
با وجود اقدامات انجام شده برای مقابله با سیل، مناطق مختلف استان مانند جنوب نیاز به رسیدگی 
بیشتری دارند به طوری که هنوز در فاریاب پایگاه جمعیت هالل احمر راه اندازی نشده است

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی جنوب:

رفع تصرف ۲۷۳ هکتار
از اراضی ملی جنوب کرمان

پیشرفت فیزیکی 50درصدی پروژه 
جنگل کاری با نهال در حوزه ملنتی

فاریاب بدون پایگاه 
جمعیت هالل احمر

کاشت بدون کارشناسی »کنوکارپوس« در جیرفت 
رییس شورای شهر جیرفت می گوید: کاشت این درخت بدون نظر کارشناسی بوده و نگاه به 

رشد سریع آن کردند

مدیر کل راه و شهرسازی جنوب:

آغاز عملیات اجرایی ۲ طرح 
عمرانی در جنوب کرمان 
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رییس مرکز بهداشت جیرفت:

مراکز غیرمجاز زیبایی چالشی 
برای حوزه پزشکی
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آبــان   14 سه شــنبه         609 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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همه می خواهند
»کَته گوجه« بپزند

مهدی بذرافکن
یادداشت مهمان

ماجــرای عبــاس برزگــر را احتمــاال خیلــی هــا مــی 
داننــد؛ کارآفریــن موفــق شــیرازی -کــه البتــه 
ــی  ــارس معرف ــات اســتان ف ــه اشــتباه اهــل بوان ب
ــی  ــه قدیمــی شــیخ عل ــه در محل مــی شــود-او ک
چوپــان شــیراز بــه دنیــا آمــد امــا بعدهــا سرنوشــت 

ــات گــره خــورد. ــا شهرســتان بوان شــیرینش ب
از آنهایــی کــه او را نمــی شناســند مــی خواهــم بــه 
ــد. ارزشــش  ــا نکنن ــن اکتف توضیحــات خالصــه م
ــا  ــده ب ــه ش ــم ک ــه  ه ــد 10 دقیق ــه در ح را دارد ک
ــی  ــرح زندگ ــت ش ــی در اینترن ــتجوی کوتاه جس
ایــن بنــده خــدا را بخواننــد؛ احتمــال زیــاد برایشــان 

ــود. ــد ب شــیرین و جــذاب خواه
امــا خالصــه ماجرایــش این اســت کــه: او -منظورم 
عبــاس برزگــر اســت- در شــیراز دستفروشــی مــی 
کــرده کــه چــون شــهرداری اذیتــش مــی کنــد بــه 
ــد.  ــی کن ــوچ م ــات ک ــهر بوان ــا در ش ــتایی زیب روس
ــن روســتا- او از نزدیکانــش مــی شــنود کــه در ای
روســتای بــزم- امامــزاده ای اســت کــه طرفــداران و 
زوار زیــادی دارد. در نتیجــه تصمیــم مــی گیــرد بــه 
آنجــا بــرود و بســاط دستفروشــی اش را روبــروی 

آن امامــزاده برپــا کنــد.
*****

در شــبی بارانــی دو گردشــگر موتورســوار آلمانــی کــه 
از بوانــات بــه قصــد کرمــان در حرکــت بودنــد راه گم 
ــاس برزگــر؛  ــور عب ــه ت ــد ب ــد و مــی خورن مــی کنن
او و خانــواده اش گردشــگران آلمانــی را مهمــان 
خانــه کوچکشــان مــی کننــد و از شــام خــود -کتــه 
گوجــه- بــه آنهــا هــم مــی دهنــد. یــک مــاه بعــد 
امــا 5 گردشــگر دیگــر بــا ملیــت آلمانی همــراه یک 
ــاس  ــراغ عب ــد و س ــی رون ــات م ــه بوان ــم ب مترج

برزگــر را مــی گیرنــد.
آنهــا از خاطــرات هموطنانشــان کــه در روزنامــه 
ــر را  ــاس برزگ ــود عب هــای آلمــان منتشــر شــده ب
ــزم  ــتای ب ــی در روس ــد و وقت ــی کنن ــایی م شناس
ــه  ــراغ »کت ــد از او س ــی کنن ــش م ــات پیدای بوان
گوجــه« یــا همان»دمپخــت گوجــه فرنگــی« را مــی 
گیرنــد و از او مــی خواهنــد از همــان غذایــی کــه بــه 
دو گردشــگر دیگــر داده بــرای آنهــا هــم درســت کند 
ــاس  ــه عب ــان ب ــزار توم ــی 200 ه ــدش در حال و بع
ــت  ــه او از دس ــود ماهان ــه س ــد ک ــی دهن ــر م برزگ
ــیده  ــی رس ــم نم ــان ه ــزار توم ــه 30 ه ــی ب فروش
ــی شــود  ــه ای م ــن جرق ــه همی ــن ک و خالصــه ای
ــردی و جــذب  ــوم گ ــر ب ــه فک ــر ب ــاس برزگ ــا عب ت
گردشــگران خارجــی بیفتــد و شــد آنچــه بایــد مــی 
ــک  ــه کوچــک ی شــد؛این شــیرازی ســاده دل خان
اتاقــه اش را بــه مــروز رمــان بــه 18 هکتــار و بیشــتر 

گســترش مــی دهــد.
ــر  ــاس برزگ ــگری عب ــده گردش ــای دهک ــاق ه ات
حــاال از ســوی گردشــگران خارجــی  حتــی تــا یــک 
ســال هــم رزرو مــی شــود. او حــاال یــک کارآفریــن 
ــتان  ــه داس ــن خالص ــت؛ ای ــق اس ــاردر و موف میلی

زندگــی اوســت.
امــا ایــن کــه چــرا بــه ماجــرای عبــاس برزگر اشــاره 
ــوع  ــبب ن ــه س ــه ب ــت ک ــن اس ــش ای ــردم دلیل ک
ــگری در  ــوزه گردش ــی در ح ــراد مختلف ــا اف کارم ب
ارتباطــم. آنانــی کــه عبــاس برزگــر را الگــوی خــود 
ــردی و  ــوم گ ــا ب ــد ب ــی خواهن ــد و م ــرار داده ان ق
جــذب گردشــگران خارجــی احتمــاال یــک شــبه ره 
صدســاله طــی کننــد؛ کســانی کــه فکــر مــی کننــد 
ــالت  ــطح تحصی ــا س ــر ب ــاس برزگ ــه عب ــاال ک ح
پنجــم ابتدایــی توانســته از ایــن راه ثروتمنــد شــود 

ــد. ــا نتوانن چــرا آنه
در نتیجــه آنهــا هــم در روســتاهای مختلــف ایــران 
یکــی چنــد خانــه را اجــاره کــرده و بــه شــیوه 
عبــاس برزگــر آراســته انــد تــا بلکــه بتواننــد بــا ایــن 
کار و پذیرایــی از گردشــگران خارجــی مثــال بــا کتــه 
ــه عبــاس برزگــری دیگــر تبدیــل شــوند. گوجــه ب

ــه  ــه گوجــه رســتگار شــد و ب ــا کت ــر ب ــاس برزگ عب
شــهرت و ثــروت رســید امــا ایــن دلیــل نمــی شــود 
کــه آنهــا هــم بــا کتــه گوجــه رســتگار شــوند. آنهــا 
بایــد دنبــال چیــز دیگــری بــرای رســتگاری باشــند.
کتــه گوجــه ســببی بــود از جانــب خــدا بــرای 
گشــوده شــدن درهــای موفقیــت بــرای یکــی مثــل 
ــوم  ــاالن ب ــر، ســایر دوســتداران و فع ــاس برزگ عب
گــردی دنبــال ســبب دیگــری باشــند و کتــه گوجــه 
را رهــا کننــد؛ قطعــا کتــه گوجــِه موفقیــت آنــان چیز 

دیگــری اســت در جــای دیگــری؛ ان شــاهللا.
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دادستان بردسیر:
باند سرقت عمده احشام در بردسیر متالشی شد

بردســـیر - دادســـتان عمومـــی و انقـــالب 
شهرســـتان بردســـیر از انهـــدام یـــک بانـــد 
ـــر  ـــتان خب ـــن شهرس ـــام در ای ـــرقت احش س

داد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار مهـــر، محمـــد 
ــع  ــنبه در جمـ ــر یکشـ ــی ظهـ ــن نخعـ امیـ

خبرنـــگاران بـــا اشـــاره بـــه انهـــدام بانـــد 
ســـرقت عمـــده احشـــام در ایـــن شهرســـتان 
گفـــت: در ایـــن رابطـــه دو ســـارق کـــه 
اقـــدام بـــه ســـرقت عمـــده احشـــام مـــی 

کردنـــد دســـتگیر شـــده انـــد.
اعـــالم کـــرد: در پـــی وقـــوع  نخعـــی 

در  احشـــام  ســـرقت  فقـــره  چندیـــن 
ــاط و  ــی از نقـ ــر در برخـ ــای اخیـ ــاه هـ مـ
ــیدگی  ــتان، رسـ ــن شهرسـ ــتاهای ایـ روسـ
بـــه موضـــوع در دســـتور کار دادســـتانی و 

ــت. ــرار گرفـ ــس قـ پلیـ
ــتورات   ــدور دسـ ــس از صـ ــزود: پـ وی افـ
قضایـــی الزم، کارگاهـــان پلیـــس آگاهـــی 
ـــایی  ـــی، شناس ـــه ردیاب ـــق ب ـــتان موف شهرس
توقیـــف  و  ســـارقان   دســـتگیری   و 
خـــودروی حامـــل احشـــام ســـرقتی و 
همچنیـــن شناســـایی محـــل فـــروش 
احشـــام ســـرقت شـــده بـــه مـــال خـــران 

ــدند. شـ
دادســـتان بردســـیر بـــا بیـــان اینکـــه 
ــددی  ــای متعـ ــرقت هـ ــه سـ ــان بـ متهمـ
تصریـــح کـــرد:  انـــد،  اعتـــراف کـــرده 
ــی  ــای منتهـ ــدور قرارهـ ــا صـ ــان بـ متهمـ
بـــه بازداشـــت روانـــه بازداشـــتگاه موقـــت 

ــد. ــده انـ ــان شـ کرمـ
ـــرد:  ـــالم ک ـــان اع ـــیر در پای ـــتان بردس دادس
ـــتگیری  ـــرای دس ـــی الزم ب ـــتورات قضائ دس
ــرقت در  ــد سـ ــن بانـ ــای ایـ ــایر اعضـ سـ

دســـتور کار قـــرار گرفتـــه اســـت.

۲5 تا ۲5۳9 تا ۳8

بيـــش از 4300 تـــن قيـــر رايـــگان بـــه 
ــای  ــت هـ ــالت بافـ ــر محـ ــفالت معابـ آسـ
ـــه  ـــاص يافت ـــان اختص ـــتان كرم ـــوده اس فرس
ـــه گـــزارش اداره ارتباطـــات و اطـــالع  اســـت. ب
رســـاني  اداره كل راه و شهرســـازي اســـتان 
كرمـــان، علـــي حاجـــي زاده در جلســـه ســـتاد 
بـــاز آفرينـــي شـــهري پايـــدار ايـــن اســـتان 
ـــزان  ـــن مي ـــت: اي ـــر گف ـــن خب ـــالم اي ـــا اع ب
قيـــر در ســـال 1397 بـــه شـــهرداري هـــاي 
ـــم،  ـــد، ب ـــنجان، زرن ـــيرجان، رفس ـــان، س كرم
ـــه  ـــاد،  قلع ـــوج، عنبرآب ـــت، كهن ـــت، جيرف باف

گنـــج و منوجـــان تحويـــل شـــده اســـت.
سرپرســـت اداره كل راه و شهرســـازي اســـتان 
ـــروژه  ـــی پ ـــه جای ـــا ب ـــه از ج ـــان در ادام كرم
ـــي  ـــهرك صنعت ـــت ش ـــه بهداش ـــداث خان اح
ـــه  ـــروژه ک ـــن پ ـــت: ای ـــر داد و گف ـــان خب كرم
ـــوب  ـــترک محس ـــدام مش ـــای اق ـــروژه ه از پ
ـــوم  ـــگاه عل ـــالم دانش ـــه اع ـــا ب ـــود، بن ـــی ش م

ــاز  ــدم نیـ ــر عـ ــی بـ ــتان مبنـ ــکی اسـ پزشـ
ــاد  ــهید صيـ ــه شـ ــه، در محلـ ــن محلـ در ایـ

شـــيرازي  بنـــا خواهـــد شـــد.
ـــه  ـــن جلســـه 7 محل ـــرد: در اي ـــح ك وي تصري
ـــهرهاي   ـــراي ش ـــي ب ـــد بازآفرين ـــدف جدي ه
رفســـنجان، ســـيرجان،  بردســـير،  كهنـــوج،  

ـــد. ـــب ش ـــد تصوی ـــت و زرن ـــم، باف ب
ـــه  ـــر ب ـــي حاجـــي زاده از معرفـــي 367  نف عل
ـــهيالت  ـــت تس ـــراي درياف ـــكن  ب ـــك مس بان
ـــوده  ـــاي فرس ـــت ه ـــكن در باف ـــازي مس نوس
ـــر  ـــت: 82 نف ـــر داد وگف ـــان خب ـــتان كرم اس
ــه  ــهيالت وديعـ ــت تسـ ــراي دريافـ ــم بـ هـ

ـــد. ـــده ان ـــي ش ـــك معرف ـــه بان ـــكن ب مس
ـــتان  ـــازي اس ـــت اداره كل راه وشهرس سرپرس
بـــراي  اســـتان  ايـــن  كرمـــان ســـهميه 
دريافـــت تســـهيالت مســـكن در بافـــت 
هـــاي فرســـوده را حداقـــل 700 واحـــد 

ــرد. ــوان كـ عنـ

اختصاص بیش از 4300 تن قیر رایگان 
به محالت هدف باز آفرینی استان

کریمان حماسه آفرینی کردند

خبرگــزاری مهــر - گــروه اســتان هــا؛ همزمــان بــا 
ــردم  ــی« م ــتکبار جهان ــا اس ــارزه ب ــی »مب روز مل
والیتمــدار کرمــان بــا حضــور در راهپیمایــی 13 
آبــان روحیــه ظلــم ناپذیــری و ایســتادگی در برابــر 

ــور رســاندند. ــه منصــه ظه اســتکبار را ب

از  در شــهر کرمــان  راهپیمایــان  خیــل عظیــم 
ــی  ــمی راهپیمای ــروع رس ــش از ش ــا پی ــاعت ه س
کــه ســاعت 9 اعــالم شــده بــود، در محــل چهــارراه 

ــد. ــور یافتن ــد حض توحی
ــی  ــده ول ــا حضــور نماین ــه ب ــی ک ــن راهپیمای در ای

