. مهلـت دریافـت اسـناد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی بـه مـدت ۷ 
روز)9۸/۸/16(

 2. مهلت ارسـال مـدارک حداکثر 1۰ روز پس از انتشـار آگهی نوبت 
اول)9۸/۸/26(

 3- بازگشـایی پیشـنهادها )پاکات( سـاعت 1۰ صبح سـه شـنبه 
مـورخ 9۸/۸/2۷

4.بـه در خواسـت مراجعـه کننـدگان قبـل و بعـد از تاریخ هـای 
تعییـن شـده ترتیـب اثـر داده نمـی شـود 

5.تضمیـن شـرکت در مناقصـه مـی بایسـت به صـورت ضمانت 
نامـه بانکـی بـه نـام جمعیت هـالل احمر باشـد.

 6. حضور مناقصه گران در جلسـه بازگشـایی پیشـنهادات بالمانع 
می باشـد.

 ۷. شـماره تماس 32123۸13 جهت پاسـخگویی به سـواالت از 
سـاعت ۷/3۰ صبـح الـی 14 فعال می باشـد. 

محل دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(

شناسه آگهی 647181

نصب تمثال شهیدان هشت سال دفاع مقدس  در گلزار شهدای زرند
بــه منظــور گرامیداشــت یــاد و خاطــره رزمنــدگان جبهــه 
مقاومــت، تمثال شــهیدان هشــت ســال دفاع مقــدس  در 
گلــزار شــهدای زرنــد نصــب خواهــد شــد.مهندس محمــد 
رضــا مهدلــو شــهردار زرنــد از مراحــل امــاده ســازی کاشــی 
هــای تمثــال مبــارک شــهدای زرنــد در اصفهان بازدیــد و از 
نزدیــک در رونــد آمــاده ســازی ایــن تمثالهــا قــرار گرفــت .

ــد  ــن بازدی ــد در حاشــیه ای ــو شــهردار زرن ــدس مهدل مهن
ــهدا  ــواده ش ــای خان ــها و فداکاریه ــی تاش ــن قدردان ضم
گفت:بحمــدهللا شــهرداری ،نیروهــای ایــن نهــاد و اعضــاء 
شــورای شــهر نــگاه خــاص و ویــژه ای بــه موضــوع فرهنگ 

ایثــار و شــهادت دارنــد.
محمد رضا مهدلو افزود:

کمیتــه تخصصــی در خصوص فرهنــگ ایثار و شــهادت در 

شــهرداری زرند تشــکیل شــده اســت و تمام پیشــنهادات، 
ــه  ــوب ب ــورت مکت ــه ص ــه ب ــی ک ــا و برنامه های راهکاره
شــهرداری ارســال شــده بــود در ایــن کمیتــه مــورد ارزیابی 

قــرار گرفــت و در حــال اجرایــی شــدن مــی باشــد .
ایــن مقــام مســئول بــا اعــام اینکــه یکــی    از کارهایــی 
کــه بــه دنبــال اجرایــی کــردن آن هســتیم  نصــب تمثــال 
مبــارک شــهدای زرنــد بــه صــورت کاشــی هــای زیبــا  در 
ــن طــرح از  ــی باشــد گفت:ای ــزار شــهدای م ــای گل رواقه
حــدود 5مــاه پیــش آغــاز و در حــال انجــام مــی باشــد.

مهنــدس مهدلــو در ادامه افزود:بیــش از 60 درصــد این کار 
انجــام و طــی دومــاه آینــده عملیــات نصــب و زیبا ســازی 

ایــن گلــزار بــه انجــام خواهد رســید .
وی از دیگــر برنامــه هــای شــهرداری در خصــوص ترویــج 
ــی  ــب کاش ــت و افزود:نص ــهادت گف ــار و ش ــگ ایث فرهن
نــگاره بــا موضــوع دفــاع مقــدس بــر روی یکــی از 
دیوارهــای ســطح شــهر ، نقاشــی تصاویــر دفــاع مقــدس 
،تعویــض تابلوهــای ورودی بهشــت زهرا،نقاشــی دیــواری 

بــا موضــوع شــهادت وعاشــورا بــر روی دیوارســالن 
ــظ و  ــدف حف ــا ه ــی اســت ب ــر کارهای ســوگواری  از دیگ
احیــای نــام و یــاد شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس 

ــد. ــام خواهدش انج
هســتیم کــه  ایــن  دنبــال  زرنــد گفت:بــه  شــهردار 
ــر در  ــکیل و کاری فاخ ــوب، ش ــیار مطل ــای بس یادمان ه
ــدس در  ــاع مق ــهدا و دف ــم ش ــای دائ ــوص المان ه خص
ورودی هــای شــهر نصــب نمائیــم کــه در ایــن خصــوص 
نیــز طــرح اولیــه ارائــه و منتظر تصمیــم نهایی کارشناســان 

هســتیم.
بــه  متعلــق  فقــط   شــهدا  اینکــه  اعــام  بــا  وی 
ــه همــه  ــق ب خانواده هایشــان نیســتند بلکــه آن هــا متعل
ــن  ــتگی های ای ــر از خودگذش ــه خاط ــتند و ب ــردم هس م
ــم و  ــت داری ــا  امنی ــه م ــون هم ــه اکن شــهیدان اســت ک
ــا  ــم ب ــم بتوانی ــم گفت:امیدواری ــی کنی ــم زندگ می توانی
انجــام ایــن فعالیتهــا گوشــه ای از زحمــات ایــن شــهیدان 

ــم . ــران نمایی را جب

در جشـنواره گلیـم و پسـته اسـتان کرمـان، سـفرا و رایزن های 
اقتصـادی بیـش از 15 کشـور بـه مدت سـه روز مهمان اسـتان 

کرمان هسـتند .
از هشـت تـا 10 آبـان، سـه شهرسـتان سـیرجان، رفسـنجان و 
کرمـان میزبـان 15 سـفیر و رایزن اقتصادی، معـاون اقتصادی 
وزارت امـور خارجـه، دسـتیار ویـژه رئیـس مجلـس شـورای 
اسـامی و مدیـرکل امـور بین الملل مجلس شـورای اسـامی، 
مقامات اسـتانی و محلی در جشـنواره گلیم و پسـته هسـتند.
ایـن جشـنواره بـا حضـور سـفرا و رایزن هـای کشـور هایـی از 
جملـه تاجیکسـتان، افغانسـتان، بـاروس، آفریقـای جنوبـی، 
قرقیزسـتان و بریتانیا برگزار می شود.استاندار کرمان در حاشیه 
برگزاری مراسـم جشـنواره گفت:»همه شهرسـتان های اسـتان 
به مناسـبت های مختلفی در ایام سـال جشـنواره ای برگزار می 
کننـد، جشـنواره گلیـم و پسـته در سـیرجان فرصـت مناسـبی 
بـرای دعوت سـفرا و رایـزن های اقتصادی کشـورهای مختلف 
شـد تا بیشـتر بتواننـد با فرهنـگ، اقتصاد و مسـایل اجتماعی 
منطقـه مـا آشـنا شـوند. ایـن آشـنایی زمینـه ایده هـای جدید 
بـرای گسـترش روابط سیاسـی ،فرهنگی، اقتصـادی و … بین 

کشـور مـا و کشـورهای دیگـر را ایجاد مـی کند.«
محمـد جـواد فدایی ادامه داد:» در این سـفر پیش بینی شـده 
تـا از جاذبـه هـای تاریخـی، فرهنگـی و واحدهـای تولیـدی و 
صنعتـی سـیرجان، رفسـنجان و کرمـان بازدید شـود همچنین 
قرار اسـت جلسـه ای با فعاالن اقتصادی برگزار شـود و مسایل 

مربـوط به گسـترش روابط اقتصادی، سیاسـی و فرهنگی بین 
اسـتان مـا و این کشـورها مورد بررسـی قـرار گیرد.«

برنامه های جشنواره گلیم و پسته
فریـدون فعالـی مدیـرکل میـراث فرهنگی اسـتان در تشـریح 
مراسـم جشـنواره گلیـم و پسـته گفت:»میزبـان ایـن برنامـه 
اسـتانداری کرمـان اسـت و میـراث فرهنگـی در اجـرای آن 
همـکاری می کند.بازدید ازگارگاه های بافت گلیم در شهرسـتان 
دارسـتان، برگزاری جشـنواره گلیم در سـالن دانشگاه سیرجان 
و بازید از نمایشـگاه صنایع دسـتی در دسـتور کار این سفر قرار 
دارد. بقیـه برنامـه ها در حوزه غیر معدنی و صنعتی اسـت، این 
عزیزان در شهرسـتان کرمان قبل از نشسـت فعـاالن اقتصادی 

از بـاغ شـاهزاده ماهـان دیدن مـی کنند.«
کرمان جز ۷ استان برتر در جذب سرمایه گذار

شـهباز حسـن پور نماینده مردم سـیرجان و بردسیر در مجلس 
شـورای اسـامی در خصوص حضور سفیران گفت:» در 6 ماهه 
اول امسـال اسـتان کرمـان جـزء هفـت اسـتان برتر کشـور در 
زمینـه جـذب سـرمایه گـذاری بوده اسـت کـه حضور سـفیران 
و رایـزن هـای اقتصـادی مـی توانـد بـه زمینـه جذب سـرمایه 

گـذاری خارجـی در اسـتان کرمـان کمک شـایانی کند.«
وزیر میراث فرهنگی به این جشنواره نمی آید

الزم بـه ذکـر اسـت برخـاف انتظـارات از حضـور وزیـر میـراث 
فرهنگـی به اسـتان کرمان، بر اسـاس آخرین اخبـار حضور وی 

در ایـن جشـنواره منتفی شـد.

جشنواره گلیم و پسته استان کرمان 
میزبان سفرای خارجی
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روزنامه های دیروز

آگهی دعوت مجمع عمومی 
شرکت تعاونی زنان مردهک  

به اطالع اعضاء محترم شـرکت می رسـاند مجمع عمومی  شـرکت سـاعت 
1۰صبـح روز سـه شـنبه مـورخ 9۸/۰۸/21 در محل مسـجد گرم سـاالر رضـا برگزار 
مـی گـردد لـذا از کلیـه اعضاء دعـوت بعمـل مـی آید.ضمناهمراه داشـتن کپی 

شناسـنامه و کارت ملی و جهت شـرکت در جلسـه الزامی اسـت .
دستورکار جلسه:

1_تعیین اعضاء  هیئت مدیره
2_تعیین مدیر عامل

شرکت تعاونی زنان مردهک  

نوبت دوم

تاریخ انتشار :98/08/11

کلنگ زنی قطعه چهارم
 بزرگراه کهنوج – رودان 

ــان  ــوب کرم ــازی جن ــر کل راه وشهرس مدی
بزرگــراه  چهــارم  قطعــه  زنــی  کلنــگ  از 
ــج  ــده پن ــور نماین ــا حض ــوج – رودان ب کهن
درمجلــس  کرمــان  جنــوب  شهرســتان 
ــدار  شــورای اســامی ، امــام جمعــه، فرمان
منوجــان  شهرســتان  مســئوالن  دیگــر  و 

خبــر داد. 
 بــه گــزارش پايــگاه خبــري وزارت راه و 
شهرســازي بــه نقــل از اداره ارتباطــات و 
اطــاع رســانی اداره کل راه و شهرســازی 
ــن  ــاردویی ضم ــد س ــان، محم ــوب کرم جن
ــن  ــده ای ــش عم ــت و نق ــه اهمی ــاره ب اش
محــور در توســعه منطقــه گفــت: پــروژه 
بــه  –رودان  کهنــوج  بزرگــراه  احــداث 
ــر کــه قطعــه هــای اول  ــو مت طــول 72 کیل
و دوم  آن بــه طــول 35 کیلــو متــر بــه 
ــه  ــوم ب ــه س ــیده و قطع ــرداری رس ــره ب به
ــی  ــرفت فیزیک ــا پیش ــر ب ــول 23 کیلومت ط