فقیــه در اســتان کرمــان و مســئوالن اســتانی همراه 
ــد و  ــور دارن ــردم حض ــف م ــار مختل ــت، اقش اس
حضــور گســترده جوانــان انقالبــی بســیار چشــمگیر 
ــش  ــوان، دان ــر و ج ــرد، پی ــروز زن و م ــت. ام اس
آمــوزان و دانشــجویان در صحنــه حضــور یافتــه انــد 
و بــا فریادهــای استکبارســتیزانه خــود پایــه هــای 

ظلــم را بــه لــرزه در مــی آورنــد.
ــن  ــا ضم ــد ت ــده ان ــه آم ــه صحن ــگان ب ــروز هم ام
تجدیــد میثــاق بــا ولــی فقیــه فریــاد بزننــد کــه تــا 
آخریــن نفــس پیــرو خــط امــام و رهبــری هســتند 
ــه  ــا توطئ ــی ب ــد اســتکبار جهان و اجــازه نمــی دهن
هــای شــومش کوچکتریــن خدشــه ای بــه پیکــره 

انقــالب و نظــام وارد کنــد.
ــر  ــرگ ب ــکا«، »م ــر آمری ــرگ ب ــر«، »م »هللا اکب
ــادم  ــم جه ــه ای حک ــر خامن ــرائیل«، »وای اگ اس
دهــد«، » نمــاد شــیطان، لعیــن آمریکاســت« و » 
حــزب فقــط حــزب علــی؛ رهبــر فقــط ســید علــی« 
از جملــه شــعارهایی اســت کــه راهپیمایــان امــروز 

ــد. ســر دادن

برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان در 
سراسر استان کرمان

سرپرســت شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی 
ــا  ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــان در گفتگ ــتان کرم اس

اشــاره بــه حضــور گســترده مردم اســتان کرمــان در 
راهپیمایــی 13 آبــان اظهــار کــرد: امــروز راهپیمایــان 
خشــم و انزجارشــان نســبت بــه اســتکبار جهانــی را 

فریــاد مــی زننــد.
حســین انجــم شــعاع بــا اشــاره بــه اهمیــت 
راهپیمایــی 13 آبــان افــزود: شــاهد افزایــش 
ــوری  ــذاری جمه ــران و اثرگ ــه ای ای ــگاه منطق جای
اســالمی ایــران همزمــان بــا اوفــل قــدرت آمریــکا 
ــل  ــمنان غیرقاب ــرای دش ــاله ب ــن مس ــتیم  ای هس

ــت. ــل اس تحم
انجــم شــعاع »استکبارســتیزی، مقاومــت اســالمی 
ســرآغاز فروپاشــی و قــدرت افــول آمریــکا« را 
شــعار راهپیمایــی امســال ذکــر کــرد و گفــت: امروز 
ــردم در  ــی م ــور حماس ــاهده حض ــا مش ــمن ب دش
ــدی  ــاس و ناامی ــار ی ــش دچ ــش از پی ــه بی صحن

مــی شــود.
وی یــادآور شــد: هــم اکنــون راهپیمایــی 13 آبــان 
ــتان و 71  ــردم در 23 شهرس ــور م ــور پرش ــا حض ب

شــهر اســتان کرمــان در حــال برگــزاری اســت.

همواره پشتیبان نظام و رهبری هستیم
رضــا برزگــر از جملــه افــراد شــرکت کننــده در 
راهپیمایــی 13 آبــان گفــت: امــروز بــه میــدان 
ــی  ــردم انقالب ــار م ــن در کن ــم م ــا بگوی ــده ام ت آم
ایــران اســالمی بــه عنــوان قطــره ای از دریــا بــرای 

حمایــت از ولــی فقیــه در صحنــه هســتم و گــوش 
ــود. ــم ب ــان خواه ــان ایش ــه فرم ب

ــه مهــر گفــت: حضــور  علــی اســماعیل زاده هــم ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــه مــن ب ــی وظیف ــن راهپیمای در ای
ایرانــی اســت و بــه دشــمنان اعــالم مــی کنــم کــه 
بــا تحمیــل فشــارهای اقتصــادی بــه مــردم نمــی 

ــد. ــد مــا را از راه راســتینمان منحــرف کنن توانن
زهــرا نــوری هــم کــه در راهپیمایــی حضــور 
یافتــه اســت بــه مهــر چنیــن گفــت: امــروز نمــاد 
استکبارســتیزی اســت و بــا توجــه بــه ظلــم 
هایــی کــه اســتکبار جهانــی علیــه مظلومــان 
ــد  ــی ده ــام م ــلمانان انج ــژه مس ــه وی ــان ب جه
ــر خــود واجــب دانســتم کــه در صحنــه حضــور  ب

ــم. ــدا کن پی
راهپیمایــان شــهر کرمــان در ادامــه ســمت میــدان 
عاشــورا مــی رونــد و در نهایــت بــه ســخنرانی 
منوچهــر متکــی وزیــر اســبق امــور خارجــه کشــور 

ــد. ــی دهن ــرا م ــوش ف گ
 براســاس گــزارش هــای ارســالی خبرنــگاران مهــر 
در اســتان کرمــان راهپیمایــی 13 آبــان بــا شــکوهی 
وصــف ناپذیــر در سراســر اســتان در حــال برگــزاری 
اســت و امــروز مــردم ایــن دیــار حماســه ای دیگــر 
ــه  ــد ک ــت کردن ــه ثاب ــد همیش ــد و مانن ــق کردن خل

پشــتیبان نظــام و رهبــری هســتند.

حماسه حضور در راهپیمایی ۳۱ آبان؛
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تصویب محله حسین آباد وزیری 
شهر کهنوج به عنوان بافت فرسوده

پیشرفت فیزیکی 05درصدی پروژه جنگل کاری 
با نهال در حوزه ملنتی

مدیـر کل راه وشهرسـازی جنـوب کرمـان از تصویـب محلـه 
حسـین آبـاد وزیـری شـهر کهنـوج بـه عنـوان بافـت فرسـوه 
شـهری دردومیـن جلسـه بازآفرینـی شـهری کرمان خبـر داد.

بـه گـزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسـازي به نقـل از اداره 
ارتباطات واطالع رسـانی اداره کل راه وشهرسـازی جنوب کرمان، 
محمد سـاردویی در حاشـیه این جلسـه که در محل استانداری 
کرمـان تشـکیل شـد گفـت: دومین جلسـه بازآفرینی شـهری 

پایداربـه ریاسـت معـاون عمرانی اسـتانداری کرمان تشـکیل و 
محله حسـین آباد وزیری شـهر کهنوج به عنوان بافت فرسـوده 

شـهری دراین جلسـه به تصویب رسـید.
مدیـر کل راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان افـزود: بازآفرینـی 
شـهری رونـدی نـو در فرآیند شهرسـازی می باشـد و به منظور 
حمایـت از احیـا، بهسـازی و نوسـازی بافـت هـای فرسـوده و 
ناکارآمـد شـهری مـورد توجـه جـدی دولـت قرارگرفته اسـت.

هنـدس مشـایخی رییـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
شهرسـتان جیرفـت گفت:پروژه جنـگل کاری با نهـال و آبیاری 
در حـوزه آبخیـز ملنتـی منطقه تل سـیاه شهرسـتان جیرفت با 

50درصـد پیشـرفت فیزیکـی در حال انجام اسـت.
بـه گزارش روابـط عمومی اداره کل منابـع طبیعی جنوب کرمان 

ایـن پروژه وسـعتی بالـغ بر   5/155 هڪتـار  دارد و با

از  جلوگیـری  هـوا  تلطیـف  جنـگل  سـرانه  افزایـش  هـدف 
فرسـایش خاک تولید اکسـیژن، اسـتحصال نزوالت آسمانی، 
حفـظ خـاڪ و افزایش پوشـش گیاهی و مقابله بـا پدیده گرد 
و غبـار  اجرایـی مـی شود.مشـایخی اضافـه کرد:اعتبـارات این 
پـروژه 7000 میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه 

ملی سـال 1398اسـت.
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رییــس کل بانــک مرکــزی از افزایــش 21 درصــدی 
قــدرت پــول ملــی در یــک ســال اخیــر خبــر داد و 5 
هــدف اصلــی اقتصــاد را در ماه هــای آتــی تشــریح 
کــرد. بــه گــزارش اقتصادآنالیــن، عبدالناصــر همتــی 
خــود  اینســتاگرامی  یادداشــت  تازه تریــن  در 
ــروع  ــال از ش ــان 98 و یکس ــروز 13 آب ــت: ام نوش
جنــگ اقتصــادی و تحریــم  بانکــی و صــادرات نفت 
ــکا مــی گــذرد. آنروزهــا پیــش  ــران توســط آمری ای
ــران  ــدی نگ ــا ح ــکل و ت ــد مش ــال بع ــی یکس بین
کننــده بــود.وی بــا اشــاره بــه تحریم هــای آمریــکا 
در یــک ســال گذشــته تأکیــد کــرد: آمریکاباتــداوم 
یکســال فشــارحداکثری بــه هــدف اصلــی اش 
کــه از هــم فروپاشــی اقتصــاد و درنهایــت بــه 
زانــو در آوردن ایــران بــود، نرســید.نرخ ارز،کــه 
خودآمریکایــی هــا ازآن بــه عنــوان شــاخص مهــم 
تأثیــر فشــار یــاد مــی کردنــد،از 14350 تومــان 
در13 آبــان97 بــه 11300 تومــان در13آبــان 98 
ــی(. ــول مل ــدرت پ ــش ق ــد افزای ــید ) 21درص رس

همتــی همچنیــن تأکیــد کــرد: تــورم ناشــی از تغییر 
نــرخ ارز و اخــالل در بخــش خارجــی اقتصــاد، 
فشــار زیــادی بــه اقتصــاد ایــران، خصوصــًا اقشــار 
ــش  ــاه بخ ــت وارد آورد و رف ــن و ثاب ــد پایی بادرآم
ــه  ــیب دیدک ــم آس ــت تحری ــردم از باب ــی از م مهم

ــم دارد. ــه ترمی ــاز ب نی
بــه گفتــه رئیــس کل بانــک مرکــزی، نهایتــًا، ثبــات 
نســبی بــه اقتصــاد برگشــت و شــاخص هــای مهــم 
اقتصــادی نظیــر تــورم و رشــد غیرنفتــی بــه آرامــی 

در مســیر بهبــود قــرار گرفــت.

بـه گفتـه مدیـر کل راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان 
بـا حمایـت دولـت تدبیـر و امیـد عملیـات اجرایـی 2 
طـرح عمرانـی در شهرسـتان هـای کهنـوج و منوجـان 
آغـاز شـد.به گـزارش ایرنـا، مدیـر کل راه و شهرسـازی 
جنـوب کرمـان از کلنـگ زنـی قطعـه چهـارم بزرگـراه 
کهنـوج – رودان خبـر داد و گفـت: طـول مجمـوع ایـن 
طـرح 72 کیلومتـر بـوده کـه قطعه هـای اول و دوم آن 
بـه طـول 35 کیلومتـر به بهره بـرداری رسـیده و قطعه 
سـوم نیـز بـه طـول 23 کیلومتر بـا پیشـرفت فیزیکی 
70 درصـد در دسـت اجراسـت.محمد سـاردویی افزود: 
اعتبـار هزینـه شـده در ایـن محـور 350 میلیـارد ریـال 
بـوده و قطعه چهـارم این بزرگراه بـه طول پنج کیلومتر 
بـا اعتبـار 420 میلیـارد ریـال کلنگ زنی شـد.وی اظهار 
داشـت: برنامه ریـزی برای برگـزاری مناقصه این محور 
تـا انتهـای حـوزه اسـتحفاظی اسـتان کرمـان  نیـز بـه 
طـول 14 کیلومتـر در حـال انجـام اسـت.مدیر کل راه و 
شهرسـازی جنـوب کرمـان با بیـان اینکه محـور کهنوج 
بـه اسـتان هرمـزگان از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت، 
تصریـح کـرد: بزرگراه کهنـوج - رودان به عنوان مسـیر 
ترانزیتـی بنـادر مهم جنوب کشـور به نواحـی مرکزی و 
کشـورهای همسـایه، نقش مهمی در توسعه اقتصادی 
منطقـه دارد لـذا عملیـات احـداث بانـد دوم در ایـن 

مسـیر در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
آغـاز  از  جنـوب کرمـان  شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر 
عملیـات اجرایـی پـل ورودی شـهر منوجان خبـر داد و 
گفـت: ایـن پل در سـه راهـی منوجان به طـول 90 متر 

می شـود. احـداث 

مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری کرمــان بــا بیــان 
ــاورزی  ــوزه کش ــا در ح ــات و بیماری ه ــود آف ــه وج اینک
یکــی از تهدیــدات موجــود در اســتان اســت گفــت: 
ــی توســط ادارات کل  ــی و نبات ــه دام 25 پســت قرنطین
ــوب اســتان احــداث  ــاد و دامپزشــکی شــمال و جن جه
شــده اســت. پیمــان ســالجقه در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
تســنیم در کرمــان، بــا بیــان اینکــه پدافنــد دفــاع در برابر 
ــل  ــد عام ــت: پدافن ــار داش ــت اظه ــه اس ــوم و حمل هج
وظیفــه نیروهــای مســلح در راســتای جلوگیــری از ورود 

دشــمن بــه کشــور اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه یکــی از اهــداف پدافنــد غیرعامل 
کاهــش آســیب بــه تاسیســات و زیرســاخت های داخــل 
کشــور اســت و عمــوم مــردم و مســئوالن در ایــن زمینــه 
ــمن  ــدات دش ــازی تهدی ــت: بی اثرس ــد گف ــش دارن نق
نســبت بــه دارایی هــا پدافنــد غیرعامــل اســت. مدیــرکل 
ــا  ــرد: ب ــان ک ــان بی ــتانداری کرم ــل اس ــد غیرعام پدافن
ــد  ــل بای ــد غیرعام ــن پدافن ــول و موازی ــتفاده از اص اس
دارایی هــا را به گونــه ای طراحــی کنیــم کــه کمتریــن 
آســیبی بــه آنهــا برســد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان 
کرمــان، اســتان کهــن و باســتانی اســت و اطــراف شــهر 
ــمن  ــری از ورود دش ــرای جلوگی ــته ب ــان در گذش کرم
قلعــه و خنــدق بــوده اســت گفــت: امــروزه شــکل دفــاع 
ــدات  ــدات تهدی ــی از تهدی ــرده و یک ــر ک ــم تغیی و تهاج

زیســتی اســت.
ســالجقه بــا بیــان اینکــه تهدیــدات طبیعــی نیــز وجــود 
دارد و بیوتروریســم و جنــگ زیســتی نیــز امــروز از 
انــواع تهدیــدات هســتند عنــوان کــرد: در اســتان کرمــان 
ــا تهدیــدات بیوتروریســم تشــکیل  کمیســیون مقابلــه ب

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرارگاه زیســتی اســتان نیــز بــه 
ــی ســپاه اســتان  ریاســت اســتاندار و فرماندهــی میدان
تشــکیل شــده اســت گفــت: وجــود آفــات و بیماری هــا 
در حــوزه کشــاورزی یکــی از تهدیــدات موجــود در اســتان 

اســت.
مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری کرمــان بــا بیــان 
اینکــه 25 پســت قرنطینــه دامــی و نباتــی توســط 
ادارات کل جهــاد و دامپزشــکی شــمال و جنــوب اســتان 
ــتاوردهای  ــون دس ــزود: تاکن ــت اف ــده اس ــداث ش اح

ــتیم. ــوزه داش ــن ح ــی در ای خوب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــکل تهدیــدات یــک جامعــه 
ــدات،  ــن تهدی ــروزه بارزتری ــت و ام ــر اس ــال تغیی در ح
ــدی  ــتی و کالب ــادی، زیس ــیمیایی، اقتص ــایبری، ش س
هســتند گفــت: رصــد و پایــش فضــای داخلــی و 
بین المللــی از وظایــف ســازمان پدافنــد غیرعامــل بــوده 
و مصون ســازی نیــز در برابــر تهدیــدات را پیگیــری 

می کنیــم.