اعتبــار  و  اجراســت  در دســت  70درصــد 
ــارد  ــور 350میلی ــن مح ــده درای ــه ش هزین
ریــال مــی باشــد و قطعــه چهــارم ایــن 
ــاری  ــا اعتب ــر ب ــه طــول 5 کیلومت ــراه ب بزرگ
حضــور  بــا  420میلیاردریــال  مبلــغ  بــه 
ــان  ــوب کرم ــتان جن ــج شهرس ــده پن نماین
در مجلــس شــورای اســامی ،امــام جمعــه 
و فرمانــدار شهرســتان منوجــان  کلنــگ 
ورودی  در  پــل  دســتگاه  شــد.یک  زنــی 
شــهر منوجــان بــه طــول 90متــر بــا بــرآورد 
ــی  ــگ زن ــال نیزکلن ــارد ری ــه 25میلی هزین
شــد.برنامه ریــزی بــراي برگــزاری مناقصــه 
ــای حــوزه اســتحفاظی  ــا انته ــن محــور ت ای
ــر  ــه طــول 14کیلومت ــز ب اســتان کرمــان  نی
ــات  ــل عملی ــراي تکمی در حــال انجــام  و ب
ــی  ــوج - رودان مبلغ ــور کهن ــی درمح اجرای
ــورد  ــار م ــال اعتب ــارد ری ــر 1200میلی ــغ ب بال

ــت. ــاز اس نی

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

هیات  موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-  برابـر رای شـماره 139860319012001058 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای 
مهـدی نـادری ده قطـب الدینی  فرزند علی بشـماره شناسـنامه 1260 صادره از سـیرجان در یک 
بـاب گاوداری بـه مسـاحت 2501/71 مترمربـع پاک 73 فرعـی از 4193 اصلی واقـع در خیرآباد 
خالصـه بخـش 37 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقـای مختار محمودآبادی و داوود سـعید 
و محمـد سـعیدی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/11- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/26

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:53۰

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

هیات  موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی -برابر رای شـماره 139860319012001630 هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای 
ابراهیـم مکـی ابـادی  فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 1641 صادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 201/94 مترمربـع پـاک 2541 اصلی واقـع در بخـش 36 کرمان 
بـه آدرس سـیرجان مکـی ابـاد بلـوار حمـزه سیدالشـهدا ) ع ( خریـداری از مالک رسـمی آقای 
غامرضـا مظفـری محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/11- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/26

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:524

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139860319079000558-98/08/08هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبـار جنوب تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضی خانم کلثوم عبدهللا زاده کوهسـتان فرزند سـهراب بشـماره شناسـنامه 1668صادره ازعنبـر آباددر یک 
بـاب خانـه  به مسـاحت 262متـر مربع پاک 1552فرعـی از188- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 188اصلی قطعه 
سـه واقـع در رودبـار جنـوب –بلـوار والیـت –کوچه والیت 4قطعه سـه بخش 46کرمـان  خریداری از مالک رسـمی آقای 
عبدالحسـین ومحمدمهـدی وخانـم مهسـا مهیمـی وفاطمه بیـگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:736-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/08/11 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/08/20
علی رحمانی خالص - 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 تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی 
اصاحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای اصاحـی شـماره139860319091001398مورخه 1398/05/20هیـات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه دررودی فرزنـد کنـاری بشـماره شناسـنامه 3020142709صـادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب بـه مسـاحت 250/20متر مربع پـاک - فرعـی از639- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک 639 اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی ده سوسـن بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجید 
وعبدالحسـین ابراهیمـی محرزگردیـده اسـت.)که در اگهی قبلی اشـتباها از مالکیـت همایون نخعی ذکر گردیـده بود که 
بشـرح فـوق اصـاح میگردد(لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دریـک نوبت آگهی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت یکماه 
اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبـق مقررا ت 

سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:2266
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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 فاقد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره139460319079002005041-94/08/25هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم شمسـی محمـد علـی زابلی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 674صـادره ازرودبارجنـوب در یک باب 
خانـه  بـه مسـاحت 413/57متـر مربع پـاک 842فرعی از188- اصلی مفروز و مجزی شـده از پـاک 188اصلی قطعه 
سـه واقـع در رودبـار جنـوب –بلـوار انتظـام خریـداری از مالک رسـمی آقـای عبدالحسـین ،محمدمهدی، مهسـا مهیمی 
وفاطمـه بیـگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:734-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/08/11 – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :98/08/20
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربـه اینکـه آقـای محمـد فرخـی فرزند علـی بـه شـماره ملـی 6069848365صـادره ازعنبرآبـاد مالک 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه وباغچـه  داری پـاک 49فرعـی از 301 اصلـی واقـع در اراضـی جهادآبـاد 
شـهرعنبرآبادبخش 34کرمان که سـند مالکیـت آن ذیل ثبتدفتـر الکترونیکـی 1395620319014003821 
بـه شـماره چاپـی 157439بـه نـام وی صـادر وتسـلیم گردیده ،ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق شـده 
اعام نموده که سـند مالکیت پاک فوق مفقود شـده ودر خواسـت سـند المثنی نموده اسـت ،لذا با اسـتناد تبصره یک 
اصاحـی مـاده 120آییـن نامـه قانـون ثبت مراتب یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکـر یـا وجود سـند مالکیـت نزد خـود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان عنبـر آبـاد مراجعـه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایـد واال پس از 

مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد گردیـد /م الـف :2337
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد وامالک عنبر آباد

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

هیـات  موضـوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی ) تجدید آگهی( برابر رای شـماره 139860319012001467 )که در رای 
قبلـی مسـاحت ملـک اشـتباه قیـد گردیده اسـت.( هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای محمدصادق گوئینی نژاد  فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 10 صادره 
از سـیرجان در شـش سـهم و یک چهارم سـهم مشـاع از نود و شـش سـهم ششـدانگ یک قطعه باغ 
و زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 103328/31 مترمربـع پـاک 339 اصلـی واقـع در بخـش 12 کرمان به 
آدرس سـیرجان دودران خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غامعلی گوئینی نژاد و کل سـهام خانم هاجر 
گوئینـی نـژاد محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت یک مـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.-تاریخ انتشـار نوبت اول : 1398/8/11-تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 1398/8/26
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:52۷

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

هیـات  موضـوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی -برابر رای شـماره 139860319012001079 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای مسـعود 
قشـمی فیـروزه  فرزنـد عباس بشـماره شناسـنامه 165 صـادره از سـیرجان در یک بـاب گارگاه به 
مسـاحت 618/83 مترمربـع پـاک 6084 اصلـی واقـع در نصرت ابـاد خیابان شـهید فیروزابادی 
جنـب شـرکت تعاونـی بخش 37 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای محمود سـعیدی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/11- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/26

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:523

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
شـماره139860319079000557- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی 

98/08/08هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضـی آقای محمود فاحی شـا ه آباد فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 101صـادره ازکهنوج در 
یـک بـاب خانـه  به مسـاحت 323متر مربع پـاک 1554فرعـی از188- اصلی مفـروز و مجزی 

شـده از پاک 188اصلی قطعه سـه واقع در رودبار جنوب –شـهرک صالح آباد قطعه سـه بخش 
46کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقای عبدالمهدی مهیمی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:737-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/08/11 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/08/20
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک
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ــان  ــتان کرمـ ــرورش اسـ ــوزش و پـ ــرکل آمـ مدیـ
ــرورش  ــوزش و پـ ــان آمـ ــه میـ ــم نامـ ــه تفاهـ بـ
ــای  ــوزش فضـ ــرای آمـ ــی بـ ــروی انتظامـ ــا نیـ بـ
مجـــازی اشـــاره و بیـــان کـــرد: بـــر اســـاس ایـــن 
ــای درس  ــک کاس هـ ــک تـ ــه در تـ ــم نامـ تفاهـ
ــه از  ــود کـ ــی شـ ــام مـ ــا انجـ ــوزش هـ ــن آمـ ایـ
ــت. ــده اسـ ــروع شـ ــتان شـ ــوب اسـ ــوزه جنـ حـ

 بـــه گـــزارش خبرنـــگار خبرگـــزاری شبســـتان 
از کرمـــان؛ احمـــد اســـکندری نســـب امـــروز 
)8 آبـــان( در برگـــزاری مراســـم نمادیـــن روز 
ــدن  ــه شـ ــا نواختـ ــراه بـ ــل« همـ »پدافندغیرعامـ
زنـــگ پدافنـــد غیرعامـــل ضمـــن یـــاد و خاطـــره 
امـــام و شـــهدا گفـــت: در اســـتان کرمـــان حـــدود 
ـــور  ـــا حض ـــه ب ـــتیم ک ـــام داش ـــه تم ـــروژه نیم 310 پ
و کمـــک دکتـــر زاهـــدی در کمیســـیون آمـــوزش، 
پـــروژه هـــا تمـــام شـــد؛ چندیـــن پـــروژه بـــزرگ 
ــازی  ــم نوسـ ــه امیدواریـ ــده کـ ــروع شـ ــز شـ نیـ
مـــدارس آن هـــا را بـــه موقـــع تمـــام کنـــد.

ــان  ــتان کرمـ ــرورش اسـ ــوزش و پـ ــرکل آمـ  مدیـ
ـــی  ـــش های ـــزاری همای ـــرد: برگ ـــدواری ک ـــراز امی اب
کـــه در جهـــت آگاه ســـازی و مقـــاوم ســـازی 
کشـــور و جوانـــان در برابـــر هرگونـــه آســـیب 
ـــکل  ـــد ش ـــود رون ـــی ش ـــث م ـــت باع ـــی اس اجتماع
ــوری  ــام جمهـ ــر از نظـ ــمتی غیـ ــه سـ ــری بـ گیـ
اســـامی باشـــد ایـــن آگاهـــی ســـازی بـــه ویـــژه 
ــرد. ــورت گیـ ــان صـ ــان و نوجوانـ ــوزه جوانـ در حـ

ـــد در آمـــوزش تـــاش کنیـــم   وی بیـــان داشـــت: بای
ـــد  ـــان در مســـیر اهـــداف نظـــام پیـــش برون ـــا جوان ت
همـــان طـــور کـــه در بیانیـــه گام دوم، رهبـــری نقـــش 
ــتند و 7  ــگ دانسـ ــان را  پررنـ ــان و نوجوانـ جوانـ
ـــد.  ـــان بیـــان کردن ـــا نقـــش جوان مـــورد را در رابطـــه ب
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــب در ادام ـــکندری نس اس
ـــوزان  ـــش آم ـــان و دان ـــروز جوان ـــه ام ـــزی ک آن چی
ــی  ــای اجتماعـ ــیب هـ ــد آسـ ــی کنـ ــد مـ را تهدیـ
اســـت کـــه مســـیر را بـــه نحـــوی ســـخت مـــی 
ــکاران  ــا، همـ ــواده هـ ــت: خانـ ــراز داشـ ــد، ابـ کنـ
فرهنگـــی و دانـــش آمـــوزان بایـــد تـــاش کننـــد 
آمـــوزش  فرهنگـــی،  حـــوزه  در  مثلـــث  ایـــن 
هـــا را ببینیـــد تـــا از مســـیر  خـــارج نشـــوند. 
وی اشـــاره کـــرد: دشـــمن همـــه ترفنـــدی زد 
ــه  ــان را بـ ــش جوانـ ــه نقـ ــتند کـ ــاش داشـ و تـ
ــاب  ــی انقـ ــیر اصلـ ــه از مسـ ــد کـ ــیری ببرنـ مسـ
ـــه  ـــدند بلک ـــق نش ـــا موف ـــه تنه ـــه ن ـــوند ک ـــارج ش خ
نقشـــه آن هـــا نقـــش بـــرآب شـــد و موفـــق نشـــدند. 
مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان کرمـــان در 
ـــای  ـــت: 14 دســـتگاه در بحـــث آســـیب ه ـــه گف ادام
اجتماعـــی بـــا آمـــوزش و پـــرورش همـــکاری 
ـــی  ـــت اجتماع ـــام مراقب ـــه نظ ـــاد ک ـــز نم ـــد؛ می دارن
ـــل و  ـــوزه پدافندغیرعام ـــوزان اســـت، ح ـــش آم دان
ـــی شـــود نقـــش  ـــه باعـــث م ـــی ک ـــه های ـــه برنام هم
ـــد  ـــود »بای ـــری فرم ـــه رهب ـــکلی ک ـــه ش ـــان ب جوان
بســـیجی وار و نقـــش جهـــادی خـــود را ارائـــه 
ــر و  ــتان اجـ ــرورش اسـ ــوزش و پـ ــد« در آمـ دهنـ
رویکـــرد فرهنگـــی، تربیتـــی و اخـــاق محـــور اســـت.

وی گفـــت: تـــاش داریـــم میـــز نمـــاد در همـــه 
ریـــزی شـــود کـــه همـــه  برنامـــه  مـــدارس 
ـــاورین  ـــوزه مش ـــژه در ح ـــه وی ـــی ب ـــکاران فرهنگ هم
بـــه محـــض اینکـــه مشـــکلی دیدنـــد بـــه ســـراغ 
ــی  ــری مـ ــال گـ ــا را غربـ ــد و آن هـ ــراد برونـ افـ
ـــه  ـــد ک ـــی دهن ـــرار م ـــت ق ـــیر درس ـــد و در مس کنن
ســـال گذشـــته در شـــهر کرمـــان و شهرســـتان 
راور و بخشـــی از شهرســـتان بـــم انجـــام شـــد 
کـــه امیدواریـــم امســـال بتوانیـــم در تمامـــی 
مـــدارس اســـتان حـــوزه مراقبـــت از آســـیب 
هـــای اجتماعـــی برنامـــه ریـــزی و دنبـــال کنیـــم.

ــداف و  ــت: اهـ ــه گفـ ــب در ادامـ ــکندری نسـ اسـ
برنامـــه هایـــی کـــه در حـــوزه پدافنـــد غیرعامـــل 
اســـت نقـــش بازدارندگـــی و آمـــوزش هـــای الزم 
در ایـــن حـــوزه دارد؛ امیدواریـــم بـــا کمـــک همـــه 
ــال کنیـــم  ــا بتوانیـــم اهـــداف را دنبـ ــتگاه هـ دسـ
ــوند. ــکل شـ ــار مشـ ــان دچـ ــم جوانـ ــه نگذاریـ کـ

وی بـــه تفاهـــم نامـــه میـــان آمـــوزش و پـــرورش بـــا 
ـــوزش فضـــای مجـــازی  ـــرای آم ـــی ب ـــروی انتظام نی
اشـــاره و بیـــان کـــرد: بـــر اســـاس ایـــن تفاهـــم نامـــه 
در تـــک تـــک کاس هـــای درس ایـــن آمـــوزش 
ــوب  ــوزه جنـ ــه از حـ ــود کـ ــی شـ ــام مـ ــا انجـ هـ
اســـتان شـــروع شـــده و امیدواریـــم بتوانیـــم 
ــدارس را  ــه مـ ــی همـ ــال تحصیلـ ــان سـ ــا پایـ تـ
ـــم. ـــرار دهی ـــا ق ـــوزش ه ـــن آم ـــش ای ـــت پوش تح

مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان بـــا اشـــاره 
ـــوز  ـــش آم ـــک دان ـــده ی ـــا آین ـــرای م ـــه ب ـــه اینک ب
ــرد در  ــود فـ ــث نشـ ــه باعـ ــت کـ ــم اسـ ــم مهـ هـ
ــکل  ــار مشـ ــده او دچـ ــه آینـ ــد کـ ــیری باشـ مسـ
شـــود، افـــزود: یقینـــًا بـــا بـــرآورد انجـــام شـــده 
نســـبت بـــه ســـنوات گذشـــته، آســـیب هـــا 
کمتـــر شـــده کـــه همـــکاری خانـــواده و دانـــش 
آمـــوزان و همـــکاران فرهنگـــی را مـــی طلبـــد 
فـــردی دچـــار مشـــکل نشـــود. کـــه هیـــچ 

 102 اعتبـار  بـا  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  روسـتای   88  
میلیـارد و 700 میلیـون تومـان به شـبکه تلفـن همراه 
متصـل شـدند. نماینده مـردم جیرفـت و عنبرآباد در 
مجلـس شـورای اسـامی در گفـت و گـو بـا خبرنگار 
ایرنـا اظهار داشـت: گراغان و َسـقدر بخـش جبالبارز، 
مطـاع در بخش اسـماعیلی، فکرآبـاد و ِگور در بخش 
سـاردوئیه جیرفت و روسـتاهای تل شیراز، جهادآباد، 
هادی آبـاد، محمدآبـاد، نرگسـان، رودفرق و گرمسـار 
در بخـش جبالبـارز جنوبـی شهرسـتان عنبرآبـاد از 
پوشـش  نعمـت  از  بودنـد کـه  روسـتاهایی  جملـه 
شـدند.یحیی  بهره منـد  همـراه  تلفـن  مخابراتـی 
کمالی پـور ادامـه داد: متاسـفانه هنـوز 60 روسـتا در 
شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد بـدون پوشـش 
بـرای  تلفـن همـراه هسـتند کـه پیگیری هـای الزم 
رفـع مشـکل آنها در حـال انجام اسـت.در بازدیدهای 
میدانـی از روسـتاهای بدون پوشـش مخابراتی، پنج 
سـایت پوششـی برآورد شـده کـه طبـق پیگیری ها و 
برنامـه ریزی هـای انجـام شـده، تـا نیمـه دوم سـال 
آینـده تمامـی ایـن روسـتاها از نعمت پوشـش تلفن 
همـراه برخـوردار می شـوند.با پیگیـری هـای انجـام 
شـده 80 درصـد روسـتاهای جیرفـت و عنبرآبـاد از 
اینترنـت فـور جـی و تـری جـی بهره منـد هسـتند و 
همچنـان پیگیـر پوشـش 100 درصـدی اینترنـت در 
منطقـه هسـتیم.مردادماه امسـال با حمایـت دولت، 
مـردم 400 روسـتای جیرفـت و عنبرآبـاد در جنـوب 
اسـتان کرمـان از اینترنـت ُپـر سـرعت نسـل چهـار 

بهره منـد شـدند.

کالس های درس استان 
تحت پوشش آموزش 

فضای مجاری قرار می گیرد

۸۸ روستای جیرفت و 
عنبرآباد به شبکه تلفن 

همراه متصل شدند 

خبر

خبر

اجرای برنامه های بصیرتی 
امام رضا در جنوب کرمان

مراسم اختتامیه دوره آموزشی 
راه روشن برگزار شد

اجرای طرح پویش نذر کتاب 
در سطح کانون های منتخب جنوب

احتمال وقوع سیالب 
در جنوب کرمان 

 یک نفر در طغیان رودخانه 
قلعه گنج جان باخت

جنـوب  رضـوی  سـیره  مسـوول 
اسـتان کرمـان گفـت: مجموعـه 
رضـا)ع(  امـام  بصیرتـی 
در سـطح  فرهنگـی  برنامه هـای 
می کنـد.  برگـزار  کرمـان  جنـوب  شهرسـتان های 
 به گزارش خبرگزاری فارس از جیرفت، مراسـم 
شـهادت ولی نعمـت ایرانی ها حضـرت علی بن 
موسـی الرضا )ع( هزمـان با سراسـر کشـور در 
مسـجد امـام رضـا)ع( ایـن شـهر بـا حضـور 
مردم و جمعی از مسـئوالن شهرسـتان و خدام 
افتخـاری حریـم ملکوتـی امـام رئـوف برگـزار 
شد.حسـین مشـایخی در حاشـیه این مراسم 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـارس اظهار داشـت: 
ایـن ایام را بـه همه دوسـت داران امام مهربانی 
تسـلیت عـرض می کنـم این ایـام از مـاه صفر 
دل هـای همـه مـا امـام رضایـی می شـود.وی 

ایـن  برنامـه شـهادت  بیـان کـرد: همه سـاله 
امـام بزرگـوار بـا حضـور خادم یـاران و مجموعه 
خادمان در شهرسـتان جیرفت در مسـجد امام 
رضـا ایـن شهرسـتان برگـزار می شود.مسـئول 
سـیره رضوی جنوب اسـتان کرمـان تاکید کرد: 
در ایـام فاطمیـه امسـال یـادواره شـهدا تحـت 
عنـوان آبـروی محلـه در ایـن مسـجد برگـزار 
می شـود کـه در سـال های گذشـته همزمـان با 
شـب شـهادت امـام رضـا )ع( برگـزار می شـد.

امسـال مجموعـه خادم یـاران رضوی در سـطح 
شهرسـتان جیرفت برنامه های متنوعی در ایام 

شـهادت امـام رئـوف برگـزار کردند.
وی یـادآور شـد: مجموعـه بصیرتـی امـام رضا 
)ع( در سـطح فرهنگـی برنامه خوبی درسـطح 
حـوزه  در  اسـتان  جنـوب  شهرسـتان های 

فرهنگـی دنبـال می کنـد.

محمدتقـی  االسـام  حجـت 
سـعیدی، گفـت: دوره آموزشـی 
راه روشـن کـه در راسـتای تبیین 
برگـزار  انقـاب  دوم  بیانیـه گام 
شـد شـامگاه گذشـته بـا معرفـی ممتازین به 
کار خـود پایـان داد.حجـت االسـام »محمـد 
تقـی سـعیدی«، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمان جنـوب، گفت: 
مراسـم اختتامیـه دوره آموزشـی راه روشـن 
در مسـجد حضـرت زهـرا )س( جنب کشـت 
صنعـت شـهر جیرفـت برگـزار شـد.این دوره 
آموزشـی کـه در راسـتای تبییـن بیانیـه گام 
دوم انقـاب برگـزار شـد، شـامگاه گذشـته بـا 
معرفـی ممتازیـن بـه کار خود پایـان داد.وی، 
یادآور شـد: دوره آموزشـی راه روشـن شـامل 
انقـاب  محورهـای  جملـه  از  هایـی  کارگاه 

چهـل سـاله، علـم و پژوهـش- معنویـت و 
اخـاق، اقتصـاد - عدالـت و مبارزه با فسـاد، 
اسـتقال آزادی، عـزت ملـی و روابط خارجی، 
مرزبندی با دشـمن، سـبک زندگی اسـامی، 
مسـابقه هـای آثـار هنـری، مسـابقه جـزوه 
خوانـی گلچیـن متـن بیانیـه گام دوم انقاب، 
پخـش کلیـپ و اجـرای سـرود بـا موضـوع 
رهبـری و بیانیـه گام دوم انقـاب و برگـزاری 
مسـابقه ورزشـی فوتسـال پیروان والیت بود.

سـعیدی، عنوان داشـت: یکـی از برنامه های 
جنبـی ایـن مراسـم، برپایـی نمایشـگاهی از 
آثـار نقاشـی با موضوع بیانیـه گام دوم انقاب 

. بود
وی، ادامـه داد: در پایـان مراسـم اختتامیـه 
بـا جوایـز نقـدی و لـوح سـپاس از ممتازیـن 

شـد. تجلیل 

مجیـد خوبی زاده، گفـت: درهفته 
کتاب خوانی پیشـرو بـا همراهی 
هـای  کانـون  هماهنگـی  سـتاد 
مسـاجد جنـوب کرمـان، پویـش 
نـذر کتاب در 7 کانـون فرهنگی هنری منتخب 
جنـوب کرمـان برپـا می شـود.»مجید خوبـی 
زاده«، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، گفـت: در هفتـه 
سـتاد  همراهـی  بـا  پیشـرو  خوانـی  کتـاب 
هماهنگـی کانون های مسـاجد جنـوب کرمان، 
پویـش نـذر کتـاب در 7 کانـون فرهنگی هنری 
می شـود.در  برپـا  کرمـان  جنـوب  منتخـب 
راسـتای ترویـج فرهنـگ کتـاب خوانـی، طرح 
پویـش نـذر کتـاب بـرای رهایـی کتـاب هـا از 
قفسـه هـای کتـاب اجـرا مـی شـود.وی، بـا 
بیـان ایـن مطلب کـه 7 ایسـتگاه نذرکتـاب راه 

انـدازی مـی شـود، بـه برخـی از فعالیـت های 
ایسـتگاه نذر کتاب اشـاره کرد و افزود: از جمله 
فعالیـت این ایسـتگاه هـا، دریافـت کتاب های 
و  منـازل  در  اسـتفاده  بـدون  و  دوم  دسـت 
مسـاجد، دریافـت کتاب هـای نـذر در گـردش، 
تبـادل کتـاب بیـن کتابخانـه هـا و اهـدا کتـاب 
بـه کتابخانـه های مناطـق محروم و روسـتائی 
اسـت.این 7 ایسـتگاه در کانون جامع مسـجد 
جامـع شهرسـتان جیرفت، کانون شـهید احمد 
کاظمـی مسـجد امام حسـین)ع( شهرسـتان 
قلعه گنج، کانون فجر مسـجد جامع شهرستان 
فاریـاب، کانون امـام صادق)ع( مسـجد جامع 
باکـری  شـهید  کانـون  عنبرآبـاد،  شهرسـتان 
مسـجد صاحب الزمان)عج( شهرسـتان رودبار 
جنـوب و کانـون بقیـه هللا)عـج( مسـجد امـام 

حسـین)ع( کهنـوج قـرار دارنـد.