قدرت پول ملی 
۲۱درصد افزایش یافت

آغاز عملیات اجرایی 
۲ طرح عمرانی 
در جنوب کرمان

۲5 پست قرنطینه 
دامی و نباتی در استان 

کرمان احداث شد 

خبر

خبر

روزنامه های دیروز

قلعه گنج نیازمند 
حضور مبلغان جهادی

رفع تصرف ۲۷۳ هکتار 
از اراضی ملی جنوب کرمان 

علت گرانی خودرو 
مشخص شد

پوشش اجباری بیمه هزینه های 
بی مورد را کاهش می دهد

عرضه نفت سفید شرکت پخش 
فرآورده های نفتی در بورس انرژی

اهـل  علمیـه  مدرسـه  معـاون 
البیت)ع( قلعه گنج گفت: وسـعت 
بسـیار باالی اسـتان کرمان و وجود 
مشـکالت زیاد در این اسـتان بویژه 
جنوب همچـون محرومیـت، فعالیت هـای فرق 
ضالـه، مشـکالت اقلیمـی و .... نیـاز بـه تـالش 
همـه جانبـه از سـوی مسـئولین، روحانیـت و ... 

را ایجـاب مـی کند 
بـا  گفتگـو  در  رحمتـی  صـادق  حجت االسـالم 
خبرنگار خبرگزاری »حـوزه« در کرمان، از برگزاری 
جلسـه ماهانه طـرح بینـات ویژه طالب مدرسـه 
علمیـه سـفیران هدایت اهل بیت علیهم السـالم 
قلعه گنج خبر داد و گفت: به منظور آماده سـازی 
طـالب مدرسـه بـرای حضـور در منطقـه و تبلیغ، 
این جلسـات به صورت ماهیانه برگـزار می گردد.

معاون مدرسـه علمیـه اهل البیـت)ع( قلعه گنج 
با اشـاره به محرومیت شهرسـتان و مغفول واقع 

شـدن مسـئله تبلیـغ در ایـن مناطـق، ادامـه داد: 
علـی رغـم تـالش هـای مبلغیـن جهـادی، طرح 
هجـرت و ...، منطقـه نیازمنـد حضـور پررنـگ تر 

مبلغان اسـت.
وی بـا اشـاره بـه بومـی بـودن طـالب مدرسـه 
علمیـه اهـل البیـت)ع( قلعه گنج، افـزود: طالب 
م به تمام مشـکالت منطقه آشـنا هستند و آماده 
سـازی آنهـا برای حضـور اثرگـذار در جمـع مردم، 
مـی توانـد بیش از پیـش در پر کـردن خالءهای 

تبلیغی موثر باشـد.
رحمتـی با تشـکر از معاونـت تبلیغ حـوزه علمیه 
اسـتان کرمان، خاطرنشـان کرد: وسـعت بسـیار 
بـاالی اسـتان کرمـان و وجود مشـکالت زیـاد در 
ایـن اسـتان بویـژه جنـوب همچـون محرومیت، 
فعالیت های فرق ضاله، مشـکالت اقلیمـی و .... 
نیـاز بـه تـالش همـه جانبه از سـوی مسـئولین، 

روحانیـت و ... را ایجـاب مـی کند

فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع 
ــت:  ــان گف ــوب کرم طبیعــی جن
از ابتــدای امســال تاکنــون 273 
ــوب  ــی جن ــی مل ــار از اراض هکت
اســتان کرمــان از تصــرف متخلفــان آزاد 

شــده اســت. 
ــای  ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
کرمــان،  از  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
ســرهنگ خانبــاز امیرافضلــی، فرمانــده یگان 
حفاظــت منابــع طبیعــی جنــوب کرمــان 
گفــت: هرگونــه حرکــت در راســتای تخریــب 
و تصــرف عرصه هــای مرتعــی و جنگلــی بــه 
صــورت شــبانه روزی توســط مامــوران یــگان 
ــود. ــد می ش ــژه رص ــگاه وی ــت و پاس حفاظ

وی بــا تأکیــد بــر برخــورد بــا هرگونــه زمیــن 
ــح  ــی تصری ــع طبیع ــرف مناب ــواری و تص خ

ــک و  ــواران کوچ ــن خ ــا زمی ــه ب ــرد: مقابل ک
بــزرگ همــواره در دســتور کار یــگان حفاظــت 
قــرار دارد و بــا جدیــت در ایــن عرصــه گام بــر 
ــت اداره کل  ــگان حفاظ ــده ی می داریم.فرمان
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان 
گفــت: بــا عناصــر فرصــت  طلــب و ســودجو 
کــه در راســتای تصــرف عدوانــی اراضــی 
ملــی اقــدام می کننــد، برخــورد قاطــع و 
مقتدرانــه صــورت می گیــرد.او بیــان داشــت: 
شــماره تمــاس 1504 ســتاد خبــری اداره کل 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان 
ــار  ــاده دریافــت گزارش هــا و اخب همــواره آم
مردمــی در زمینــه آتش ســوزی، تخریــب 
و تصــرف اراضــی ملــی اســت تــا از ورود 
خســارت  بــه عرصه هــای منابــع طبیعــی 

ــری شــود. جلوگی

صنعـت،  وزیـر  رحمانـی  رضـا 
معـدن و تجـارت، علـت گرانـی 
خـودرو را نبـود تعـادل در عرضه 
و تقاضـا بیـان کـرد و گفـت: اگر 
تولیـد بـه انـدازه نیـاز باشـد قطعـا می توانیـم 
جلـوی افزایـش قیمـت را بگیریم.بـه گزارش 
فضـای  روزهـا  ایـن  خوشـبختانه  ایلنـا، 
تصحیـح  خـودرو  بـازار  در  سـرمایه گذاری 
شـده اسـت و دیگـر آن دسـته از خریدهـا که 
از سـر نیـاز نیسـت و بـرای انباشـت سـرمایه 
اسـت را مشـاهده نمی کنیـم. رضـا رحمانـی 
و  خودروهـا  از  برخـی  گرانـی  درخصـوص 
شـکایت های صـورت گرفتـه و نیـز تمهیـدات 
علـت  گفـت:  مـورد  ایـن  در  صمـت  وزارت 
گرانـی برخـی از خودروهـا مربـوط بـه عرضـه 
و تقاضـای آنـان در بـازار اسـت، هنگامـی کـه 

مـا از یک خـودرو یک میلیون دسـتگاه تولید 
می کنیـم امـا بیـرون کارخانـه چیـزی حـدود 
6 تـا 7 میلیـون متقاضـی وجـود دارد بدیهـی 
اسـت کـه آن محصـول گـران شـود. گاهـی 
متقاضـی یـک محصول بـرای نیاز و اسـتفاده 
نیسـت افراد از آن به عنوان سـرمایه اسـتفاده 
سـرمایه گذاری  نوعـی  بـه  آن  خریـد  بـا  و 
فضـای  روزهـا  ایـن  خوشـبختانه  می کننـد. 
سـرمایه گذاری تصحیـح شـده اسـت و دیگر 
آن دسـته از خریدهـا کـه از سـر نیـاز نیسـت 
و بـرای انباشـت سـرمایه اسـت را مشـاهده 
خودرویـی  اگـر  رحمانـی گفـت:   نمی کنیـم. 
دیگـر  آن  جـای  بـه  امـا  می شـود  تولیـد 
محصـوالت را به مشـتری پیشـنهاد می دهند 
ایـن کار خـالف اسـت امـا اگـر خـودرو تولید 

نمی آیـد.   بـه حسـاب  تخلـف  نمی شـود 

 مدیرعامل سـازمان بیمه سالمت 
گفـت: بـا اجـرای طرح پوشـش 
بیمه اجباری سـالمت منابع بیمه 
مدیریت می شـود و با تخصیص 
را پشـت سـر  بودجـه دولتـی بحـران مالـی 
می گذاریـم.ِ به گـزارش خبرنگار سـالمت ایرنا، 
طاهـر موهبتـی افـزود: امسـال با تدبیـر وزارت 
بالینـی و  بهداشـت و اجـرای 430 راهنمـای 
نسخه الکترونیک سـالمت در 440 بیمارستان 
دولتـی بـا وجـود کمبـود 4800 میلیـارد تومانی 
بودجه هشـت درصد هزینه های بیمه سـالمت 
کاهـش یافـت.وی گفـت: اگر مدیریـت منابع 
انجـام نمـی شـد، مصـارف بیمـه سـالمت 120 
درصـد از هزینـه هـا بیشـتر می شـد. موهبتی 
گفـت: نسـخه الکترونیـک دارو نیـز اکنـون در 
35 شـهر در حـال اجراسـت و تکلیـف کردیـم 

کـه قواعـد بیمـه قواعد بیمـه گری و رسـیدگی 
الکترونیـک به اسـناد پزشـکی نیز انجام شـود 
و 440 بیمارسـتان در کشـور ایـن کار را انجـام 
مـی دهنـد.وی همچنیـن از اسـتقرار سـامانه 
در  دارو  تاییـد  و  تاییـد خدمـت  الکترونیـک 
بیمارسـتان هـای دولتـی خبـر داد و افـزود: با 
اجـرای ایـن برنامـه هـا و الکترونیکـی شـدن 
خدمـات هیـچ خدمتی بـه مـردم و محرومان 
و محرومـان خـط  نمـی کنـد  پیـدا  کاهـش 
قرمـز وزارت بهداشـت هسـتند و نبایـد خللـی 
در خدمـت رسـانی بـه آنـان رخ دهـد. موهبتی 
اضافـه کـرد: بـا اجرای طـرح پوشـش اجباری 
بیمـه سـالمت، بیمـه بـه جایـگاه واقعـی خود 
در حمایـت از بیمـاران بـاز مـی گـردد و البتـه 
اجـازه نمـی دهیم که تضاد منافـع بین خدمت 

دهنـدگان و بیمـاران ایجاد شـود.

بــورس  بین الملــل  رینــگ 
انــرژی ایــران دیــروز )دوشــنبه(  
ــفید  ــت س ــه نف ــان عرض میزب
پخــش  ملــی  شــرکت 
بــود.  خواهــد  ایــران  نفتــی  فرآورده هــای 
بــه گــزارش بــورس انــرژی، رینــگ داخلــی 
شــاهد  )دوشــنبه(  دیــروز  بــورس  ایــن 
عرضــه کاالهــای اکســتراکت نفــت ســپاهان، 
آیزوریســایکل و حــالل 402 پاالیــش نفــت 
نفــت  پاالیــش   402 حــالل  و  اصفهــان 
بندرعبــاس اســت و گاز مایــع شــرکت نفــت 
ســتاره خلیج فــارس و نفــت ســفید شــرکت 
ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران در 

رینــگ بین الملــل عرضــه می شــود.
کاالهــای  آبان مــاه(   12( یکشــنبه  روز 
آیزوریســایکل و حــالل 402 پاالیــش نفــت 

حــالل   ،402 حــالل   ،400 حــالل  تبریــز، 
406 و حــالل 410 پاالیــش نفــت اصفهــان، 
حــالل 404 عمــده، نفتــای ســبک و نفتــای 
پاالیــش  عمــده  تصفیه نشــده  ســنگین 
ــت  ــش نف ــی اس او پاالی ــیراز، س ــت ش نف
ــش  ــبک پاالی ــای س ــی او و نفت ــازند، س ش
نفــت آبــادان و میعانــات گازی پاالیــش 
رافینــت  و  داخلــی  رینــگ  در  ایــالم  گاز 
ــل  ــگ بین المل پتروشــیمی بیســتون در رین
ایــران  انــرژی  بــورس  فیزیکــی  بــازار 

ــد. ــه ش معامل
ــرآورده  ــن ف ــن روز بیــش از 31.766 ت در ای
هیدروکربــوری بــه ارزش بیــش از 1.561 
بــازار  در  ریــال  میلیــون   73 و  میلیــارد 
ــتد  ــران دادوس ــرژی ای ــورس ان ــی ب فیزیک

ــد. ش

روزنامه پیام ما
خبرداده دومین جشنواره موسیقی نواحی 16 تا19 آبان در کرمان برگزار 

می شود.

روزنامه کرمان امروز
در گزارشی به لزوم بسترسازی فرهنگی و اجتماعی برای رونق تولید ملی 

پرداخت. 