مسـعود جمیلـی مدیـرکل راهداری 
جنـوب  جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و 
اسـتان کرمـان گفـت: شـاهد بارش 
جنـوب  راه هـای  حـوزه  در  بـاران 

هسـتیم. اسـتان کرمـان 
سـازمان  اطاعیه هـای  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  او 
هواشناسـی کشـور مبنـی بـر بـارش بـاران در جنوب 
و گشـت های  راهـداری  تیم هـای  اسـتان کرمـان 
ادارات شهرسـتانی در حالـت آمـاده بـاش در آمدنـد 
راهـداری  خدمـات  نیـاز  صـورت  صـورت  در  کـه 
بـاش  آمـاده  از  ارائـه کنند.جمیلـی  جاده هـا  در  را 
راهدارخانه هـای  محـل  در  راهـداری  دسـتگاه های 
جنـوب اسـتان کرمـان خبـر داد و گفـت: بـا توجه به 
اعـام مرکـز مدیریـت راه هـای ایـن اداره کل بـارش 
بـاران را در اکثـر حـوزه راه هـا را شـاهد هسـتیم کـه 
تـا ایـن لحظـه هیـچ گونـه مسـدود شـدن محـور 
ارتباطـی در جنـوب اسـتان بـه مرکـز مدیریـت راه ها 
گـزارش نشـده است.مسـعود جمیلـی بـا اشـاره به 
اینکه بارش در مناطق کوهسـتانی و ارتفاعات بیشـتر 

گـزارش شـده اسـت افـزود: بارش شـدید بـاران در 
قلعـه گنـج سـبب  رمشـک شهرسـتان  دهسـتان 
طغیـان رودخانـه پیزگی شـد و همچنیـن آبنما های 
محـور قلعـه گنج به رمشـک و قلعه گنج به جاسـک 
در اثـر بارندگی هـا سـیابی کرد.مدیر کل راهـداری و 
حمـل و نقل جاده ای جنوب اسـتان کرمـان از بارش 
شـدید باران در ارتفاعات شهرسـتان فاریاب خبرداد و 
گفـت: رودخانه های فصلی حاشـیه راه هـای فاریاب 
هم سیابی شـده است.مسعود جمیلی پیش بینی 
کـرد بـا توجه بـه ادامه رونـد بارندگی هـا در ارتفاعات 
برخـی شهرسـتان های جنوبـی اسـتان تـا سـاعاتی 
دیگـر سـیاب بـه آبنما هـای برخـی محور هـا وارد 
خواهـد شـد.جمیلی از راننـدگان خواسـت در زمـان 
رسـیدن بـه آبنما هـا شـرایط احتیـاط را رعایـت کننـد.

مدیـرکل راهـداری وحمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
اسـتان کرمان گفت: شـماره 141مرکـز مدیریت راه ها 
بـرای اطـاع از وضعیـت جـوی و تـردد در جاده هـا 
آمـاده پاسـخگویی بـه مـردم، راننـدگان و مسـافران 

است.

بخشـدار چاه دادخـدا قلعه گنـج از 
جـان باختن یک نفر بر اثر طغیان 
رودخانه رمشـک خبـر داد. مجید 
احمـدی بخشـدار چاه دادخـدا در 
گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا اظهار داشـت: عصر 
امـروز بـه دلیـل طغیـان رودخانـه فصلی شـهر 
رمشـک و توجه نکـردن به اخطاریه هـای صادره 
در خصـوص احتمـال وقـوع بارندگـی و طغیان 
رودخانه هـای فصلـی، یکـی از اهالـی رمشـک 
هنـگام عبـور از رودخانـه جـان خـود را از دسـت 
داد.همچنیـن یک دسـتگاه خـودروی سـواری 
پـژو در مسـیر رودخانه گرفتار شـد اما بافاصله 
سرنشـینان ایـن خـودرو بـا کمک و مسـاعدت 
مـردم و شـهرداری رمشـک نجـات پیـدا کردند.

احمـدی بیـان کـرد: بـا توجه بـه اینکه سـامانه 
بارشـی در اسـتان فعال و طغیـان رودخانه های 

فصلـی دور انتظـار نبـود هشـدارهای الزم در این 
خصـوص انجام گرفته بـود و از اهالی روسـتاها 
خواسـته بودیـم از رفتـن بـه مناطـق مرتفـع و 
حاشـیه رودخانه هـا خـوداری کننـد. بـا وجـود 
صدور هشـدارهای اداره هواشناسـی، متاسـفانه 
شـاهد ایـن هسـتیم کـه نـکات ایمنـی توسـط 
برخـی از همشـهریان رعایـت نمی شـود.پردل 
رئیسـی شـهردار رمشـک نیـز اظهـار داشـت: 
چمـل غریبـی فرزنـد محمـد، مـردی بـا حدود 
چهل سـال سـن عصـر امـروز 200 متـر پایین تر 
از پـل رمشـک حین عبـور از رودخانـه جان خود 
را از دسـت می دهـد و جسـد وی دو سـاعت 
بعـد از حادثـه در حوالـی روسـتای گارو پیـدا 
شـد.تجهیزات موتوری و لودر شـهرداری رمشک 
بـرای کمک بـه حادثه دیدگانـی کـه در رودخانه 
گرفتـار شـده بودنـد در حـال آمـاده بـاش بود.

روزنامه پیام ما
با تیتر پایان آقایی بر سازمان جنگل ها از بازداشت رییس سازمان جنگل ها و 

مراتع کشور به اتهام ارتشاء خبر داد.

نخسـتین مانـور پدافنـد غیرعامـل جنـوب 
کرمـان در زمینـه مبـارزه بـا آفـت مگـس 
جبالبـارز  منطقـه  در  مدیترانـه ای  میـوه 
شـد.   برگـزار  جیرفـت  شهرسـتان  شـمالی 
جهـاد  مدیـر  ایرنـا،  دریافتـی  بـه گـزارش 
مانـور  برگـزاری  از  جیرفـت  کشـاورزی 
پدافنـد غیرعامـل با رویکرد پایـش آلودگی 
و مبـارزه بـا آفت مگـس میـوه مدیترانه ای 
داد  خبـر  شـمالی  جبالبـارز  باغ هـای  در 
برداشـت  فصـل  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  و 
هفتـه  در  مانـور  ایـن  اجـرای  مرکبـات، 
و  اسـتمرار  راسـتای  در  غیرعامـل  پدافنـد 
تقویـت اقدامـات پیشـگیرانه بـرای کاهش 
میـوه  مگـس  آفـت  از  ناشـی  تهدیـدات 

اسـت.
اجـرای  از  هـدف  افـزود:  سـاالری  علـی 
میدانـی  آموزش هـای  تکـرار  مانـور  ایـن 
جهـاد  مراکـز  بـه کارشناسـان  عملیاتـی  و 
کشـاورزی در زمینه مقابلـه با خطرات آفت 
مگـس و بـرآورد میـزان آمادگـی نیروهای 
در  آنهـا  هماهنگـی  همچنیـن  و  عملیاتـی 
مدیریـت حادثـه و ارزیابی توانایـی کارکنان 
در مواقـع بحـران و شناسـایی نقـاط ضعف 

و قـوت اسـت.
  مدیـر جهـاد کشـاورزی جیرفـت تصریـح 
کـرد: آفـت مگـس میـوه مدیترانـه ای یکی 
از آفـات مهـم، قرنطینـه و خطرنـاک بـوده 
کـه در صـورت کنتـرل نشـدن، ایـن آفـت 

می توانـد خسـارات جبـران ناپذیـری را بـه 
دنبـال داشـته باشـد.

وی بیـان کـرد: باغـداران بـا رعایـت نـکات 
فنـی و دسـتورالعمل های جهـاد کشـاورزی 
در امـر مبـارزه و کاهش خسـارت ناشـی از 
ایـن آفـت بـا کارشناسـان مراکـز خدمـات 

جهـاد کشـاورزی همـکاری کننـد.
مگـس میـوه مدیترانـه ای از آفـات مخـرب 
جهانی اسـت که نسـبت به سـایر گونه های 
مگـس میـوه دارای دامنـه میزبانی وسـیع 
تـری اسـت و می تواند بیشـترین خسـارت 
انجیـر،  خرمالـو،  هلـو،  بیـاورد،  بـار  بـه  را 
سـیب زرد، آلـو و گابی و مرکبـات از جمله 

میزبان هـای ایـن آفـت هسـتند.
حشـره مگـس میـوه بـه طـور معمـول تا 2 
مـاه زنـده می ماند، اما اگر شـرایط مسـاعد 
باشـد تـا 6 مـاه هـم امـکان زنده بـودن آنها 
وجـود دارد، وجـود میزبـان از جملـه میـوه 
رسـیده در سـر درخـت یـا پوسـیده در پـای 
شـرایط  بهتریـن  هـوا  سـرمای  و  درخـت 
آفـت  مانـدن  باقـی  فعـال  بـرای  مسـاعد 
مگس میوه اسـت.عضو هیئـت علمی مرکز 
تحقیقـات کشـاورزی اسـتان کرمـان گفـت: 
مگـس مدیترانـه ای آفت بسـیار خطرناکی 
آن  ریـزی  تخـم  و  نسـل  تعـداد  اسـت. 
باالسـت و همیشـه میوه را از بین می برد و 
کاری بـه درخـت ندارد و خسـارت اقتصادی 
بسـیار باالیـی بـه کشـاورزان وارد مـی کنـد.

سـیاه  تمـام  بـه  آفـت  ایـن  افـزود:  وی 
درخـت هـا از جملـه زردآلـو، هلـو، خرمالـو، 
انجیـر و تقریبـا بـه تمـام میوه هـای مناطق 
برخـی  و  اسـت  ور  مـا حملـه  سردسـیری 
مـی گوینـد حتـی بـه خرمـا نیـز حملـه می 
کنـد و نگرانـی داریـم اگـر روی خرمـا بیاید 
تصریـح  بدهیم؟زهـدی  انجـام  چـه کاری 
ایـن  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  متاسـفانه  کـرد: 
آفـت قبـا در اسـتان مـا نبـوده، اطاعـات 
جامـع و علمـی در ایـن خصـوص نداریـم 
و بـه اطاعـات جاهـای دیگـر کشـور تکیـه 
مـی کنیم کـه البتـه اطاعات اسـتان ها نیز 
بـا هـم فـرق دارد و همـه مـی گوینـد بایـد 
ایـن آفـت بـه صـورت بومـی در مناطق خود 
بررسـی و براسـاس اطاعـات بومـی بـا آن 
مبـارزه را انجـام بدهیم.این محقق با اشـاره 
بـه اینکـه اسـتان کرمـان هـر چهـار اقلیم را 

دارد، بیـان کـرد: باید خیلـی اطاعات علمی 
وسـیعی داشـته باشـیم تـا برای هـر منطقه 
و مناسـب بـا هر اقلیـم نسـخه جداگانه ای 
تجویـز شـود.وی اظهـار کـرد: آفـت مگـس 
مدیترانـه ای مبـارزه شـیمیایی و َسـم ندارد 
و فقـط بایـد بـا اصـول پیشـگیری و رعایت 
بهداشـت بـاغ و جـذب حشـرات بـه روش 
را  و جمعیـت  مبـارزه کـرد  مختلـف  هـای 
پاییـن آورد و ایـن اسـت که کار مشـکل می 

. د شو
بدانیـم  حتمـا  اسـت  نیـاز  افـزود:  زهـدی 
در  اسـتان کرمـان  در  آفـت  ایـن  شـرایط 
اقلیـم هـای مختلـف روی میزبـان هـای 
مختلـف چگونـه اسـت و چگونـه کار کنیـم 
بایـد کار  و  نداریـم  را  اطاعـات  ایـن  کـه 
نسـخه  آن  براسـاس  و  انجـام  تحقیقاتـی 

بدهیـم.

و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
در  اگــر  گفــت:  مجلــس  محاســبات 
بودجــه ای  ردیــف   99 ســال  بودجــه 
حقــوق  »همتــرازی  بــرای  مشــخصی 
نشــود  گرفتــه  نظــر  در  بازنشســتگان« 
و ایــن برنامــه دولــت عملــی نگــردد، 
ــده« بی ســرانجام  ــن »وع ــه ای ــس ب مجل

خواهــد کــرد.  ورود  دولــت 
ایمن آبــادی  جعفــرزاده  غامعلــی 
خبرگــزاری  خبرنــگار  بــا  درگفت وگــو 
ــدن  ــی نش ــاد ازعمل ــا انتق ــت ب ــه مل خان
»همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان« 
گفــت: متاســفانه در طــی چنــد ســال 
حقــوق  »همسان ســازی  اخیــر، 
مســتمری بگیران«  و  بازنشســتگان 
بــه  مختلــف  صندوق هــای  طریــق   از 
تبــدل  اجتماعــی«  »گفتگــوی  یــک 

مســتمری  »همتــرازی  اســت.  شــده 
بازنشســتگان« بــه عنــوان یــک »وعــده« 
از طــرف دولــت اســت کــه نشــان میدهــد 
ــه  ــتگان توج ــی بازنشس ــه زندگ ــه هزین ب
بهبــود  جهــت  در  و  داشــته  ویــژه ای 
ــی  ــراد برنامه های ــن اف ــی ای ــه زندگ هزین
ــتمری  ــوق مس ــازی حق ــر همسان س نظی
بگیــران را در دســتور کاری خــود قــرار 
در  رشــت  مــردم  اســت.نماینده  داده  
در  افــزود:  اســامی  مجلــس شــورای 
مــاده   )12( تبصــره  )ج(  بنــد  اجــرای 
واحــده قانــون بودجــه ســال 1398کل 
حقــوق  همسان ســازی  کشــور، 
مشــترکین  و  موظفیــن  بازنشســتگان، 
و  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق 
نیروهــای  تأمیــن اجتماعــی،  ســازمان 
ــش  ــال درصــد افزای ــس از اعم مســلح پ

ــوق  ــه حق ــبت ب ــال 1398 نس ــوق س حق
امتیــازات  افزایــش  بــا   ،1397 ســال 
ــواد )109(  ــداول م ــغلی ج ــای ش گروه ه
خدمــات  مدیریــت  قانــون   )110( و 
ســقف  در   1386 مصــوب  کشــوری 
ــده و  ــاد ش ــد ی ــدرج در بن ــارات من اعتب
بــا  ســایر قوانیــن و مقــررات مربــوط 
بیســت  و  یکصــد  و  هــزار  دو  ضریــب 

ریــال اعمــال شــد.

چرا همسان سازی حقوق 
بازنشستگان اجرایی نشد

کــرد:  تاکیــد  ایمن آبــادی  جعفــرزاده 
حقــوق  همسان ســازی  وعــده  اجــرای 
می توانــد  دولــت  بــرای  بازنشســتگان 
کارنامــه خوبــی باشــد؛ چــرا دولــت از 
اجرایــی شــدن ایــن قانــون ســر بــاز 
ــه  ــوال دارد! وی در ادام ــای س ــد ج می زن
یــادآور شــد: کشــور مــا درحــال حاضــر بــا 
رشــد جمعیــت ســالمند ومســتمری بگیــر 
ــراد  ــن اف ــه ای مواجــه اســت مســتمری ک
ــی  ــل هزینه های ــد در مقاب ــت می کنن دریاف
ــن  ــت  و ای ــز اس ــیار ناچی ــد بس ــه دارن ک
ایــن  از  برخــی  کــه  اســت  حالــی  در 
و  هســتند  اجاره نشــین  بازنشســتگان  
ــرایط  ــد. در ش ــود ندارن ــرای خ ــکنی ب مس
اقتصــادی کنونــی و تــورم حاکــم برجامعــه  
بــه ســرانجام رســاندن ایــن وعــده بهتریــن 

ــت. ــت اس ــرای دول ــدام ب اق

دولت و حاکمیت باید 
به حداقل خواسته مردم 

جامعه عمل بپوشاند
نماینــده مــردم در مجلــس دهــم تصریــح 
مطالبــه  بازنشســتگان  خواســته  کــرد: 
دلیــل  بــه  افــراد  ایــن  اســت  بحقــی 
دوم  شــغل  نمی تواننــد  ســن  کهولــت 
ــد  ــت بای ــت و حاکمی ــد، دول انتخــاب کنن
ــه  ــراد جام ــن اف ــل خواســته ای ــه حداق ب
افــراد خواســتار  ایــن  بپوشــاند  عمــل 
حقــوق  درصــد   90 حداقــل  همتــرازی 
ــتند. ــتگان هس ــر بازنشس ــا دیگ ــود ب خ

وعده ای بی سرانجام از طرف دولت
بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
در  گفــت:  مجلــس  محاســبات  و 
دوازدهــم،  دولــت  پایانــی  ســال های 
اجــرای  بــا  می توانــد  دولــت 
بازنشســتگان،  حقــوق  همسان ســازی 
کــم کار و نارضایتــی مــردم از عملکــرد 
خــود را کاهــش دهــد؛ علی الخصــوص 
در  اگــر  جامعــه؛  مســتمری بگیر  قشــر 
ــخصی  ــه ای مش ــف بودج ــه 99 ردی بودج
ــرای »همتــرازی حقــوق بازنشســتگان«  ب
در نظــر گرفتــه نشــود و ایــن برنامــه 
ــن  ــه ای ــی نگــردد، مجلــس ب ــت عمل دول
ورود  دولــت  بی ســرانجام  »وعــده« 

خواهــد کــرد.

مانور مبارزه با آفت مگس میوه 
مدیترانه ای در جیرفت برگزار شد 

همسان سازی حقوق بازنشستگان 
خواسته ای بحق اما بی سرانجام

رنا
 ای

س:
عک

کنا
 ای

س:
عک

سراسری

و  طبیعـــی  عوامـــل  از  مجموعـــه ای  شـــهری  منظـــر 
ـــی،  ـــای طبیع ـــی ه ـــر ویژگ ـــت تاثی ـــه تح ـــت ک ـــوع اس مصن
ــکل  ــهر شـ ــک شـ ــادی یـ ــی و اقتصـ ــی، اجتماعـ فرهنگـ
ـــل  ـــک از عوام ـــهری ی ـــر ش ـــد. منظ ـــا می گیرن ـــه و ی گرفت
ـــوده و  ـــی ب ـــی و عین ـــهرها ، واقع ـــت ش ـــی و مطلوبی کیفی
حاصـــل مشـــاهده و درک مظاهـــر گوناگـــون و ملمـــوس 
ــا  ــا ، صداهـ ــا ، فعالیت هـ ــا ، فضاهـ ــم از بناهـ ــهر اعـ شـ
، بوهـــا و... هنـــگام مواجـــه شـــهروند بـــا پدیـــده شـــهر 
)در مقیاس هـــای مختلـــف ، اعـــم از دیـــدن شـــهر از دور 
دســـت یـــا هنـــگام قـــرار گرفتـــن در شـــهر و یـــا حتـــی 
ـــر  ـــا درب ـــهری صرف ـــر ش ـــت . منظ ـــا( اس ـــتقرار در بناه اس
ــت  ــل رویـ ــر قابـ ــاختمان ها و عناصـ ــای سـ ــده نمـ دارنـ
نیســـت؛ بلکـــه صداهـــا، بوهـــا، انـــواع عناصـــر طبیعـــی 
ــر  ــرک را در بـ ــواه متحـ ــت و خـ ــواه ثابـ ــوع ، خـ و مصنـ
ـــط  ـــه توس ـــت ک ـــی اس ـــام آن چیزهائ ـــامل تم ـــه و ش گرفت
حـــواس انســـان قابـــل درک اســـت. در مقالـــه حاضـــر 
ضمـــن بررســـی مفاهیـــم و معیارهـــای منظـــر شـــهری، 
ـــف  ـــوزه وظای ـــهری در ح ـــر ش ـــت منظ ـــوص مدیری در خص
شـــهرداری هـــا از منظـــر قانونـــی بحـــث مـــی شـــود در 
ـــط تقســـیمات کشـــوری  ـــف و ضواب ـــون تعاری ـــاده)4( قان م
ـــا  ـــت ب ـــی اس ـــت: »محل ـــده اس ـــف ش ـــه تعری ـــهر اینگون ش
ــی بخـــش  ــدوده جغرافیایـ ــه در محـ ــی کـ ــدود قانونـ حـ
ــتغال و  ــاختمانی، اشـ ــر بافـــت سـ واقـــع شـــده و از نظـ
ســـایر عوامـــل دارای ســـیمایی بـــا ویژگی هـــای خـــاص 

ـــی  ـــاکنان دایم ـــت س ـــه اکثری ـــوری ک ـــه ط ـــوده، ب ـــود ب خ
ــاورزی،  ــت، کشـ ــارت، صنعـ ــب، تجـ ــاغل کسـ آن در مشـ
ــته و در  ــتغال داشـ ــای اداری اشـ ــات و فعالیت هـ خدمـ
ـــوردار  ـــبی برخ ـــی نس ـــهری از خودکفای ـــات ش ـــه خدم زمین
ــی و  ــادی، فرهنگـ ــی، اقتصـ ــادالت اجتماعـ ــون مبـ و کانـ
ـــت.« ـــود اس ـــون خ ـــوذ پیرام ـــذب و نف ـــوزه ج ـــی ح سیاس

ـــاد  ـــه ابع ـــه ب ـــود دارد، توج ـــف وج ـــن تعری ـــه در ای ـــه ک آنچ
ــی  ــی و حتـ ــی و فرهنگـ ــادی، اجتماعـ ــدی، اقتصـ کالبـ

ـــه  ـــه ب ـــن مقال ـــا در ای ـــه م ـــا آنچ سیاســـی شـــهر اســـت، ام
ـــهر  ـــه ش ـــم ک ـــد بدانی ـــه بای ـــت ک ـــن اس ـــم، ای آن می پردازی
ـــه  ـــدی ب ـــای کالب ـــر فضاه ـــاوه ب ـــه ع ـــت ک ـــی اس واقعیت
دلیـــل برخـــی ابعـــادش از حـــوزه علـــوم اجتماعـــی و حتـــی 
ـــا  ـــوان آن را صرف ـــود و می ت ـــارج می ش ـــانی خ ـــوم انس عل

در بعـــد فضایـــی آن مـــورد بررســـی و تحلیـــل قـــرار داد.
گرچـــه مطالعـــات و تحقیقـــات در فضـــای شـــهری 
بیشـــتر معطـــوف بـــه کالبـــد فضـــای شـــهر و چگونگـــی 
امـــور شـــهری  درتســـهیل  آن  نقـــش  و  آن  آرایـــش 
بـــوده اســـت، ولـــی درقوانیـــن و مقـــررات در حـــوزه 
توســـعه شـــهری کشـــور،  برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت 
عامـــل انســـانی و توجـــه بـــه نیازهـــای انســـانی در 
ــت. ــاهده اسـ ــل مشـ ــز قابـ ــهر نیـ ــدی شـ ــای کالبـ فضـ

طـــرح  قبـــل  مـــاه  یـــک  از  قلعه گنـــج  شـــهرداری 
ـــهر  ـــن ش ـــان ای ـــلوغ ترین خیاب ـــاماندهی ش ـــازی و س نوس
ــهروندان  ــرفت کار، شـ ــدی پیشـ ــا کنـ ــرده امـ ــاز کـ را آغـ
و مغـــازه داران را بـــا مشـــکاتی مواجـــه کـــرده اســـت.  
شـــهرداری قلعه گنـــج بـــرای اجـــرای طـــرح ســـاماندهی 
بســـیج، محـــل شـــلوغ ترین  زیباســـازی خیابـــان  و 
ـــا را  ـــفالت و جدول ه ـــهر، آس ـــروش ش ـــد و ف ـــز خری مراک
برداشـــته و خاکریـــزی و زیرســـازی آن در حـــال انجـــام 
ـــرح  ـــرفت ط ـــدی پیش ـــان، از کن ـــبه و بازاری ـــا کس ـــت ام اس
و گـــرد و خاک هـــای روزانـــه چنـــدان راضـــی نیســـتند.