قـرار بـود مـاه گذشـته 140 هـزار تـن ذرت آلـوده کـه در 12 
انبـار بنـدر امـام جـا خشـک کرده اسـت، خـارج شـود، اما 
هنـوز ایـن ذرت هـا در بنـدر امـام اسـت.این خبـر را چنـد 
منبـع دولتـی تأییـد کرده انـد. بـه گـزارش اقتصادآنالیـن 
بـه نقـل از ایـران، ایـن ذرت هـا کـه بیـش از 2 هـزار بـار از 
سـوی آزمایشگاه های سازمان ملی اسـتاندارد، وزارت جهاد 
کشـاورزی و وزارت بهداشـت مـورد بررسـی قـرار گرفتـه به 
سـم آفالتوکسـین)نوعی از قـارچ سـمی( آلـوده اسـت.  از 
آنجـا که بنـدر امام یکـی از مهم ترین بنادر کشـور در واردات 
کاالهـای اساسـی اسـت و بیـم آن مـی رود کـه ذرت هـای 
آلـوده مشـکالتی را بـرای کاالهـای اساسـی ایجـاد کنـد، 
سـازمان بنـادر و دریانـوردی در 12 انبـار به صـورت مجـزا و 
آلـوده را نگهـداری می کنـد و  البتـه قرنطینـه ذرت هـای 
آن گونـه کـه عنـوان شـده ایـن انبارهـا پلمب اسـت و هیچ 
گونـه خطـری سـایر کاالهـای اساسـی موجـود انبارهـای 

سـازمان بنـادر را تهدیـد نمی کنـد.
 ذرت دو ساله

دو سـالی اسـت که ذرت آلوده از برزیل وارد کشـورمان شده 

و هنـوز به دالیلـی که مشـخص نیسـت از بندر خارج نشـده 
اسـت. صاحـب کاال بارهـا وعـده داده بـود کـه ایـن ذرت ها 
خـارج خواهـد شـد امـا بـا  وجـود فشـار برخی دسـتگاه ها 
هنـوز ایـن ذرت در بنـدر امـام وجـود دارد و مانعـی بـزرگ 
در برابـر واردات کاالهـای اساسـی به کشـور شـده اسـت. از 
آنجـا که واردات کاالهای اساسـی نسـبت به سـال گذشـته 
40 درصـد افزایـش یافتـه اسـت، این بنـدر به انبـار و محل 

نگهـداری کاالهـای اساسـی نیاز مبـرم دارد.
یک کیلو هم نیامد

از 140 هـزار تـن ذرت آلـوده حتی یک کیلوگرم هم از سـوی 
گمـرک ترخیـص نشـده اسـت، بدیـن جهـت نبایـد هیـچ 
نگرانی بابت این باشـد که ذرت های آلوده وارد کشـور شـده 
و خـوراک دام و طیـور قـرار گرفتـه اسـت. دانه هـای ذرت 
آلـوده که تغییر شـکل داشـته تحـت هیچ شـرایطی مجوز 
بـرای ورود بـه کشـور نگرفتند و نخواهند گرفـت. آن گونه که 
دولـت بـه جمع بندی رسـیده اگر صاحـب کاال نتوانـد برای 
ذرت هـای آلـوده خـود مشـتری در بازارهـای خارجـی پیدا 

کنـد، دولـت می توانـد کل محموله را منهـدم کند.

ذرت آلوده به کشور دیگری برود
سـؤال ایـن اسـت وقتـی ذرتـی بـرای ایـران آلـوده اسـت، 
چطور کشـور دیگر خریـدار آن خواهد شـد؟ این موضوع به 
اسـتانداردهای ایـران برمی گـردد. از آنجا که اسـتانداردهای 
ایـران بـه اروپا نزدیک اسـت، سـم موجـود در ذرت خوراک 
دام خیلی بیشـتر از حد اسـتاندارد کشـورمان اسـت، بدین 
جهـت امـکان دارد در کشـورهای دیگـر بـا توجـه به سـطح 

اسـتانداردها خریدار پیدا شـود.
مقیاس ها فرق دارد

نیـره پیـروز بخـت، رئیس سـازمان ملـی اسـتاندارد درباره 
چنیـن موضوعـی گفتـه بـود: میـزان نوعـی سـم در برنـج 
وارداتـی بـه ایـران بـه طـور مثال 10 اسـت اما ممکن اسـت 
ایـن میـزان در برخـی دیگـر از کشـورها 50 باشـد چراکـه 
میـزان مصـرف آنهـا کمتـر از ایـران اسـت، به هر حـال این 

مقیاس هـا در کشـورها متفـاوت اسـت.
دو راه برای صاحب کاال

صاحـب ذرت آلـوده مدعی شـده کـه می خواهد بـار خود را 
بـه کشـور مبـدأ برگرداند یا مشـتری جدیدی پیـدا کند، اما 
گذشـت زمـان نشـان داد کـه وی هیچ موفقیتی به دسـت 
نیـاورده اسـت و بـه نظر می رسـد مـدت زمـان طوالنی تری 

ایـن ذرت هـا در بندر امـام باقی بماند.
وارد کننده خبر داشته؟

گمانـه زنی ها بر این محور اسـت کـه واردکننـده ذرت آلوده 
نسـبت بـه آلوده بودن این محموله مطلع بـوده و از آنجا که 
بـا قیمـت پاییـن ذرت آلوده را خریـداری کرده، بـر این باور 
بـوده که هیـچ اتفاقی رخ نخواهد داد و حتی دسـتگاه های 
نظارتـی چون اسـتاندارد و وزارت بهداشـت متوجه نخواهند 
شـد ایـن در حالـی اسـت کـه در اولیـن روزهایـی کـه ذرت 
خـوراک دام و طیـور از کشـتی تخلیـه شـد، بازرسـی های 
ایـن  شـد کـه  مشـخص  نهایـت  در  و  انجـام  سـالمت 
محموله هـا آلوده هسـتند و امـکان ورود به کشـور را ندارند.

نهاد نظارتی در مبدأ
ایـن ذرت هـا بـا ارز 4200 تومانـی وارد کشـور شـده و هـر 
روزی کـه ذرت هـا در بنـدر اسـت، ارزهـای دولتـی بـه هـدر 
مـی رود. برخـی منابع مطلع می گوینـد که افـراد ذینفوذ در 
واردات ذرت نقـش داشـته اند و از سـوی یـک نهـاد عالـی 
امنیتـی کـه به موضـوع امنیت غذایـی و خریـد ذرت آلوده 
از مبدأ)برزیـل( حسـاس بـوده و آن را کشـف کرده اسـت.

البی واردکننده
یـک منبـع آگاه می گوید: گویـا واردکننده اصلـی ذرت آلوده 
به دنبـال ایـن بـوده اسـت کـه از طریـق البـی نسـبت بـه 

واردات ذرت بـه کشـور مجـوز بگیرد چـرا که اعتقـاد دارد در 
ایـران قوانیـن سـختگیرانه اسـت و در سـایر کشـورها این 
حجـم از سـم آفالتوکسـین )نوعی قارچ سـمی( خطرناک 

. نیست
ذرت آلوده وارد کشور نخواهد شد

در ایـن میـان، یـک منبـع آگاه دولتـی می گویـد کـه تحت 
هیـچ شـرایطی ذرت آلـوده وارد کشـور نخواهـد شـد و باید 
بـا سـرعت ایـن ذرت های آلـوده از کشـور خارج شـود، اگر 
خـارج نشـود از طریـق مراجـع قضایـی پیگیری هـای الزم 

صـورت می گیـرد.
360 هزارتن خوراک دام شد

مفاسـد  بـا  مبـارزه  فراکسـیون  رئیـس  امیـر خجسـته، 
اقتصـادی در برنامـه سـالم صبـح بخیر شـبکه سـه درباره 
آخریـن وضعیت ذرت هـای آلوده گفته اسـت: 500 هزار تن 
ذرت توسـط 9 شـرکت وارد کشـور شده اسـت. در این میان 
حـدود 360 هـزار تـن ذرت خـوراک دام و طیور که سـالم و 
عـاری از بیماری بود وارد کشـور شـده اسـت ولـی 140 هزار 
تن ذرت به جهت آنکه بیماری آفالتوکسـین)یک نوع سـم 

خطرنـاک( داشـته در بنـدر امام مانده اسـت.
35 میلیون دالر دولتی

وی بـا بیـان اینکـه ارزش ذرت های وارد شـده بـا ارز دولتی 
35 میلیـون دالر )از آنجـا کـه ذرت خـوراک دام و طیـور در 
زمـره کاالهای اساسـی اسـت بـه آن ارز دولتـی اختصاص 
یافتـه اسـت( بـوده اسـت، می گویـد: قـرار بـود طـی مدت 
یک مـاه وضعیـت ذرت های آلـوده تعیین تکلیف شـود اما 
بیش از سـه ماه طول کشـیده اسـت و هنوز نتوانستیم این 

موضوع را مشـخص کنیم.
2 هزار بار آزمایش

رئیـس فراکسـیون مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی ادامـه 
می دهـد: سـازمان ملـی اسـتاندارد بـرای آنکـه وضعیـت 
ذرت هـای مانـده در انبـار بندر امام را بررسـی کند، حداقل 2 
هـزار بـار آزمایـش انجـام داده اسـت و این امر مـورد تأیید 
وزارت بهداشـت هـم هسـت. وی می گویـد: از نزدیـک انبار 
ذرت هـای آلـوده را دیـده و از آنجـا که این محموله به سـم 
خطرناک آلوده اسـت باید سـریع تر نسـبت به بازگشت آن 

به کشـور دیگـر اقدامـات الزم صـورت گیرد.
27 روز گذشت

16 مهرمـاه مدیرعامـل سـازمان بنادر و دریانـوردی گفته بود 
ابالغـی بـه صاحـب کاالی ذرت داده شـده تـا حداکثـر در 
مـدت زمـان دو هفته)یعنی 30 مهرماه( عملیات بارگیری و 
انتقـال بـه مقصد مـورد نظر صاحـب کاال انجام شـود و اگر 

ایـن کار را انجـام ندهد، تبعاتی شـامل وی خواهد شـد.  از 
آنجـا کـه صاحـب کاال نسـبت به ترخیـص ذرت هـای آلوده 
اقدامـی انجام نداده اسـت و 27 روز)13آبـان( از این وعده 
گذشـته اسـت با محمـد راسـتاد، مدیرعامل سـازمان بنادر 
و دریانـوردی گفت و گویـی کوتـاه انجـام دادیـم. وی گفـت: 
صاحـب کاال به صـورت مسـتمر و مجدانـه دنبـال مشـتری 
خارجـی اسـت تا بتوانـد محمولـه ذرت را به کشـور دیگری 
صـادر کنـد، امـا هنوز موفق نشـده اسـت، امیدوار هسـتیم 
گیرنـده کاال با سـرعت بیشـتری مشـخص شـود تـا بتوان 

ایـن ذرت هـا را از بنـدر امام خـارج کرد.
پرداخت هزینه انبار اهرم فشار

وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه چگونـه می تـوان راهـی 
یافـت تـا ذرت هـای آلـوده از انبـار بنـدر امـام خـارج شـود، 
افـزود: صاحـب کاال به جهت هزینـه انبارداری کـه پرداخت 
می کنـد به دنبـال مشـتری خارجـی اسـت، ایـن امـر برای 
صاحـب کاال انگیزه بزرگی اسـت تا دیگر مشـمول پرداخت 

هزینـه انبارداری نشـود.
 امنیت غذایی حفظ شد

گفت و گـوی  در  دریانـوردی  و  بنـادر  سـازمان  مدیرعامـل 
خـود تأکیـد کـرد انبارهایی کـه ذرت آلـوده در آن نگـه داری 
می شـود با انبار سـایر کاالهای اساسـی مجزا اسـت و تمام 
اصـول بهداشـتی بـرای رعایت امنیـت غذایی مـردم انجام 
شـده اسـت، لذا در این خصوص هیچ نگرانـی وجود ندارد.

12 انبار گرفتار
عـادل دریس، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزسـتان هم در 
گفت و گـوی کوتـاه بر این امـر تأکید کرد که خواسـته اصلی 
مـا کـه بارها بـه آن اشـاره کردیـم تعیین تکلیـف ذرت های 
آلوده اسـت. وی ادامه داد: نسـبت به سـال گذشـته میزان 
واردات کاالهای اساسـی 40 درصد بیشـتر شـده است، این 
رشـد نشـان می دهد که مـا نیازمند انبارهای بندر هسـتیم. 
بیـش از 2 سـال اسـت کـه 12 انبـار بنـدر گرفتـار ذرت های 

آلوده اسـت.
انهدام ذرت ها

اظهارداشـت: در  بنـادر و دریانـوردی خوزسـتان  مدیـرکل 
تعییـن تکلیـف صـورت گرفتـه دو راهـکار وجـود دارد، یک 
آنکـه ذرت آلـوده بـه کشـور دیگـری صـادر یـا کل محموله 
منهـدم شـود. در حـال حاضـر زمـان قانونـی بـرای فرآینـد 
انهـدام طی شـده )حتـی محموله در زمـره کاالهای متروکه 
قرار گرفته( اسـت. لـذا امیداریم اگر صاحب کاال نتوانسـت 
مشـتری بـرای محموله خـود پیدا کند، ایـن ذرت ها منهدم 

شود.

ذرت های آلوده
انهدام یا بازگشت؟ 

سراسری

استانی

بـــه  مـــردم  روزافـــزون  اســـتقبال  و  گرایـــش 
ــی از  ــداد فراوانـ ــو، تعـ ــت و مـ ــی پوسـ ــور زیبایـ امـ
ـــکی  ـــزات پزش ـــتی، تجهی ـــی بهداش ـــرکت های آرایش ش
ـــگاهی، وزارت کار  ـــاد دانش ـــل جه ـــاتی از قبی و موسس
ــوی  ــکی را به سـ ــای پزشـ ــی انجمن هـ ــی بعضـ و حتـ
برگـــزاری دوره هـــا و کارگاه هـــای آموزشـــی زیبایـــی 
و مراقبت هـــای تخصصـــی پوســـت ســـوق داده  از 
ـــی  ـــه زیبای ـــه در زمین ـــگری ک ـــرد آرایش ـــر ف ـــن رو ه ای
ــا  ــد تـ ــازه می دهـ ــود اجـ ــه خـ ــد بـ ــت می کنـ فعالیـ
ــی  ــتریانش خدماتـ ــه مشـ ــی بـ ــای زیبایـ در زمینه هـ
اجـــازه  و  دهـــد  ارائـــه  حیطـــه کاری  از  خـــارج 
خدماتـــی ماننـــد بوتاکـــس، پروتـــز، جوان ســـازی و 
انجـــام انـــواع خدماتـــی کـــه بایـــد توســـط پزشـــک 
بـــه خـــود می دهـــد. را  انجـــام شـــود  مجـــرب 

ایـــن در حالـــی اســـت کـــه ورود آرایشـــگران و 
ـــی  ـــی زیبای ـــای تخصص ـــه حوزه ه ـــی ب ـــکان عموم پزش
ـــه  ـــه ب ـــراد جامع ـــئوالن و اف ـــرای مس ـــری ب ـــگ خط زن
ـــات  ـــا تبع ـــت ه ـــن فعالی ـــه ای ـــرا ک ـــی رود چ ـــمار م ش
جبـــران ناپذیـــری در جامعـــه برجـــا می گـــذارد.

ـــی فعالیت های غیرمجاز  تعقیب قضای
زیبایی

یـــک عضـــو نظـــام پزشـــکی بـــا بیـــان اینکـــه 
صـــورت  بـــه  زیبایـــی  غیرمجـــاز  فعالیت هـــای 
ــاس  ــر اسـ ــت: بـ ــود، گفـ ــری می شـ ــی پیگیـ قانونـ
بـــه  رســـیدگی  انتظامـــی،  آیین نامـــه   ٣١ مـــاده 

تخلفـــات صنفـــی و حرفـــه ای، شـــاغالن حرفـــه 
ـــورای  ـــهریورماه 90 ش ـــوب ش ـــته مص ـــکی و وابس پزش
حرفه هـــای  شـــاغلین  پزشـــکی،  نظـــام  عالـــی 
پزشـــکی می تواننـــد منحصـــرا بـــه درمـــان آن گـــروه 
ــل، دوره  ــه در دوران تحصیـ ــد کـ ــاران بپردازنـ از بیمـ
آموزشـــی آن را طـــی نمـــوده یـــا مـــدارک الزم را 
از مراکـــز مجـــاز مـــورد تاییـــد وزارت بهداشـــت، 
گرفتـــه  باشـــند. پزشـــکی  آمـــوزش  و  درمـــان 

ــاده  ــاس مـ ــر اسـ ــزود: بـ ــی افـ ــین حاج بابایـ حسـ
ســـه قانـــون مربـــوط بـــه مقـــررات امـــور پزشـــکی، 
ــوب  ــامیدنی مصـ ــی و آشـ ــواد خوردنـ ــی و مـ دارویـ

بـــدون  مجلـــس شـــورای اســـالمی، هـــر فـــرد 
داشـــتن پروانـــه رســـمی پزشـــکی، داروســـازی 
و دندانپزشـــکی بـــه فنـــون مزبـــور اشـــتغال ورزد 

ــت  ــرف وزارت بهداشـ ــل کار وی از طـ ــه محـ بالفاصلـ
تعطیـــل و بـــه حبـــس تادیبـــی از 6 مـــاه تـــا 2 
ســـال و پرداخـــت غرامـــت محکـــوم می شـــود.

مـــاده هفـــت  داد: همچنیـــن طبـــق  ادامـــه  وی 
قانـــون تعزیـــرات حکومتـــی، امـــور بهداشـــتی و 
ــخیص  ــع تشـ ــال ١٣6٧ مجمـ ــوب سـ ــی مصـ درمانـ
مصلحـــت نظـــام، بـــه  کارگیـــری افـــراد بـــدون 
پزشـــکی،  موسســـات  در  حرفـــه ای  صالحیـــت 
ــازات   ــه مجـ ــف بـ ــده و متخلـ ــوب شـ ــرم محسـ جـ
ــون  ــک  میلیـ ــا یـ ــزار تـ ــه 500 هـ ــت جریمـ از پرداخـ
تومانـــی و لغـــو پروانـــه محکـــوم خواهـــد شـــد.

8۳ آرایشـــگاه در جیرفت پلمپ شد
پلمـــپ  از  جیرفـــت  بهداشـــت  مرکـــز  رییـــس 
انجـــام فعالیت هـــای  دلیـــل  بـــه  آرایشـــگاه   83
ــائل  ــردن مسـ ــت نکـ ــی و رعایـ ــی زیبایـ غیرتخصصـ
ــت:  ــر داد و گفـ ــتان خبـ ــن شهرسـ ــتی در ایـ بهداشـ
آرایشـــگاه   13 و  زنانـــه  بخـــش  در  آرایشـــگاه   70
همـــکاری  و  هماهنگـــی  بـــا  مردانـــه  بخـــش  در 
شـــدند. قانـــون  اعمـــال  قضایـــی  دســـتگاه 

رضـــا محمـــودی تصریـــح کـــرد: از ابتـــدای ســـال جـــاری 
ـــه و  ـــگاه های زنان ـــه آرایش ـــه ب ـــون 300 اخطاری ـــا کن ت
مردانـــه در شهرســـتان جیرفـــت  داده شـــده اســـت.

بـــه  مجـــاز  آرایشـــگاه ها  داشـــت:  اظهـــار  وی 
بـــا  لـــذا  نیســـتند  پزشـــکی  امـــور  در  فعالیـــت 
می شـــود. برخـــورد  شـــدت  بـــه  متخلفـــان 

ورود پزشـــکان عمومی غیر متخصص به 
زیبایی حوزه 

ــکان  ــوق تخصـــص پوســـت از ورود پزشـ پزشـــک فـ
زیبایـــی  بـــه حـــوزه  غیـــر متخصـــص  عمومـــی 
انتقـــاد کـــرد و گفـــت: ایـــن پزشـــکان بـــا تبلیغـــات 
جـــذب کـــرده  خـــود  بـــه  را  مـــردم  گســـترده، 
ناصحیـــح  روش هـــای  و  تقلبـــی  مـــواد  بـــا   و 
می دهنـــد. انجـــام  را  زیبایـــی  فعالیت هـــای 

محمـــد محمودآبـــادی افـــزود: ورود بـــه هـــر یـــک 
بـــدن  خصـــوص  در  تخصصـــی  حیطه هـــای  از 
انســـان نیـــاز بـــه احـــراز صالحیـــت و تخصـــص 
ـــی  ـــون اساس ـــق قان ـــه طب ـــته دارد ک ـــق در آن رش دقی
ــدگان دوره  ــوزش دیـ ــا آمـ ــالمی تنهـ ــوری اسـ جمهـ

در  زیبایـــی  و  مـــو  و  پوســـت  رشـــته  تخصصـــی 
پوســـتی  جراحی هـــای  و  بیماری هـــا  حـــوزه 
هســـتند.   شـــرایط  واجـــد  پوســـت  زیبایـــی  و 
ـــت  ـــث پوس ـــروز بح ـــای ام ـــه در دنی ـــان اینک ـــا بی وی ب
و زیبایـــی وارد موقعیـــت جدیـــدی شـــده و در مـــواردی 

ـــرد:  ـــان ک ـــه اســـت، بی ـــرار گرفت ـــردم ق ـــاز م در ســـبد نی
ـــت  ـــات پوس ـــت خدم ـــرای دریاف ـــردم ب ـــیاری از م بس
ــفانه  ــتند و متاسـ ــردرگمی هسـ ــار سـ ــی دچـ و زیبایـ
متخصصـــان  یـــا  و  متخصـــص  غیـــر  گروه هـــای 
ــا ورود  ــک بـ ــر پزشـ ــا غیـ ــی گاهـ ــط و حتـ غیرمرتبـ

بـــه ایـــن  حـــوزه، ســـعی در کســـب درآمـــد دارنـــد.
پزشـــک فـــوق تخصـــص پوســـت ادامـــه داد: حـــوزه 
پوســـت و زیبایـــی ارتبـــاط مســـتقیمی بـــا بـــدن 
انســـان و ســـالمت افـــراد دارد کـــه بـــه هیـــچ 
عنـــوان نبایـــد محـــل آزمـــون و خطـــا و بازی هـــای 

گیـــرد. قـــرار  درآمـــد  کســـب  بـــرای  بـــازاری 
وی اظهـــار داشـــت: گـــزارش هـــای فراوانـــی در 
زمینـــه ورود پزشـــکان عمومـــی بـــه حـــوزه پوســـت، 
مـــو و زیبایـــی وجـــود دارد، موضوعـــی کـــه انجمـــن 
ـــه از  ـــن زمین ـــت در ای ـــم سالهاس ـــی ه ـــان زیبای جراح

وزارت بهداشـــت و نظـــام پزشـــکی کمـــک خواســـته 
جلوگیـــری کنـــد. افـــراد  ایـــن  فعالیـــت  از  تـــا 

پزشـــک قالبی با درآمد روزی هشت 
میلیـــون تومان در جیرفت به دام افتاد 

دادســـتان عمومـــی و انقـــالب شهرســـتان جیرفـــت 
از بازداشـــت یـــک خانـــم دکتـــر قالبـــی بـــه همـــراه 
و  داد  خبـــر  جیرفـــت  در  قالبـــی اش  کارآمـــوز 
گفـــت: مطـــب ایـــن خانـــم پلمـــپ و تجهیـــزات 
شـــد. توقیـــف  نیـــز  مطـــب  داخـــل  پزشـــکی 

ـــدادی  ـــر تع ـــال حاض ـــزود: در ح ـــالمی اف ـــین س  حس
از  پوســـتی  عارضه هـــای  دلیـــل  بـــه  بانـــوان  از 
بـــه دادســـرای  لـــب  و  پلـــک  افتادگـــی  قبیـــل 
و طـــرح شـــکایت کرده انـــد. جیرفـــت مراجعـــه 

خانـــم  دو  کـــه  متهمـــان  کـــرد:  تصریـــح  وی 
بـــا  هســـتند  دیپلـــم  تحصیلـــی  مـــدرک  دارای 
ــک  ــتخدام یـ ــان و اسـ ــد آپارتمـ ــک واحـ ــاره یـ اجـ
ــد  ــی می کردنـ ــت دهـ ــان نوبـ ــه مراجعـ ــی، بـ منشـ
کرمـــان  از  هفتـــه  هـــر  چهارشـــنبه  روزهـــای  و 
بـــرای انجـــام اقدامـــات پزشـــکی بـــه صـــورت 
می کردنـــد. ســـفر  جیرفـــت  بـــه  غیرقانونـــی 

ـــد کارشناســـان دانشـــگاه  ســـالمی گفـــت: پـــس از بازدی
علـــوم پزشـــکی و پلیـــس اطالعـــات شهرســـتان از ایـــن 
مطـــب، مقادیـــری تجهیـــزات و دســـتگاه مخصـــوص 
اقدامـــات پزشـــکی کشـــف و توقیـــف گردیـــد و 
متهمـــان بـــا دســـتور قضایـــی دســـتگیر شـــدند.

دادســـتان جیرفـــت اظهـــار داشـــت: طبـــق نظـــر 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی، تزریـــق ژل و انـــواع 
از  اســـتفاده  همچنیـــن  و  زیبایـــی  آمپول هـــای 
تجهیـــزات کشـــف شـــده در ایـــن مطـــب فقـــط 
و  پوســـت  متخصـــص  پزشـــک  توســـط  بایـــد 
شـــود. انجـــام  عمومـــی  پزشـــک  یـــا  و  مـــو 

نحـــوه  و  متهمـــان  شـــیوه کار  خصـــوص  در  وی 
تحقیقـــات  گفـــت:  کننـــده  مراجعـــه  جـــذب 
ــی  ــعبه اول بازپرسـ ــه در شـ ــن رابطـ ــی در ایـ تکمیلـ
ــری  ــراد دیگـ ــه دارد و افـ ــت ادامـ ــرای جیرفـ دادسـ
ــده اند. ــار شـ ــتانی احضـ ــه دادسـ ــوزه بـ ــن حـ در ایـ

در  آســـیب ها،   از  آگاهـــی  بـــا  اســـت  امیـــد 
نشـــویم. گرفتـــار  چالش هـــا  اینگونـــه 

علوم پزشـــکی و پلیس اطالعات 
شهرســـتان از این مطب، مقادیری 

تجهیزات و دســـتگاه مخصوص اقدامات 
پزشکی کشـــف و توقیف گردید و متهمان 

با دســـتور قضایی دستگیر شدند. 
دادســـتان جیرفت اظهار داشت: طبق 

نظر دانشـــگاه علوم پزشکی، تزریق ژل 
و انواع آمپول هـــای زیبایی و همچنین 

اســـتفاده از تجهیزات کشف شده در این 
مطب فقط باید توســـط پزشک متخصص 
پوســـت و مو و یا پزشک عمومی انجام 

شـــود.وی در خصوص شیوه کار متهمان 
و نحوه جـــذب مراجعه کننده گفت: 
تحقیقـــات تکمیلی در این رابطه در 

شـــعبه اول بازپرسی دادسرای جیرفت 
ادامـــه دارد و افراد دیگری در این حوزه 

به دادســـتانی احضار شده اند.
امید اســـت با آگاهی از آسیب ها،  در 

اینگونه چالش ها گرفتار نشـــویم.

رییس مرکز بهداشت جیرفت: آرایشگاه ها مجاز به فعالیت در امور پزشکی نیستند لذا با متخلفان به شدت برخورد می شود

مراکز غیرمجاز زیبایی چالشی برای حوزه پزشکی

 ایـن روزهـا ورود غیرمجاز آرایشـگران و پزشـکان عمومی به عرصـه زیبایی صورت و تبلیغات گسـترده آنها 
در فضـای مجـازی و حقیقـی که مشـکالتی را بـرای برخی افـراد جامعه ایجاد کرده به چالشـی جـدی برای 
حـوزه پزشـکی تبدیل شـده اسـت.  تبلیغات زیبایـی در فضای مجـازی، جرایـد و تابلوهـای تبلیغاتی این 
روزهـا می توانـد هـر انسـانی را نسـبت به انجام امـور زیبایی وسوسـه کند کـه در این بین با توجـه به برخی 
تبلیغـات کاذب، مـردم بـه سـمت و سـوی مراکـز غیرمجـاز ترغیب می شـوند که ایـن اتفاق، چالشـی برای 
حـوزه پزشـکی به شـمار می رود.رضامحمودی رییس مرکز بهداشـت جیرفـت می گوید: آرایشـگاه ها مجاز به 

فعالیـت در امور پزشـکی نیسـتند لـذا با متخلفان به شـدت برخورد می شـود.