در انجام این طرح مشکلی نداریم
و  گفـــت  در  قلعه گنـــج  شـــهردار  احمـــدی  قاســـم 
گـــو بـــا ایرنـــا اظهـــار داشـــت: هیـــچ مشـــکلی در 
انجـــام ایـــن طـــرح نداریـــم و بـــا برخـــی از بازاریـــان و 
ــرح  ــکات طـ ــع و مشـ ــوص موانـ ــز در خصـ ــبه نیـ کسـ
شـــنیده ایم. را  آنهـــا  نظـــرات  و  گذاشـــته  جلســـه 

محـــل  از  پـــروژه  ایـــن  اعتبـــار  اضافـــه کـــرد:  وی 
تامیـــن  قلعه گنـــج  شـــهرداری  داخلـــی  اعتبـــارات 
خواهـــد شـــد و مقـــرر شـــده مبلـــغ 500 میلیـــون 
مســـتضعفان  بنیـــاد  طـــرف  از  هـــم  تومـــان 
ــت. ــده اسـ ــی نشـ ــوز قطعـ ــا هنـ ــود امـ ــاعدت شـ مسـ

و  برنامه هـــا  از  یکـــی  گفـــت:  قلعه گنـــج  شـــهردار 
ایده هـــای مـــن از اوایـــل انتصابـــم بـــه عنـــوان شـــهردار، 
ســـاماندهی و زیباســـازی ایـــن خیابـــان بـــود و 18 مـــاه فقـــط 
ـــت گذاشـــته شـــده اســـت. ـــات آن وق ـــام مطالع ـــرای انج ب

وی تصریـــح کـــرد: از چندیـــن مهنـــدس طـــراح در ایـــن بـــاره 
مشـــاوره گرفتیـــم و حتـــی از طریـــق رایزنـــی مســـووالن 
ـــا مهندســـان طـــراح  ـــاد مســـتضعفان انقـــاب اســـامی ب بنی
ــان  ــی مبلمـ ــه کار طراحـ ــران کـ ــرب تهـ ــگاه آزاد غـ دانشـ
شـــهری یکـــی از بلوارهـــای قلعه گنـــج را انجـــام داده انـــد 

ـــی  ـــوارد ترافیک ـــروژه م ـــن پ ـــی ای ـــم، در طراح ـــره کردی مذاک
ـــت. ـــده اس ـــاح ش ـــی و اص ـــی، بازبین ـــاری عیب یاب و معم

شـــایعه ها،  برخـــی  برخـــاف  افـــزود:  احمـــدی   

ایجـــاد  بـــر  مبنـــی  طرحـــی  هیچگونـــه  شـــهرداری 
ــادی  ــگاه اقتصـ ــک بنـ ــوان یـ ــه عنـ ــه بـ ــازه و غرفـ مغـ
صرفـــا  طـــرح  ایـــن  و  داشـــت  نخواهـــد  و  نـــدارد 

بـــود. خواهـــد  پوشـــیده  ســـر  رو  پیـــاده   یـــک 
وی ادامـــه داد: ســـقف ایـــن پیـــاده رو از دو طـــرف 
بـــه صـــورت نیمـــه چتـــری از مصالـــح بومـــی و محلـــی 

منطقـــه پوشـــیده خواهـــد شـــد و یـــک ســـایه بان 
می شـــود. اجـــرا  روهـــا  پیـــاده  وســـط  در  چتـــری 
شـــهردار قلعه گنـــج بیـــان کـــرد: تمـــام عـــرض ایـــن 

ـــذرگاه(  ـــوژ )گ ـــر رفی ـــار مت ـــه چه ـــت ک ـــر اس ـــان 24 مت خیاب
ـــازی در  ـــوارد زیباس ـــایر م ـــا و س ـــرای آب نم ـــرای اج ـــط ب وس
نظـــر خواهـــد گرفـــت و دو طـــرف آن بـــرای عبـــور و مـــرور، 
ــرای  ــراری بـ ــای اضطـ ــود و ترددهـ ــرش می شـ ــنگ فـ سـ
ـــد. ـــد ش ـــر خواه ـــانی میس ـــودروی آتش نش ـــس و خ آمبوالن

شـــبانه  از  ســـاعاتی  در  خیابـــان  ایـــن  افـــزود:  وی 
می یابـــد  کاهـــش  ترافیـــک  حجـــم  کـــه  روز 
می شـــود. بـــاز  بارگیـــری  و  تخلیـــه  بـــرای 

ــا  ــه بـ ــدی کـ ــه زمان بنـ ــق برنامـ ــت: مطابـ ــدی گفـ  احمـ
ـــم،  ـــگ کردی ـــرق و گاز هماهن ـــاتی آب، ب ـــرکت های تاسیس ش
حفـــاری و لوله گـــذاری توســـط آنهـــا انجـــام و در مـــواردی 
همچـــون حـــذف پایه هـــای تیـــر بـــرق و جایگزینـــی پایه هـــای 
مقـــاوم و شـــیک شـــهری، شـــهرداری مشـــارکت می کنـــد.

ــرای  ــم پـــس از اجـ ــرد: تـــاش می کنیـ وی تصریـــح کـ
شـــرکت های  حفـــاری  و  لوله گـــذاری  عملیـــات 
ممکـــن  زمـــان  کوتاه تریـــن  در  تاسیســـاتی، 
عملیـــات اجرایـــی ایـــن پـــروژه بـــه اتمـــام برســـد.

سرعت اجرای طرح افزایش یابد
و  کســـبه  از  نمایندگـــی  بـــه  مانـــدگاری  عبـــاس 
بازاریـــان ایـــن خیابـــان اظهـــار داشـــت: از تغییـــر و 
خواســـتار  و  داریـــم  رضایـــت  خیابـــان  ســـاماندهی 
طـــرح  اجـــرای  ســـرعت  کـــه  هســـتیم  ایـــن 
ــد. ــام برسـ ــه اتمـ ــر بـ ــه زودتـ ــه و هرچـ ــش یافتـ افزایـ

وی اضافـــه کـــرد: یـــک مـــاه اســـت کـــه آســـفالت 
ــده و  ــت شـ ــهرداری برداشـ ــط شـ ــان توسـ ــن خیابـ ایـ
ــبتا  ــودال نسـ ــک گـ ــت، یـ ــی اسـ ــان خاکـ ــف خیابـ کـ
فروشـــی  اســـباب بازی  مغـــازه  جلـــوی  عمیـــق 
مـــن وجـــود دارد کـــه کـــودکان و حتـــی مـــادران از 
دیـــدن ایـــن گـــودال وحشـــت دارنـــد و بـــه ایـــن 
ــد. ــه می کننـ ــن مراجعـ ــازه مـ ــه مغـ ــر بـ ــر، کمتـ خاطـ
ـــی  ـــل خاک ـــه دلی ـــرد: ب ـــح ک ـــی تصری ـــازه دار قلعه گنج مغ
ــا  ــای مـ ــوازم مغازه هـ ــی لـ ــردد، تمامـ ــل تـ ــودن محـ بـ
پوشـــیده از گـــرد و خـــاک شـــده و  بـــه دلیـــل ایجـــاد مشـــکل 
ـــع  ـــان قط ـــن خیاب ـــای ای ـــرات کارتخوان ه ـــوط مخاب در خط
ـــد. ـــکل ش ـــار مش ـــی دچ ـــرای مدت ـــا ب ـــبی م ـــدند و کاس ش

مربـــع  کیلومتـــر   200 و  هـــزار   14 بـــا  قلعه گنـــج 
ــه 450  ــت در فاصلـ ــر جمعیـ ــزار نفـ ــاحت و 85 هـ مسـ
اســـت. واقـــع شـــده  جنـــوب کرمـــان  کیلومتـــری 

شـــهردار قلعه گنج افزود: این 
خیابان در ســـاعاتی از شبانه روز که 
حجـــم ترافیک کاهش می یابد برای 

تخلیه و بارگیری باز می شـــود.
 احمـــدی گفت: مطابق برنامه 
زمان بندی که با شـــرکت های 

تاسیســـاتی آب، برق و گاز 
هماهنـــگ کردیم، حفاری و 

لوله گذاری توســـط آنها انجام و در 
مـــواردی همچون حذف پایه های 

تیر بـــرق و جایگزینی پایه های 
مقاوم و شـــیک شهری، شهرداری 

می کند. مشارکت 
وی تصریـــح کرد: تالش می کنیم 

پس از اجـــرای عملیات لوله گذاری 
و حفاری شـــرکت های تاسیساتی، 

در کوتاه تریـــن زمان ممکن 
عملیـــات اجرایی این پروژه به 

برسد. اتمام 

شهرداری قلعه گنج از یک ماه قبل طرح نوسازی و ساماندهی شلوغ ترین خیابان این شهر را آغاز کرده اما کندی پیشرفت کار 
شهروندان و مغازه داران را با مشکالتی مواجه کرده است

سرعت الک پشتی ساماندهی شلوغ ترین خیابان قلعه گنج

شـــهرداری قلعه گنـــج از یـــک مـــاه قبـــل طـــرح نوســـازی و ســـاماندهی شـــلوغ ترین 
ــازه داران را  ــهروندان و مغـ ــرفت کار، شـ ــدی پیشـ ــا کنـ ــرده امـ ــاز کـ ــهر را آغـ ــن شـ ــان ایـ خیابـ
ــاماندهی و  ــرح سـ ــرای طـ ــرای اجـ ــهرداری بـ ــن شـ ــت.  ایـ ــرده اسـ ــه کـ ــکالتی مواجـ ــا مشـ بـ
ــفالت  ــهر، آسـ ــروش شـ ــد و فـ ــز خریـ ــلوغ ترین مراکـ ــل شـ ــیج، محـ ــان بسـ ــازی خیابـ زیباسـ
ــبه  ــا کسـ ــت امـ ــام اسـ ــال انجـ ــازی آن در حـ ــزی و زیرسـ ــته و خاکریـ ــا را برداشـ و جدول هـ
و بازاریـــان، از کنـــدی پیشـــرفت طـــرح و گـــرد و خاک هـــای روزانـــه چنـــدان راضـــی نیســـتند.
ـــان  ـــا برخـــی از بازاری ـــم و ب ـــد: هیـــچ مشـــکلی در انجـــام ایـــن طـــرح نداری  شـــهردار قلعه گنـــج می گوی
ـــنیده ایم. ـــا را ش ـــرات آنه ـــته و نظ ـــه گذاش ـــرح جلس ـــکالت ط ـــع و مش ـــوص موان ـــز در خص ـــبه نی و کس

قلعه گنـــج  شـــهردار  احمـــدی  قاســـم 
اظهـــار داشـــت: هیـــچ مشـــکلی در انجـــام 
از  بـــا برخـــی  ایـــن طـــرح نداریـــم و 
خصـــوص  در  نیـــز  کســـبه  و  بازاریـــان 
جلســـه  طـــرح  مشـــکالت  و  موانـــع 
گذاشـــته و نظـــرات آنهـــا را شـــنیده ایم.
وی اضافـــه کـــرد: اعتبـــار ایـــن پـــروژه 
از محـــل اعتبـــارات داخلـــی شـــهرداری 
قلعه گنـــج تامیـــن خواهـــد شـــد و مقـــرر 
ــم  ــان هـ ــون تومـ ــغ 5۰۰ میلیـ ــده مبلـ شـ
ــاعدت  ــتضعفان مسـ ــاد مسـ ــرف بنیـ از طـ
شـــود امـــا هنـــوز قطعـــی نشـــده اســـت.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
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606 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 آبــان   11 شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