پلمـپ  از  جیرفـت  بهداشـت  مرکـز  رییـس 
فعالیت هـای  انجـام  دلیـل  بـه  آرایشـگاه   8۳
غیرتخصصـی زیبایـی و رعایـت نکـردن مسـائل 
بهداشـتی در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: ۷۰ 
آرایشـگاه در بخـش زنانه و ۱۳ آرایشـگاه در بخش 
مردانـه با هماهنگـی و همکاری دسـتگاه قضایی 
اعمـال قانون شـدند.رضا محمـودی تصریح کرد: 
از ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون ۳۰۰ اخطاریه به 
آرایشـگاه های زنانه و مردانه در شهرسـتان جیرفت  
داده شـده اسـت.وی اظهـار داشـت: آرایشـگاه ها 
مجـاز بـه فعالیـت در امور پزشـکی نیسـتند لذا با 

متخلفـان بـه شـدت برخـورد می شـود.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
رسمی سند 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319091001044-

98/04/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم طیبه سـاالری فرد فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 152صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 272/84متـر مربع پـالک - فرعـی از49- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 49 اصلـی قطعـه یـک واقـع در عنبرآبـاد محمـد آبـاد بـی بـی شـهری بخش45کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد شـیرانی  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2332-  

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/07/29 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/08/14
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
احترامـا چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 481 فرعـی از 2286 اصلـی 
بمسـاحت 374/60  زرنـد بخـش 13 کرمـان  اراضـی ده شـیخ  در  واقـع 
بشناسـنامه  زرنـدی  چخمـوری  فاطمـه  خانـم  تقاضـای  مـورد  مترمربـع 
شـماره  رای  اسـتناد  بـه  حسـن  فرزنـد  زرنـد  از  صـادره   132 شـماره 
در  زرنـد  شهرسـتان  ثبـت  اختـالف  حـل  هیـات   1398/5/15  _139860319008000936
مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قرار نگرفته اسـت و نیاز بـه تحدید 
حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 1398/8/8 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد 
حـدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانـون مزبور منتشـر و عملیات تحدید حدود از سـاعت 8 صبح 
روز شـنبه مورخـه 1398/9/9 در محـل شـروع و بعمـل خواهد امـد لذا بدینوسـیله به مالک 
یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مذکـور اخطـار مـی گـردد در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی در 
محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحدیـدی با معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کـس یـا کسـانی بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته 
باشـند طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثر ظرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال گـردد 
ضمنـا معتـرض بایسـتی بـه اسـتناد مـاده 86 آییـن نامه قانـون ثبـت حداکثر ظـرف مدت 
یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهـت طـرح دعـوی بـه 
دادگسـتری ارائـه نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی 

مسـموع نخواهـد بـود. م الـف 154
تاریخ انتشار:  سه شنبه مورخه 1398/8/14 

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه به دادخواسـت خانـم لیالفرامـرزی نژادفرزنـد نجات  
بـه شـماره ملـی 5360112670بـه خواسـته حصـر وراثـت ورثه مرحـوم عبدهللا فرامـرزی به 
شـماره ملـی 3150032357در یـک نوبـت در روزنامـه چـاپ شـود تـا چنانچـه ورثـه دیگر 
یـا وصیـت نامـه ای در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن شـورا مراجعـه نماییـد در غیـر ایـن 
صـورت گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهـد شد1-شـکر فرامـرزی نمدادبـه ش ملـی 5369579332پـدر 
متوفـی2-در بـی بـی فرامـرزی بـه ش ملـی 53695793400مـادر متوفـی 3- لیـال فرامرزی نـژاد به ش 
ملـی 5360112670همسـر متوفـی  4-زهـرا فرامـرزی نمـداد بـه ش ملـی 5360646187فرزنـد متوفـی 

5-حسـین فرامـرزی نمدادبـه ش ملـی 5360767839فرزنـد متوفـی 
شورا حل اختالف جازموریان -م الف-۷۳9

اگهی حصر وراثت 
تقديمـي خواهـای حمیـد هشـتوگانی فرزنـد عبـدل  احترامـا در خصـوص دادخواسـت 
بـه خواسـته حصرورانـت توضیـح داده شـادروان عبـدل  هشـتوگانی فرزنـد شـیردل بـه 
وراث حیـن فـوت وی  و  نمـوده  فـون  تاریـخ 1393-6-12  ش ملـي 5369821380در 
عبارتنـد از 1- حمیـد هشـتوگاني فرزنـد عبـدل بـه ش ملـی 5369607507 فررنـد متوفی 
2-زمـان هشـتوگانی فرزنـد عبـدل بـه ش ملـی 5369607931فرزنـد متوفـي 3- امـان الـه هشـتوگانی 
فرزنـد عبـدل بـه ش ملـي 5369607941فرزنـد متوفی 4- حسـين هشـتوگانی فرزند عبدل بـه ش ملی 
5360182377فرزنـد متوفـی 5- مهناز هشـتوگانی فرزنـد عبدل به ش ملـی 5369607923فرزند متوفي 
-6-آذرهشـتوگانی فرزنـد عبـدل بـه ش طـي 5369607915فررنـد متولـي 7-ربابـه هسـتنوکانی فرزنـد 

عبـدل بـه ش ملـي 5369607893فررنـد متوفـی
هشـتوگانی  سـحر  متوفـی9-  5360162369فررنـد  ملـي  ش  بـه  عبـدل  فرزنـد  هشـتوگاني  8-رقيـه 
فرزنـد عبـدل بـه ش ملـي. 5360344878فررنـد متوفـی 10- امنـه هشـتوگانی فرزنـد عبـدل بـه ش 
ملی5369869928فرزنـد متوفـی 11-دري هشـتوگانی فررنـد لـورک بـه ش ملی 5369822646همسـر 
متوفـی لـذا مراتـب یـک نوبـت د رورنامـه کثیـر انتشـار اگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتراضـی دارد یـا 
وصیـت نامـه از متوفـی نـزد کسـی یـا  اشـخاصي باشـد یک مـاه از نشـر اگهـی بـه دادگاه تقديـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهـد شـد.
رییس شورای حل اختالف رودبار جنوب -م الف:۷۴۰

اگهی حصر وراثت 
آقـای حبیـب الـه متصـدی زرنـدی فرزنـد جـواد دارای شناسـنامه 3090472211 بشـرح 
دادخواسـت شـماره 98/600349 مورخـه 1398/7/24 توضیـح داده شـادروان مجتبـی 

متصـدی زرنـدی فرزنـد حبیـب الـه بشناسـنامه 3090797887 در تاریـخ 1398/7/4
در شهر زرند_ ده چنار فوت شده و وراثت حین الفوت وی عبارتند از:

1_ حبیب اله متصدی زرندی فرزند جواد به شماره ملی 3090472211 متولد 1328 پدر متوفی
2_ ابوالفضل متصدی زرندی فرزند مجتبی به شماره ملی 3080652721 متولد 1392 فرزند متوفی

3_ نگین متصدی زرندی فرزند مجتبی به شماره ملی 3080736990 متولد 1394 فرزند متوفی
4_ عصمت رحمانی نعیم آبادی فرزند حسین به شماره ملی 3090517523 متولد 1336 مادر متوفی

5_ زهرا ناظم زاده فرزند عباس به شماره ملی 3080130077 متولد 1368 همسر متوفی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد 
و یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف  مـدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این 

موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. م الف 320
دفتر شورای حل اختالف شماره۶ شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه انضمـام مغـازه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی پـالک 1311 
فرعـی از 2786 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان به مسـاحت 5 /121 مترمربـع که موازی 
35 / 18 مترمربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق به وقـف و در اجاره مالک متن 
میباشـد بـه ادرس کرمـان ابتدای جاده شـرف آبـاد کوچه تاالر پیمان دوسـت مورد تقاضای 
خانـم صدیقـه میرزائـی زاده کوهپایـه مـی باشـد تاکنـون تحدید حدود نشـده و نیـاز به تحدید حـدود دارد 
و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 10 قانـون ثبـت هـم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک به شـماره 
98/1102/20182- 98/08/13 بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی منتشـر و عمليـات تحدیدی از 
سـاعت 8 صبـح روز 98/09/05 در محـل شـروع و بعمل خواهـد آمد لذا به مالک یـا مالکین امالک مجاور 
رقبـه مزبـور اخطـار مـی گـردد که در موعـد مقرر در این اعـالن در محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجام و چنانچه کسـی نسـبت به حـدود و حقوق 
ارتقاقـي أن اعتراضـی داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثر ظرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا به ایـن اداره اعالم نماید و ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ اعالم 
اعتـراض مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و اقـدام به تقدیـم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم 
دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضی مهلت یاد شـده و 
ارائـه گواهـی عـدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامه خواهـد یافت و 

هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: 98/08/14

محمود مهدی زاده – رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه ۲ کرمان/ م الف: ۱۱۳۴

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 98۰۰5۰8 
بدینوسـیله بـه آقـای ارسـالن تـاج الدینـی بدهـکار پرونده کالسـه فـوق که 
برابـر گـزارش مامـور ابـالغ شـناخته نگردیـده ایـد ابالغ مـی گردد کـه برابر 
اسـناد شـماره 142208 و 146659 و 154119 بیـن شـما و تعاونـی اعتبـار 
ثامـن االئمـه مبلـغ 450/000/000 ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بر اثـر عدم 
پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه 
صـادر و بکالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19 آئیـن نامـه 
اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی کـه تاریخ 
ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه چاپ و منتشـر می گـردد ظرف 
مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار 

آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد.
علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان/ م الف: ۱۱۳۰

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده
 اجرایی کالسه 95۰۰۰۳۴

نظـر بـه اینکـه بدهکار )منصـور محمـدی ( و راهن )زهـرا ایرانمنش ( نسـبت به 
پرداخـت بدهـی خـود در مهلـت تعییـن شـده اقـدام ننمـوده انـد لـذا در اجـرای 
مقـررات مـاده واحـده قانـون اصـالح ماده 34 اصالحـی قانون ثبت مصـوب سـال 1386 و بنا به 
درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پـالک شـماره 881 فرعـی از 73 اصلی واقع در بخـش 6 کرمان 
بـه آدرس کرمـان خیابان رسـالت کوچه 24 دارای کد پسـتی 7617817396 که سـند مالکیت آن 

در صفحـه 168 دفتـر 20 امـالک ثبـت و صادر شـده اسـت با حـدود اربعه:
 شـماال : بطول 11 متر درب و دیواریسـت به شـارع . شـرقا : بطول بیسـت و پنج متر دیواریسـت 

به پـالک 882 فرعـی جنوبا : بطول
11 متـر دیواریسـت بـه پـالک 871 فرعـی . غربـا : بطـول بیسـت و پنـج متـر دیواریسـت بـه 
پـالک 880 فرعـی از 73 اصلـی . حـد فاصـل مجاوریـن اختصاصـی اسـت. حـدود اربعـه فعلـی 
ملـک بـا سـند مالکیـت تطبیق مـی نماید. ملـک مزبـور دارای سـند مالکیت اسـت. عرصه ملک 

اسـت. طلق 
وضعیت فعلی ملک بصورت خانه مشتمل بر طبقه فوقانی و تحتانی ویالیی است.

مسـاحت عرصـه 275 متـر مربـع و بنـای مفیـد 470 متر مربع اسـت در این ملک یـک مجموعه 
4 واحدی احداث شـده اسـت . 

بنـا و مسـحدثات: ملـک مـورد ارزیابـی دارای بنـا 3 طبقـه اسـت مسـاحت زیربنـا هـر یـک از 
طبقـات بشـرح ذیـل مـی باشـد:

همکـف 185 متـر مربـع - طبقـه اول 175 متـر مربـع و زیـر زمین 110 متر مربع میباشـد. نقشـه 
بنـا مطابـق اصـول فنی می باشـد. 

اسـکلت سـاختمان فلزی نوع سـقف های تیرآهنی و روکار بنا سـنگ چینی سـفید در شـمال و 
آجر سـفال سـفید در جنوب اسـت.

 کیفیـت مصالـح مصرفـی خـوب و بنـا شـمالی /جنوبـی اسـت. عایـق کاری بنـا از لحـاظ رطوبت 
اسـت.  کامل 

عمر تقریب بنا 18 سال می باشد باقیمانده عمر مفید بنا 42 سال پیش بینی می شود.
 سیسـتم گرمایشـی شـوفاژ سیسـتم سرمایشـی کولـر آبـی و اسـپلیت میباشـد. کاربـرد ملـک 

مسـکونی اسـت.
 معایت مشعود در بنا مشاهده نگردد.

 ملک در اجاره می باشد و نام متصرف فعلی ملک خانم ایرانمنش می باشد.

 سـایر عواملـی کـه در ارزش ملـک موثـر مـی باشـد شـامل تجهیـزات داخلـی و خارجـی )نمـای 
بیرونـی( ملـک و سـایر مـوارد در ملـک بشـرح ذیل اسـت: سـاختمان مهندسـی سـازه و نقشـه 
 open مناسـب بـا نمـای داخلـی گـچ کاری و گـچ بـری بـا نقاشـی و روشـنایی کامل بـا آشـپزخانه

ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر به شرح زیر تعیین می شود:
 نوع آشپز خانه باز نوع کابینت چوبی فلزی نوع کف پوش سرامیک و غیره.

 ارزش 285 متر مربع عرضه به قرار هر متر مربع 20/000/000 ریال معادل 5/700/000/000 ریال
 ارزش 110 مترمربـع اعیـان مسـکونی زیـر زمینی بـه قرار هر متـر مربع 25/000/000 ریـال، معادل 

ریال   2/750/000/000
ارزش 185 متر مربع طبقه همکف به قرار هر مترمربع 30/000/000 ریال معادل 5/550/000/000

ارزش 175 مترمربـع طبقـه اول بـه قـرار هر متـر مربـع 27/000/000 ریال معـادل 4/725/000/000 
ریال

 ارزش حیاط سازی و دیوار کشی 75/000/000 ریال
ارزش امتیاز آب، برق، گاز، تلفن 24/000/000 ریال 

جمع کل 18/826/000/000 ریال )هجده میلیارد و هشتصد و بیست و شش میلیون ریال( 
مـورخ   168281 رهنـی شـماره  ایرانمنـش طبـق سـند  زهـرا  مالکیـت خانـم  در  فـوق  ملـک 
1391/7/5 دفتـر خانـه 2 کرمـان در رهـن بانـک آینده واقع میباشـد از سـاعت 9 الـی 12 ظهر 
روز دوشـنبه مورخـه 1398/9/4 اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمـان در ضلـع شـمالی پـارک 
نشـاط از طریـق مزایـده بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلغ پایـه کارشناسـی 18/826/000/000 
ریـال کـه قطعـی گردیـده اسـت شـروع و بـه باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد 
فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت طالبيـن و خریـداران مـی تواننـد در وقـت مقـرر 
بـا ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلـغ پایـه در جلسـه مزایـده شـرکت کننـد پرداخـت بدهـی هـای 
مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی 
کـه مـورد مزایـده از ایـن بابـت بدهـی داشـته باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد 
بعهـده برنـده مزایـده اسـت ضمـن آنکـه پـس از انجـام مزایـده در صـورت وجود مـازاد وجوه 
پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد میگـردد ضمنـا 
چنانچـه روز مزایـده بـا تعطیـل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلی مزایـده انجام 
خواهـد شـد طالبیـن مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره 

ثبـت اسـناد مراجعـه نماینـد. 
تاریخ انتشار : 1398/8/14

علیرضا محمدی کیا - رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان / م الف: ۱۱۳۳

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده 
اجرائی کالسه 9۶۰۰۷89 

نظـر بـه اینکه بدهکار ایوب اسـدی و راهن مهدی اسـدی نسـبت بـه پرداخت 
بدهـی خـود در مهلـت تعییـن شـده اقدام ننمـوده اند لـذا در اجـرای مقررات 
مـاده واحـده قانـون اصـالح مـاده 34 اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب سـال 1386 و بنـا بـه 
درخواسـت بسـتانکار شـش دانـگ مالکیـت شـش دانگ پـالک به شـماره 1091 فرعـی از 15 
اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از 12 فرعـی از اصلـی مذکور واقـع در بخش 04ناحیـه حوزه ثبت 
ملـک منطقـه یـک کرمان اسـتان کرمـان به مسـاحت 250 متر مربـع مالکیت مهدی اسـدی 
مشـیزی فرزند غالمحسـین صادره از بردسـیر دارای شـماره ملی 179 3178790 باجز سـهم 
6 از كل سـهم بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان عرصـه و اعیـان، موضـوع سـند 
مالکیـت اصلـی به شـماره چاپی 334181 سـری ب سـال 91 کـه در صفحـه 65 دفتر امالک 

جلـد 170 ذیـل شـماره 41092 ثبت گردیده اسـت.
 بـه حـدود: شـماال : غیـره بـه طـول ده متـر بـه شـماره یـک هـزار و سـی و دو فرعـی از 

اصلـی پانـزده 
 شرقا : غیره به طول بیست و پنج متر به شماره یک هزار ونود فرعی از پانزده اصلی 

جنوبا : درب و دیوار به طول ده متر به کوچه 
غربا : غیره به طول بیست و پنج متر به شماره یک هزار و نود و دو فرعی از پانزده اصلی

 که بر طبق نظریه کارشناس رسمی
 کرمـان شـهرک هوانیـروز خیابـان رضـوان کوچـه 21 سـمت چپ سـومین قطعه با کدپسـتی 

7618983363 بـه شـرح زیـر بازدیـد و گـزارش میگردد
 الـف -1( ملـک دارای سـند تـک بـرگ شـماره فرعـی 1091 از 15 اصلـی مفروز و مجزا شـده 
از 12 فرعـی از اصلـی مذکـور بـه مسـاحت 250 متـر مربع یک بـاب خانه دوبلکس به شـماره 
ثبـت 1388/01/01 بـه شـماره دفترامـالک 170 صفحـه 65 و بـه شـماره ثبت ملـک 41092 به 

نـام آقـای اسـدی حـدود اربعه ملک با سـند مطابقـت دارد
 الـف -2( طبقـه همکـف شـامل پذیرایی، نهـار خوری، آشـپزخانه اوپن، کابینـت فلزی ودرب 
هـاMDF و کـف سـرامیک بـا یـک بـا باتـاق خـواب و سـرویس کامـل ، سـقفها گچـکاری و 
رنـگ دیوارهـا کال کاغـذ دیـواری گردیـد با زیربنـای حـدود 150 مترمربع الـف 2-1( نیم طبقه 
شـامل دو خـواب سـرویس کامـل که کف سـرامیک دیوارها کاغـذ دیواری و سـقف گچ کاری 

و نقاشـی شـده زیـر بنا بیایـن قسـمت 64 متر مربع میباشـد
 الـف-3( در پشـت بـام یـک بـاب انبـاری با مسـاحت حـدود 16 متر مربع با سـقف سـبک 

و موزاییک سـاخته شدهاسـت
 الـف-4( نمـای سـاختمان آجرسـفال 5 سـانتیمتری و دیوارهـای حیـاط نیـز آجر سـفال 5 

سـانت کار شـده اسـت کـف حیـاط نیـز موزائیک فـرش گردیده
 الف-5( گرمایش ساختمان با پکیج و رادیاتور آلومینیومی

 الف -6( سرمایش ساختمان با کولر آبی
 الف -7( درب و پنجره های بیرونی کأل فلزی و دربها یا طاقها چوبی میباشد 

الف -8( خانه فوق دارای انشعابات آب برق گاز و تلفن میباشد
الف -9( پارکینگ در محوطه حیاط تعبیه گردیده است

 ب( نظریه کارشناسی
 ارزش 214 مترمربـع سـاختمان بـا توجـه بـه موقعیـت اسـتقرار و نحـوه و باتوجه به داشـتن 

انشـعابات فـوق از قـراری هر متـر 8 مليون ریـال برابـر بـا 1/712/000/000 ریال
 ارزش 250 متر زمین با توجه به طلق بودن 18/000/000 ریال برابر4/500/000/000 ریال

 ارزش انشعابات آب برق گاز تلفن 150/000/000 ریال
 ارزش حیاط سازی 180/000/000 ریال

 ارزش 16 متر انباری پشت بام 16/000/000 ریال
 جمعا 6/558/000/000 ریال

 بـا امتیـاز آب ، بـرق ، گاز ، تلفـن و عمـر تقریبـی بنـا 20 سـال میباشـد ملکـی آقـای مهـدی 
اسـدی طبـق سـند رهنـی شـماره 172790 و 172799 و 174393 و 175951 دفترخانـه 2 
کرمـان در رهـن تعاونـی اعتبـار ثامـن النمـه واقـع میباشـد از سـاعت 9 الـی 12 ظهـر روز 
یکشـنبه مورخـه 1398/9/3 اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمـان واقـع در ضلع شـمالی پارک 
نشـاط از طریـق مزایـده بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلغ پایـه کارشناسـی 6/558/000/000 
ریـال کـه قطعـی گردیـده اسـت شـروع و باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد 
فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت طالبين و خریـداران مـی توانند در وقـت مقرر با 
ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلـغ پایـه مزایـده در جلسـه مزایـده شـرکت کننـد و پرداخـت بدهی 
هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یـا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده از ایـن بابـت بدهـی داشـته باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد 
بعهـده برنـده مزایـده اسـت ضمـن آنکـه پس از انجـام مزایـده در صـورت وجود مـازاد وجوه 
پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد میگـردد ضمنـا 
چنانچـه روزمزایـده بـا تعطیـل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلی مزایـده انجام 
خواهـد شـد طالبیـن مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره 

ثبـت اسـناد مراجعـه نمایند. 
تاریخ انتشار : 1398/8/14

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان/ م الف:۱۱۲9

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی اگهی موضوع ماده 3

قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسـمی  برابر رای شـماره 139560319014009619-مورخ 17-8-95 هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 

در واحـد ثبتی
حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفات مالكانـه بالمعارض متقاضـی خانم زینـب اعالمی فرزند 
ابراهیـم  بشـماره شناسـنامه 2254با کدملـی 6069927583صـادره از عنبر اباد  درششـدانگ یک 
بـاب خانـه به مسـاحت 27.47مترمربع پـالک 548فرعـی از 43- اصلی مفروز ومجزی شـده از 
پـالک  -فرعـی از 43 اصلـی  قطعـه یـک واقـع در اراضـی خضـر اباد  خریـداری  از مالک رسـمی 
آقـای درگـوش نوزایـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به 

فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضی 
طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول :14-08-98تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم 98-08-28
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف ۲۳۴۳

آگهی تحدید حدود اختصاصی
احترامـا چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 2498 فرعی مفـروز و مجزی از 
2 فرعـی از 7566 اصلـی واقـع در اراضـی اسـماعیل آباد حاجـی زرند بخش 13 
کرمـان بمسـاحت 350 مترمربـع مـورد تقاضـای آقـای علـی عربـزاده چاکینی 
بشناسـنامه شـماره 9 صـادره از زرنـد فرزنـد حسـین بـه اسـتناد رای شـماره 
139860319008001059 _ 1398/5/31 هیـات حـل اختـالف ثبـت شهرسـتان زرنـد در مالکیـت 
نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آییـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهی قرار نگرفته اسـت و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت  مورخـه 1398/8/13 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره 5 
قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حدود از سـاعت 8 صبـح روز شـنبه مورخـه 1398/9/9 
در محـل شـروع و بعمـل خواهـد امـد لـذا بدینوسـیله بـه مالک یـا مالکیـن امالک مجـاور رقبه 
مذکـور اخطـار مـی گـردد در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقوع ملـک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالـک انجـام و چنانچه کس یا کسـانی 
بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـند طبـق مـاده 20 قانون ثبـت حداکثر ظرف 
مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خـود را کتبا به این اداره تسـلیم تا 
بـه دادگاه صالحـه ارسـال گردد ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد ماده 86 آییـن نامه قانون ثبت 
حداکثـر ظـرف مـدت یکمـاه پس از تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهت طرح 
دعـوی بـه دادگسـتری ارائـه نمایند بدیهی اسـت پس از مضـی مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی 

مسـموع نخواهـد بـود. م الف 155
تاریخ انتشار:  سه شنبه مورخه 1398/8/14 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانحسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات  موضـوع  قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139860319012001070 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم سـمیه نـادری ده قطب الدینـی فرزند 
علـی بشـماره شناسـنامه 5127 صادره از زیدآبـاد در یک باب گاوداری به مسـاحت 2053/59 
مترمربـع پـالک 73 فرعـی از 4193 اصلـی واقـع در خیـر آبـاد خالصـه پخـش 37 کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای امیـر محمودابـادی فرزنـد مختار محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاريخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/7/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/14

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:۴98

آگهي تحديد حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 1315 فرعـی از 2786 اصلـی واقـع در 
بخـش 3 کرمـان بـه مسـاحت 178/54 مترمربع به ادرس کرمـان بلوار جهاد 
کوچـه 91 انتهـای کوچـه سـمت راسـت مـورد تقاضـاي اقـای مسـلم سـیدی 
مرغکـی مـی باشـد تاکنـون تحديد حدود نشـده و نیـاز به تحدید حـدود دارد 
و اعمـال تبصـره ذیـل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمي باشـد لذا حسـب درخواسـت مالك 
بـه شـماره 20117- 98/8/13 بدينوسـيله آگهـي تحديـد حـدود اختصاصی منتشـر و عمليات 
تحديـدي از سـاعت 8 صبـح روز 98/9/5 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمد. لـذا به مالك 
يـا مالكيـن امـالك مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار مـی گردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـالن در 
محـل وقـوع ملـك حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه مجاوريـن عمليـات تحديدي بـا معرفي 
مالـك انجـام و چنانچـه کسـي نسـبت به حـدود و حقـوق ارتقاقي آن اعتراضي داشـته باشـد 
طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثر ظرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلس تحديدي 
اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم نماید و ظـرف مدت يكمـاه از تاریخ اعـالم اعتراض 
مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقـدام بـه تقدیـم دادخواسـت نمـوده و رسـید 
تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند بديهي اسـت پس از مضي 
مهلـت يـاد شـده و ارائـه گواهي عـدم تقديم دادخواسـت توسـط متقاضي ثبت عملیـات ثبتي 

بنـام وي ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونـه ادعايـي مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: 98/8/14

محمود مهدی زاده – رئیس اداره ثبت اسناد امالک منطقه ۲ کرمان/ م الف:۱۱۳۲
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نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان:

 مذاکره یکی از راه های 
نفوذ آمریکاست

مهـر - نماینـده مـردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری یکی از راه های نفوذ آمریکا را مسـئله 
مذاکرات دانست.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، امـان هللا علیمـرادی در جمـع راهپیمایـان روز 13 آبان بافـت اظهار 
داشـت :13 آبـان یـک روز آشـکار و نمایانی اسـت که اسـتکبار جهانی با ملت ایـران روبرو بوده 

اسـت. جوانـان بدانیـد  13 آبـان دو نماد واقعیت های تلخ و شـیرین اسـت.
وی ادامـه داد: واقعیـت تلـخ ایـن دوران وجـود رژیم اسـتکباری آمریکا اسـت کـه یک رژیمی 
خودخـواه و شـیطان صفت اسـت و بـه فرموده امام راحل )ره( آمریکا شـیطان بزرگ اسـت و 

ملـت ایـران از سـال 1332 بـا آمریکا این شـیطان بزرگ درگیر اسـت.
وی ادامه داد: واقعیت آمریکا جنایت هایی اسـت که علیه ایران انجام داده اسـت و طرفداری 

از صلح  و حقوق بشـر نقابی دروغین اسـت.
علیمـرداری گفـت: ایـن رژیـم به خـود اجازه مـی دهد هر جنایتی انجـام دهد که نمونـه ای از 
ایـن جنایـت ها  پیشـنهاد حق کاپیتاالسـیون برای خـودش در ایران بود و ذلتی بیشـتر از این 
بـرای ایـران نبـود. آمریکایی که دم از حقوق بشـر و صلح جهانی می زنـد اینگونه ماهیتی دارد 
و رژیمـی اسـت کـه اگـر فرصـت کند به هیچ ملتـی رحم نمی کنـد و 13 آبان نمـاد این چنین 

واقعیت های تلخی اسـت.
نماینـده مـردم کرمـان در مجلـس خبـرگان بیان کـرد: 13 آبـان چهره یک حقیقت شـیرین و 
عـزت مـدار اسـت که ملـت ایران هیچـگاه زیر بار ذلت و سـلطه آمریـکا نرفتـه و نخواهد رفت 
و همـواره ملـت ایران آمریکا را دشـمن شـماره یک ایران، اسـالم و بشـریت می داننـد و ایران 

جلودار مبـازره با آمریکا اسـت.
وی گفـت: ملـت ایـران بـه دلیل دارا بـودن دو هویت دینی و ملی که با هم عجین هسـتند تن 
بـه ذلـت نمی دهد و درسـی که سـید الشـهدا )ع( به واسـطه شـعار هیهات منـا الذله به ملت 
ایـران داده اسـت ایـن اسـت که مخیـر کرده اند ملت را بیـن تن به ذلت دادن یا شـهادت؛ این 

ملـت به پیروی از سـید الشـهداء هرگز زیر بار ذلـت نمی رود.
علیمـرادی تصریـح کـرد: آمریکا  در سـه صحنـه در 13 آبان علیه این ملت جنایت کرده اسـت 
هیـچ گاه نبایـد جنایـت هایـش فرامـوش شـود و آمریـکا جنایتـکار، عهدشـکن و داری همه 

پلیـدی هـا اسـت و جوانـان بدانند آمریکا جنایت کار و دشـمن بشـریت اسـت.
وی گفـت: مگـر ملـت ایـران با آمریکا چه کرده اسـت که آمریکا دسـت از دشـمنی برنمی دارد 
و ایـران را تحریـم و تهدیـد مـی کند.علیمـرادی تصریـح کرد: بدانیـد آمریکا با همـه کارهایش 
در مقابـل ملـت ایـران تـا کنون شکسـت خورده اسـت  و یکـی از راه های نفوذ آمریکا مسـئله 
مذاکـرات اسـت و هـر کـس زیر علـم آمریکا رفت خوار شـد و بـه فرموده رهبـر معظم انقالب 

مذاکـره نمـی کنیـم و جنگ هم نمی شـود.