راین، اداره ثبت اسناد و امالک ندارد
طبق برنامه قانون ششم توسعه، گسترش و توسعه ادارات در حد واحدهای شهرستان است به همین دلیل در بخش 

»راین«، اداره ثبت  اسناد راه اندازی نشده است

در چنــد روز گذشــته یکــی از مخاطبان»کرمــان نــو« از 
نبــود اداره ثبت اســناد و امــاک در رایــن گایــه کــرده 

و از مــا خواســت ایــن موضــوع را پیگیــری کنیــم.
ــت بخــش  ــر اســاس سرشــماری ســال 95 جمعی »ب
»رایــن« بالــغ بــر 15 هــزار نفــر اعــام شــده و مــردم 
ــت   ــه ثب ــوط ب ــور مرب ــام ام ــرای انج ــه ب ــن منطق ای
ــان  ــه شهرســتان کرم ــاک خــود ب ــن و ام اســناد زمی
رایــن  بخشــدار  جملــه  ایــن  می کننــد.«  مراجعــه 
ــود اســناد مالکیتــی در  اســت کــه معتقــد اســت: »نب
ــده  ــم ش ــردم  ه ــات م ــل اختاف ــی از دالی ــن یک رای
ــن  ــناد در رای ــر اداره ثبت اس ــه اگ ــوری ک ــت. به ط اس
ــردم ســند  ــای م ــرای زمین ه وجــود داشــته باشــد، ب
صــادر می شــد، اگــر هــم ســند وجــود داشــته باشــد، 
رســیدگی  شــکایات  بــه  می توانــد  راحت تــر  دادگاه 

ــد.« کن
اکبــر عباســپور پیگیری هــای متعــددی  بــه گفتــه 
ثبــت   اداره  راه انــدازی  بــرای  از طریــق بخشــداری 
درهرصــورت  امــا  رایــن صــورت گرفتــه  در  اســناد 
تصمیم گیرنــده در ایــن رابطــه ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی اســت و بــه دلیــل چــارت ســازمانی، 

نیــروی کافــی بــرای اداره ثبــت در رایــن وجــود نــدارد.

واحد ثبتی برای بخش پیش بینی نشــده
ــن و  ــش رای ــاک در بخ ــناد و ام ــت  اس ــود اداره ثب نب
ــگی  ــات همیش ــف از موضوع ــتان های مختل ــا شهرس ی
ــون  ــه قان ــم ب ــل آن ه ــت و دلی ــوده اس ــث ب موردبح
ــه  ــه گفت ــردد، ب ــت برمی گ ــه ششــم توســعه دول برنام
معــاون اداره کل ثبــت  اســناد و امــاک اســتان، ایجــاد 
تشــکیات در ســاختار اداری منــوط بــر اجــازه ســازمان 

ــت. ــور اس ــزی کش ــت و برنامه ری مدیری
داد:»بــر  توضیــح  مــا  بــه  شــمس الدین  حســین 
ــترش و  ــعه، گس ــم توس ــه شش ــون برنام ــاس قان اس
توســعه ادارات در حــد واحدهــای شهرســتان اســت و 

ایــن یعنــی اداره ای بــرای بخــش پیش بینی نشــده 
ــای  ــته واحده ــت از گذش ــن اس ــد ممک ــت. هرچن اس
ــا  ــا و ی ــتان م ــی در اس ــای مختلف اداری  در بخش ه
ــن  ــا ای دیگــر اســتان های کشــور ایجادشــده باشــد ام

مــوارد مربــوط بــه ســال های قبــل اســت کــه در حــال 
ــد.« ــه می دهن ــود ادام ــه کار خ ــر ب حاض

نبود نیرو مشــکل واحدهای های ثبتی 
شهرستان ها

ایــن مقــام مســوول نبــود نیــرو تخصصــی مــورد 
ــر  ــی دیگ ــردم را یک ــه م ــت ب ــه خدم ــرای ارائ ــاز ب نی
اعــام  ثبــت در شهرســتان ها  اداره  نبــود  از دالیــل 
ــه  ــد قلع ــتان هایی مانن ــه داد: »در شهرس ــرد و ادام ک
ــا وجــود چــارت  ــر و… ب ــاب، منوجــان، راب ــج، فاری گن
ســازمانی مصــوب و جمعیــت 100 هــزار نفــری، واحــد 

ــت.« ــده اس ــدازی نش ــی راه ان ثبت
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اطالعات وزارت رفاه از وضعیت 
اقتصادی خانوارها دقیق نیست

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس بـا اشـاره به اینکه اجـرای طرح خدمات بیمه سـامت بر 
اسـاس وسـع بیمـاران بـا این اطاعات نامشـخص و غیردقیـق وزارت رفاه به صاح نیسـت گفت: 

»اجـرای طـرح خدمـات بیمه سـامت بر اسـاس وسـع مردم با مشـکل روبه رو می شـود.«
 محمدرضـا پورابراهیمـی در آخریـن روز از هفتـه بیمـه سـامت در همایش بیمه سـامت اسـتان 
کرمـان کـه بـا حضـور علی اکبر حقدوسـت مشـاور عالی سـازمان بیمه سـامت کشـور برگزار شـد 
اظهـار داشـت:» اسـتان کرمـان در حـوزه بیمـه سـامت در بسـیاری از طرح هـا پایلـوت اسـت و 

موفقیت هـای خوبی داشـته اسـت.«
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از مهمتریـن اقدامـات نظـام اسـامی اهمیـت دادن به خدمـات درمانی 
و پوشـش بیمـه اسـت گفـت: »امـروز عموم مـردم از بیمه اسـتفاده می کننـد و در حوزه سـامت 

مشـکلی وجـود نـدارد امـا بایـد با شناسـایی نقاط ضعـف به کیفیـت مطلوب تر رسـید.«
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی با اشـاره به اینکه در اسـتان کرمان در سـال 
97 حـدود 720 میلیـارد تومـان تعهـدات بیمـه سـامت انجام شـده اسـت افـزود:»از ایـن میزان 

بدهی هـای بیمـه سـامت به دسـتگاه های مختلـف حوزه سـامت یک چالش اسـت.«
وی بـا بیـان اینکه اگر بخش های بیمارسـتانی کوچک و خصوصی را نبینیم اسـتمرار فعالیت های 
آنها با مشـکل روبه رو خواهد شـد گفت: »درخواسـت داریم که بدهی های سـال 97 بیمه سـامت 
کـه حـدود 100 میلیارد تومان اسـت به سـرعت پرداخت شـود.«پورابراهیمی با اشـاره بـه اینکه اگر 
داروخانه هـا و بیمارسـتان های خصوصـی تقویـت نشـوند خدمـات آنهـا متوقف می شـود افزود:» 
همپوشـانی خدمـات بیمـه ای یک چالش اسـت و البته در سـال های اخیر برای رفع این مشـکل 
اقداماتـی انجـام شـده امـا کامل نیسـت.«وی با بیـان اینکـه در غربالگری خدمات بیمـه ای اخیرا 
اقداماتـی در حـال انجـام اسـت گفـت: »در اجرای ایـن طرح باید افـراد دهک هـای پایین جامعه 
را دیـد و بـا اطاعـات دقیـق ایـن کار انجـام شـود.«به گزارش تسـنیم نماینده مـردم کرمـان و راور 
در مجلـس شـورای اسـامی بـا اشـاره به اینکـه وزارت رفـاه اطاعات افـراد را دسـته بندی می کند 
یادآورشـد:» در روز اول قـرار بـود یارانـه بـه افـراد دهک پایین جامعه پرداخت شـود امـا دولت اول 
بحـث یارانه هـا را اشـتباه اجرایـی کـرد و دولت بعد هم همیـن روند اشـتباه را ادامه داده اسـت.«

وی بـا بیـان اینکـه اشـتباهات فاحشـی در پرداخت یارانه ها صورت گرفته اسـت تصریح کـرد: »در 
بحـث حـذف یارانه هـا نیـز افرادی حذف شـدند که مشـکات اقتصـادی زیـادی دارنـد و دلیل آن 

عـدم وجـود اطاعات دقیق از خانوارهاسـت.«
پورابراهیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه خبرهایـی وجـود دارد کـه اطاعـات وزارت رفـاه از خانوارها دقیق 
نیسـت گفـت: »اجـرای طـرح خدمـات بیمـه سـامت بر اسـاس وسـع مردم بـا مشـکل روبه رو 
می شـود.«وی اجـرای طـرح خدمـات بیمـه سـامت بر اسـاس وسـع بیمـاران را به صاح کشـور 
ندانسـت و افـزود:» اجـرای این طرح با این اطاعات نامشـخص و غیردقیـق وزارت رفاه به صاح 
نیسـت.« نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی بـا اشـاره به اینکـه تصادفات 
جـاده ای هزینه بسـیار سـنگینی بـه جامعـه وارد می کند و کشـته ها و معلولیت های زیـادی بر اثر 
تصادفـات دادیـم گفـت:» پیشـگیری از بروز حوادث بسـیار اهمیـت دارد و بیمه سـامت در زمینه 

پیشـگیری بایـد ورود کـرده و برنامه ارایـه بدهد.«
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ــر  ــح داد:»ب ــا توضی ــه م ــمس الدین ب ــین ش حس
اســاس قانــون برنامــه ششــم توســعه، گســترش و 
توســعه ادارات در حــد واحدهای شهرســتان اســت و 
ــرای بخــش پیش بینی نشــده  ایــن یعنــی اداره ای ب
اســت. هرچنــد ممکــن اســت از گذشــته واحدهــای 
ــا  اداری  در بخش هــای مختلفــی در اســتان مــا و ی
دیگــر اســتان های کشــور ایجادشــده باشــد امــا این 
ــه در  ــت ک ــل اس ــال های قب ــه س ــوط ب ــوارد مرب م

ــه کار خــود ادامــه می دهنــد.« حــال حاضــر ب

مدیـرکل بیمـه سـامت اسـتان کرمـان گفـت: »میانگین 
هزینـه هـر بـار مراجعه بـرای درمان در اسـتان کرمـان 161 
هزار تومان اسـت اما متوسـط کشـور 89 هزار تومان است 
که این مسـاله کرمان را جزو سـه اسـتان پرهزینه درمانی 

قرار داده اسـت.«
مدیـرکل بیمه سـامت اسـتان کرمـان گفت: »هر نسـخه 
دارویـی کـه در کرمـان تجویـز مـی شـود 53 هـزار تومان 
هزینـه دارد ایـن در حالـی اسـت کـه میانگیـن کشـور 42 
هـزار تومـان بوده کـه در این حوزه اسـتان کرمان جزء پنج 

اسـتان گران نسـخه هـای دارویی اسـت.«
محمـد جعفـری امـروز 9 آبـان مـاه در همایـش بیمـه 
سـامت اسـتان کرمان در آخرین روز هفته بیمه سـامت 
اظهـار کرد:»ماهیانـه حدود 40 میلیارد تومـان هزینه های 
سـطح دو، 11 میلیـارد تومـان هزینـه های سـطح یک و 2 
میلیـارد تومـان هزینـه های جاری بیمه سـامت اسـتان 

کرمان اسـت.«
جعفـری با اشـاره به اینکه سـرانه منابع دولتـی ما، کفاف 
نمـی دهـد گرچـه در سـال جـاری و سـال قبـل وضعیت 
کمـی بهتـر شـده، تصریـح کـرد: »میانگین هزینه هـر بار 
مراجعـه بـرای درمـان در اسـتان کرمـان 161 هـزار تومـان 
اسـت امـا متوسـط کشـور 89 هـزار تومان اسـت کـه این 
مسـاله کرمـان را جـزو سـه اسـتان پرهزینه درمانـی قرار 

داده اسـت.«
وی افـزود: »متوسـط مراجعـه ماهانـه مـردم بـه مراکـز 
درمانـی 335 هـزار بـار در اسـتان کرمان اسـت و بـه ازای 
هـر 10 هـزار نفـر بیمه شـده یـک نفر نیـروی پرسـنلی در 

بیمـه سـامت داریم.«
جعفری با اشـاره به فعالیت های بین بخشـی در راستای 
توانمندسـازی و ترویج فرهنگ عمومی با همکاری سـایر 
دسـتگاه هـا تصریـح کـرد: »2 کار بـزرگ در الکترونیکـی 

کـردن اسـناد بسـتری و نسـخه نویسـی الکترونیـک در 
مراکز درمانی اسـتان در حال اجراسـت کـه با الکترونیکی 
شـدن اسـناد بسـتری 20 درصد در هزینه ها صرفه جویی 
مـی شـود، بـه شـفاف سـازی داده هـا کمک زیـادی می 
کنـد و مـی توانیـم منابـع را به سـمت اسـتفاده بهتر بیمه 

شدگان سـوق بدهیم.«
به گزارش ایسـنا، مدیرکل بیمه سـامت اسـتان کرمان با 
بیان اینکه 203 مرکز بهداشـتی درمانی در سـطح اسـتان 
کرمـان پزشـک خانـواده دارنـد و نظام ارجـاع الکترونیک 
نیـز جایگزیـن نظام ارجاع دسـتی شـده که مزایـای خود 
را دارد افـزود:» 70 درصـد از جامعـه تحـت پوشـش مـا، 
روسـتاییان هسـتند و 63 درصـد از هزینـه هـای بیمـه 
سـامت در بخـش بسـتری مراکـز درمانـی اسـت کـه بـا  
طـرح تحـول سـامت از سـال 93 هزینـه های مـا تقریبا 

پنـج برابر شـده اسـت.«

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان: 

کرمان جز ۳ استان پرهزینه درمانی در کشور

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از کار بزرگ گهرزمین تقدیر کرد

افزایش ایمنی و هوشمندسازی سیستم معدنکاری دو محور اصلی نمایشگاه آیمارک

ــادی  ــاون اقتص ــاه 98 مع ــان م ــروز 9 آب ــح ام صب
ــه همــراه ســفیران و رایزنهــای  ــر امــور خارجــه ب وزی
ــن  ــایت گهرزمی ــی از س ــور خارج ــادی 15 کش اقتص
ــیرجان و  ــتان س ــئولین شهرس ــد و مس ــد کردن بازدی
مدیــران گهرزمیــن بــه اســتقبال آنهــا رفتنــد. بازدیــد 
از بزرگتریــن معــدن ســنگ آهــن خاورمیانــه و خــط 
ــی  ــراه توضیحات ــه هم ــانتره ب ــک و دو کنس ــای ی ه
ــود. ــم ب ــن مراس ــای ای ــه ه ــاره از برنام ــن ب در ای
ــاون اداری و پشــتیانی  ــان مع ــای حســین دالوری آق
ــان  ــه مهمان ــی ب ــوش آمدگوی ــن خ ــن ضم گهرزمی
خارجــی دربــاره فرهنــگ و تمــدن مــردم ایران ســخن 
گفــت و مجموعــه معدنــی گهرزمیــن را نیــز معرفــی 
کــرد. همچنیــن مهنــدس پناهــی مدیــر معــدن 
ــات  ــدن و اقدام ــی از مع ــه، گزارش ــن در ادام گهرزمی
آن ارائــه نمــود. مهنــدس نجــف آبــادی مدیــر پــروژه 
ــک  ــای ی ــط ه ــد از خ ــگام بازدی ــز هن ــن نی گهرزمی
ــن  ــد ای ــت تولی ــیل و ظرفی ــانتره از پتانس و دو کنس

ــدام  ــروژه هــای در دســت اق ــن پ دو خــط و همچنی
بــرای مهمانــان ســخن گفــت.در بازدیــدی کــه دکتــر 
ــاون دیپلماســی و اقتصــادی  غامرضــا انصــاری مع
وزیــر امــور خارجــه بــه همــراه ســفیران و رایزن هــای 
اقتصــادی کشــورهای خارجــی از مجموعــه معدنــی، 
ــور  ــن پ ــهباز حس ــتند ، ش ــن داش ــی گهرزمی صنعت
محمــد  و  بردســیر  و  ســیرجان  مــردم  نماینــده 
محمودآبــادی سرپرســت فرمانــداری ویــژه ســیرجان 
ــز حضــور  و برخــی دیگــر از مســئوالن شهرســتان نی
ــکر  ــر و تش ــن تقدی ــات گهرزمی ــتند و از اقدام داش
ــادی وزارت  ــاون اقتص ــاری مع ــا انص کردند.غامرض
ــن  ــش گهرزمی ــاره ی نق ــورمان درب ــه کش امورخارج
در خنثــی کــردن مســائل و مشــکات و تولیــد 
ثــروت ملــی گفــت: »بــه مجموعــه ی گهرزمیــن بایــد 
تبریــک گفــت زیــرا نــه تنهــا در ایــن شــرایط ســخت 
توانســته  انــد جهــاد اقتصادی شــان را ادامــه بدهنــد 
ــم  ــری ه ــای دیگ ــده اند فازه ــق ش ــی موف ــه حت ک

اضافــه کننــد. قطعــا تــاش بــرای اینکــه در بازارهــای 
ارائــه بدهنــد، کمــک  را  بین المللــی محصــوالت  
ــور  ــرفت های کش ــت و پیش ــه صنع ــت ب ــی ا س بزرگ
ــت.«انصاری  ــی  اس ــیار عظیم ــم، کار بس ــن مه و ای
ــان گهرزمیــن خســته  ــه کارگــران و کارکن در ادامــه ب
ــت  ــن هم ــه ای ــن ب ــزود: »آفری ــت و اف ــید گف نباش
امورخارجــه  وزارت  اقتصــادی  تاش.«معــاون  و 
ــی  ــه در بازاریاب ــور خارج ــش وزارت ام ــاره ی نق درب
بــرای محصــوالت معدنــی نیــز گفــت: »قطعــا 
راه هــای  یافتــن  بــرای  جدیــدی  سیاســت های 
ــد  ــال خواه ــی اعم ــازار جهان ــروش در ب ــه و ف عرض
شــد تــا بــا ایــن راه  هــای جدیــد بــرای حــل 
معضــات کشــورمان امــکان حضــور در بــازار جهانــی 
را داشــته باشــیم و تــا کنــون هــم وزارت امــور خارجه 
موفــق شــده بخشــی از موانــع را کنــار بگذارد.شــایان 
ــه  ــورد توج ــن م ــات گهرزمی ــن اقدام ــر اســت ای ذک

ــت. ــرار گرف ــان ق مهمان

دکتـر »اردشـیر سـعدمحمدی« درخصـوص 
در  ایـران  معدنـی  بـزرگ  صنایـع  حضـور 
آیمـارک  نمایشـگاه  و  ششـمین کنفرانـس 
گفـت: حضـور صنایـع معدنـی ایـران در این 
بـزرگ  شـرکت های  اکثـر  کـه  نمایشـگاه 
فرصـت  دارنـد  آن حضـور  در  دنیـا  معدنـی 
توانمندی هـای  شناسـاندن  بـرای  خوبـی 

معدنـی ایـران بـه دنیـا اسـت.
مدیرعامـل شـرکت مس با بیـان این مطلب 
در حاشـیه ششـمین کنفرانـس و نمایشـگاه 
بین المللـی معـدن و صنایع معدنی اسـترالیا 
رابطـه  یـک  ایـن حضـور  افـزود: همچنیـن 
خـوب و بـرد -بـرد بـرای آشـنایی بـا دانش 
و تجهیـزات روز معدنـی دنیـا بـرای صنایـع 

معدنی کشـور اسـت.
سـعدمحمدی اظهار داشـت: امیدوارم حضور 
در این نمایشـگاه شـرایط بهتـری را به لحاظ 
افزایـش  و  هزینه هـا  کاهـش  و  بهـره وری 
راندمـان تولیـد بـرای صنایـع معدنـی کشـور 
به ویـژه صنعت مس به همراه داشـته باشـد.
برگـزاری  کیفیـت  دربـاره  سـعدمحمدی 

»آیمـارک« گفـت:  نمایشـگاه  از  دوره  ایـن 
خوشـبختانه نمایشـگاه امسال نسـبت به دو 
سـال پیـش هم بـه لحـاظ وسـعت و هم به 
لحـاظ افزایـش تعـداد کارگاه هـای آموزشـی 

رشـد کـرده اسـت.
بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت مـس یکـی از 
»آیمـارک«  نمایشـگاه  بـارز  و  مهـم  نـکات 
بین المللـی  و  بـزرگ  شـرکت های  حضـور 
معـدن کاری اسـت که سیسـتم ها و ابزارهای 
هوشـمند را در بخـش معـدن بـه نمایـش 
گذاشـته اند و درواقع این جنبـه از معدنکاری 
را در ایـن دوره از نمایشـگاه می توان به وضوح 

احسـاس کـرد.
سـعد محمـدی بـا بیـان این کـه دو نکتـه را 
امسـال  نمایشـگاه  خصـوص  در  می تـوان 
»آیمـارک« مطـرح کرد، افزود: نکته نخسـت 
بحـث افزایـش ایمنـی اسـت کـه تقریبـًا در 
تمـام سیسـتم های معدنـکاری  کار  دسـتور 
قـرار گرفتـه اسـت و دوم توجـه بـه  سـرعت 
از  معـدن کاری  امـور  انجـام  در  بخشـیدن 
بحـث  کـه  اسـت  هوشمندسـازی  طریـق 

اقتصـادی و افزایـش بهـره وری را بـه دنبـال 
دارد.

مدیرعامـل شـرکت مس بـا تأکید بـر این که 
امسـال  نمایشـگاه  در  شـاخص  دو  ایـن 
قابل رؤیـت و تحلیـل اسـت، اظهـار داشـت: 

ازجملـه سیسـتم های هوشـمند بـه نمایـش 
سیسـتم های  نمایشـگاه،  ایـن  در  درآمـده 
ماهـواره ای کنتـرل معـادن، ماشـین  هایی بـا 
سیسـتم های  و  دیجیتـال  جی پی اس هـای 
هلی بـرد اسـت کـه امـکان ارزیابـی شـرایط 

کیفـی بلوک هـای معـدن را بعد از هـر انفجار 
دارند.

وی افـزود: درمجمـوع و بـا توجـه بـه رویکرد 
حـوزه  در  معدنـکاری  بـزرگ  شـرکت های 
امـور  هوشمندسـازی  و  ایمنـی  افزایـش 
معدنـکاری، صنایـع معدنـی ایـران بایـد این 
رویکـرد را بـا قـدرت دنبـال کنـد تـا شـاهد 
هزینه هـای  کاهـش  و  بهـره وری  افزایـش 

تولیـد در ایـن بخـش باشـیم.

بازدید معاون اقتصادی وزیر امور خارجه و سفیران و رایزنهای اقتصادی کشورهای خارجی از گهرزمین

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران عنوان کرد

آوای محلی           

مو اگه کلِب ُتوم ِاشکَسته ُمکافاُتم کَن
تو اگه کلِب ُمت ِاشکَسته ُمراعاُتم کَن

ب مست... تو که مث کَوگی و چشُمنه تو المسَّ
َادِرن بنِد دُلم، فکرِ دآلالُتم کَن

چه َابو مثِل کدیُمن بِگری تحویُلم
یه کَمویی تو ِنگَْی تلخیه ُاْوکاُتم کَن؟

بِچُزن َبی مو تو هر َطْو که َاخاهی َیکَسر
خی دو تا چشُمنه زیلت َشل و شهماُتم کَن

پاپنالِن چُشُنم ، گُْوَلغت بوده ِدُلم
 ِدخِ  دل َبسِمنه سگده تو ُمراعاُتم کَن

شاعر :  منصور رئیسی

ِگُرنی بس که ای روُزن زیاده
َنُشن گفته هنوزا شیُلن َایشی
خبر داُرم که رسوا بوده لیال

ِنهیکی بوده کبل ای جشن عیشی

شاعر :  منصور رئیسی

ِکشاَورُزم َغمی توسیَنه داُرم
ِبروِی َهر دوَدسُتم پیَنه داُرم
ُامیدواُرم که فی باال ِبدیُدم
خیارو گوجه و هندیَنه داُرم

شاعر :  اسماعیل جالئی

َََنهالت َور ِدُلم ِکشَتر که روتی
َسرت َور کوِش دل ِهشَتر که روتی

به َتفِت آه و آَجهکوِن ُمرداد
َخنیزی نو َوَرنگ ِنشَتر که روتی

شاعر :  عبدالرضا شریفی سلطانی