رییــس اتــاق اصنــاف کرمــان ضمــن غیرقانونــی 
دانســتن افزایــش خودســرانه نــرخ نــان توســط 
نانوایی هــا گفــت: بــا تشــکیل جلســه آینــده 
تنظیــم بــازار در روزهــای آتــی قیمــت نــان 
اعــالم خواهــد شــد کــه مصوبــه ســتاد الزم 

ــت. ــرا اس االج
رییــس اتــاق اصنــاف کرمــان گفــت: بــا تشــکیل 
جلســه آینــده تنظیــم بــازار در روزهــای آتــی 
ــه  ــه مصوب ــد ک ــد ش ــالم خواه ــان اع ــت ن قیم

ــت. ــرا اس ــتاد الزم االج س
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــری” در گف “یوســف جعف
ایســنا، دربــاره نــرخ نــان در کرمــان اظهــار کــرد: 
در جلســه قبــل ســتاد تنظیــم بــازار اســتان نــرخ 
جدیــد اعــالم شــد امــا اتحادیــه نانوایــان و 

ــد. ــراض کرده ان ــت اعت ــن قیم ــه ای ــاء ب اعض
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــه اعتــراض رســیدگی 

و قیمــت کارشناســی و بــا احتســاب قیمــت 
ــرق و  ــوض آب، ب ــاره محــل، قب ــه، اج ــواد اولی م
گاز، دســتمزد شــاگرد و درصــدی ســود محاســبه 
ــده  ــا تشــکیل جلســه آین ــرد: ب ــح ک ــود تصری ش
تنظیــم بــازار در روزهــای آتــی قیمــت نــان اعــالم 
خواهــد شــد کــه مصوبــه ســتاد الزم االجــرا 

اســت.
رییــس اتــاق اصنــاف کرمــان دربــاره افزایــش 
خودســرانه نــرخ نــان توســط نانوایــی هــا بیــان کــرد: 

ــت. ــی اس ــت غیرقانون ــرانه قیم ــش خودس افزای
جعفــری افــزود: طبــق توافــق غیررســمی قبلــی 
ــته  ــان داش ــت ن ــش قیم ــدی افزای ــا درص نانواه
انــد امــا از قیمــت مصــوب ســتاد کمتــر اســت و 
بــا تاییــد نهایــی ســتاد تنظیــم بــازار، مصوبــه الزم 
ــت  ــا دو ســال قیم ــک ت ــد ی ــرا اســت و بای االج

همیــن باشــد.

نرخ جدید نان، در انتظار تصمیم ستاد تنظیم بازار
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آوای محلی           

َپدوه َلو ُغرَصه روزِ َسخِت ماِیه
دو گَز آَجهِک ُسهَته َرخِت ماِیه

َبِرن خُوِش َسلونِک   ناُمرادی 
ِکه ُخلِک گَُوردیاِل  َبخِت ماِیه

شاعر :  مهدی جاللی

همیشه وی خودم گیرم فالنی
ِمث  ِاشراری  در گیرم  فالنی
ِبسی ُپر بوده گَپ توی گلومه
خشابی کامل ای  تیرم فالنی

شاعر :  رضاشکری زاده

مو  تو  َزجرم  ولی  آ  شاده ُهمرو
دل و  ُبغضم ُپر ای  فریاده  ُهمرو
خبرشون دا گنوگ ِتر بودمی دوش
َاگفشون جات  یکی ُدماده  ُهمرو

شاعر :  رضاشکری زاده

ِچش کُوگی ُو گَرِدنی ُبَلندن بادوه
شیرین َاکَزِه   ِدریِپ   کَنِدن بادوه 
َسر  تا کََدمی َندارِه  وهللا   عیبی 

َصد ِحیف گَنوُگ َحَله َخنِدن بادوه 

شاعر :   مهدی جاللی

َدَرهِته  ماِه ُنو  باِب ِدِل مو
اریزِه  َغمَزه َور  داِب دل مو
ِاُتو میزوِن َسر تا  ِپنِج پایی
که بوِده  کالِِب کاِب دل مو

شاعر :  مهدی جاللی

کاشت بدون کارشناسی »کنوکارپوس« در جیرفت 
رییس شورای شهر جیرفت می گوید: کاشت این درخت بدون نظر کارشناسی بوده و نگاه به رشد سریع آن کردند

در سـال های اخیـر، مردم جیرفـت در بلوارها و خیابان های 
شـهر، شـاهد کشـت درخـت مهاجـم »کنوکارپـوس« یـا 
»کهـور امریکایـی« بوده و هسـتند. این در حالی اسـت که 
ایـن منطقه با تاریخـی هفت هزار سـاله، بهترین گونه های 
متنـوع مقـاوم به اقلیم خشـک را داراسـت. رییس سـابق 
محیط زیسـت کشـور، معصومه ابتـکار، در زمـان ورود این 
درخت به کشـور، نسـبت به کاشـت آن، هشـدار داده بود و 
ایـن اخطـار بعد از کاشـت این گونه مهاجم در اهـواز بود که 
پـس از ایـن اخطـار اسـتاندار اهـواز شـهرداری را موظف به 
قطـع ایـن درخت کرد.جالب اینجاسـت پس از مشـکالتی 
کـه ایـن درخت بـرای مـردم اهـواز بـه وجـود آورد، اکنون، 
در جنـوب کرمان کاشـته شـده اسـت. بـه گفته مسـووالن، 
کاشـت ایـن نـوع درخـت، بـه دلیـل جلوگیری از خسـارت 
بـه سـالمتی مـردم و تاسیسـات شـهری متوقـف نشـده، 
امـا محدود شـده اسـت. مهاجمی بـه نـام »کُنوکارپوس«

در سـال 1382 از خلیـج فـارس بـه ایـران آمـده اسـت. از 
مشـهورترین درختـان دریایـی در آمریکا، سـواحل مکزیک 
و بخش هایـی از غـرب آفریقـا اسـت. می گوینـد بـر روی 
شـاخ و بـرگ این درخت، النـه ی پرنده ای دیده نمی شـود. 
هیـچ موجود زنـده ای از آن ثمری نمی بیند. ریشـه های آن 
ماننـد پمـپ آبی اسـت که آب هـای زیرزمینـی، فاضالب و 
حتـی لوله هـای آب را می مکنـد و سـاده تر بگوییـم ریشـه 
کنوکارپـوس به ریشـه بیت المـال نفوذ پیـدا می کند. مانند 
انسـان به جای اکسـیژن، دی اکسـید کربن تولید می کند، 
بـه همیـن دلیـل هیـچ موجـودی در زیـر سـایه اش دوام 
نمـی آورد. ریشـه رونـده اش تاسیسـات شـهری، آسـفالت 
و دیوارهـا را بـه ورطـه نابـودی می کشـاند، به طـوری کـه 
اهالـی چـاره ای جـز ریشـه کـن کـردن آن ندارنـد. حـال، 
چند صباحی اسـت به جنوب کرمان رسـیده اسـت. شـاید 
آمـده تـا خـاک حاصلخیـز جنـوب را فقیـر کنـد و باقـی 
مانـده آب را بـه تـاراج ببـرد. برخـی از مسـووالن جنوبـی 
می گوینـد ایـن درخـت در اهـواز کشـت شـده و مشـکلی 
ایجـاد نمی کنـد ایـن در حالـی اسـت کـه دوم مهر امسـال 
معـاون خدمـات شـهری شـهرداری اهـواز بـا اشـاره به در 
پیـش بـودن باران های پاییـزی، از تکمیـل عملیات هرس 
درختـان کنوکارپـوس تا نیمـه مهرماه به منظور پیشـگیری 
داد. خبـر  شـهروندان  میـان  در  نفـس  تنگـی  بـروز  از 

ایـن روزهـا برخـی کارشناسـان و فعـاالن فضـای مجـازی 
نیـز اقدام به انتشـار عکـس هایی از خسـارات کنوکارپوس 
بـه سیسـتم فاضـالب اهـواز کـرده و می گوینـد یکـی از 
مهم تریـن دالیـل گرفتگـی فاضـالب اهـواز ریشـه های این 
درخـت اسـت.کنوکارپوس آمریکایـی حدود 40 سـال قبل 
وارد عربسـتان سـعودی شد وآنچنان بالیی سـر مردم آورد 
کـه مـردم اعتراضـات زیادی کردنـد اعتراض هـم به خاطر 
تنگـی نفـس و هـم به خاطرخـراب کردن خانه هـا و لوله ها 
تا جایی که وزیر کشـاورزی عربسـتان سـعودی مجبور شد 
دسـتور منـع خریـد و فروش درخـت کنوکارپـوس را بدهد 

که در تمام نهالسـتان های عربسـتان ممنوع شـده به دلیل 
ضرردهـی صحـی و مادی کـه این درخت باعث می شـود .
تهـران  دانشـگاه  گیاه شناسـی  اسـتاد  آخانـی  حسـین 
»هیـچ کشـوری  می گویـد:  تسـنیم  بـا  و گـو  گفـت  در 
بـه  را  جانـوری  و  گیاهـی  خارجـی  گونـه  ورود  اجـازه 
سـرزمینش نمی دهـد، کشـور امریـکا سـاالنه120 میلیـارد 
ورود  می پـردازد؛  این گونه هـا  بابـت  خسـارت  دالر 
گونه هـای خارجـی یعنـی ورود دشـمن؛ مراقـب باشـیم 
بـا دسـت خودمـان با تنـوع زیسـتی کشـورمان نجنگیم.« 

پس از متوجه شدن از خطرات این درخت 
تصمیم گرفتیم نارنج و خرما بکاریم 

روح هللا میرکهنـوج، رییـس و سـخنگوی سـابق شـورای 
شـهر جیرفـت، بـه »کاغـذ وطـن« گفـت: »فضـای سـبز 
جیرفـت بـا درختـان کاکتـوس بـوده اسـت کـه بـه دلیـل 
تـرد و شـکننده بـودن آن، تصمیـم به جایگزینـی با درخت 
نارنـج شـد. اما متاسـفانه درخت هـای نارنج آفـت زدند. با 
نظـر کارشناسـان، درخت کنوکارپوس کاشـته شـد. پس از 
متوجـه شـدن خطـرات و مضـرات این درخـت، تصمیم بر 
ایـن شـد تـا دوبـاره درختـان نارنج و خرما کاشـته شـود.«

درخت »کنوکارپوس« هنوز در جنوب کرمان 
کاشته می شود

روح هللا میرکهنـوج، در مهرمـاه 1397 بـه »کاغـذ وطـن« 
گفتـه بـود: »بـه زودی جلسـه ای در شـورای شـهر تحـت 
عنـوان کارگروه کشـاورزی با حضـور تعدادی از مهندسـان 
ایـن  علمـی  نظـر  از  تـا  می دهیـم  تشـکیل  کشـاورزی 
درخـت را مـورد بحـث و بررسـی قـرار دهیـم.« حـاال، وی 
بـه »کاغـذ وطـن« می گویـد: »کاشـت این درخـت، برای 

پیشـگیری از مشـکالت احتمالـی، متوقـف شـده اسـت. 
تصمیـم بـر ایـن شـده کـه درخـت نارنـج کاشـته شـود. 
طـی سـال گذشـته حـدود 5000 اصلـه درخـت نارنـج در 
بلوارهای هلیل و خلیج فارس کاشـته شـد.« اما حسـین 
مشـایخی گفـت: »فوکـوس مـا بـر روی نارنج اسـت ولی 
بـه جهـت اینکـه مـا االن درگیـر فضـای خشـک سـطح 
شـهر هسـتیم، نارنـج نمی-توانـد فضـای سـبز این شـهر 
را تکمیـل بکنـد، زیـرا یـک گیـاه دیـر رشـد اسـت. پـس 
تصمیـم بـر ایـن شـد کـه بـه صـورت ترکیبـی کار شـود، 
بخشـی از فضـای سـبز را کنوکارپوس ها و بخشـی نارنج. 
نسـبت  ولـی  دارد  ادامـه  درخـت کنوکارپـوس  کاشـت 
بـه گذشـته، فوق العـاده کمتـر شـده اسـت. در خیابانـی 
شـده  نارنـج کشـت  سرتاسـر  سـعدی،  خیابـان  ماننـد 
اسـت. در خیابان هایـی کـه فضـای سـبز ندارنـد، و نیـاز 
بـه درختانـی داریـم کـه زود رشـد کنند، قـرار بر این شـده 
کـه ترکیبـی کاشـته شـوند، نارنـج، کنوکارپـوس، نارنـج، 
کنوکارپـوس. کـه نهایتـًا اگـر بعـدا قـرار بر حـذف درختان 

کنوکارپـوس شـد، بـه فضای سـبز لطمه ای وارد نشـود.«

جایگزینی کنوکارپوس
وی دربـاره کشـت درختـان جایگزیـن گفـت: »می تـوان 
درخت هـای  و  نارنـج  کنـار،  درختـان  آن،  جـای  بـه 
تولیدکننـده گیاهـان  یـک  پیشـنهاد  شـود.  جـم کشـت 
ایـن  امـا  اسـت.  اسـتوایی  گیاهـان  کاشـت  اسـتوایی، 
گیاهـان گـران بـوده و مقـرون بـه صرفـه نیسـت. مگـر 
شـود.« میسـر  امـر  ایـن  مـردم  همـکاری  بـا  اینکـه 
شـهری تاسیسـات  دارای  مکان هـای  بـا  اولویـت 

درختـان  ایـن  جایگزینـی  دربـاره  میرکهنـوج،  هللا  روح 
قـرار  اسـت.  زمان بـر  برنامـه ای  رونـد  »ایـن  گفـت: 
بـرای  کـه  باشـند  اولویـت  در  جاهایـی  بـوده  ایـن  بـر 
اکنـون  می¬کنـد.  ایجـاد  مشـکل  شـهری  تاسیسـات 
تصمیـم بـا همـکاران شـورای شـهر و شـهرداری اسـت.« 

نظرات دوپهلوی رییس شورای شهرجیرفت 
در خصوص کنوکارپوس

 بـا اینکـه کارشناسـان عقیـده دارنـد کـه ورود گونه هـای 
خارجـی بـه کشـور خطرنـاک اسـت، امـا رییس شـورای 
وطـن«  »کاغـذ  بـه  مشـایخی  جیرفـت، حسـین  شـهر 
درخـت  اکالیپتـوس،  خانـواده  از  »کنوکارپـوس  گفـت: 
اسـت  زهکـش  یـک گیـاه  واقـع  در  نیسـت.  مضـری 
کـه بیشـتر در مناطـق آبخیـز و آبـدار کاشـته می شـود و 
مشـهور بـه درخـت »اهـوازی« اسـت، گیاهـی اسـت کـه 
سـریع رشـد می کنـد. ریشـه بسـیار بسـیار رونـده ای دارد 
وارد مخـازن و مجـاری آب می شـود و آسـیب هایی بـه 
آن هـا وارد می کند.«حسـین مشـایخی رییـس شـورای 
شـخصا  »مـن  گفـت:  به»کاغذوطـن«،  جیرفـت  شـهر 
آن  نمی کنـم، کاشـت  توصیـه  را  درخـت  ایـن  کاشـت 
رشـد  بـه  نـگاه  و  اسـت  بـوده  کارشناسـی  نظـر  بـدون 
سـریع آن کردنـد. ولـی بـا توجـه بـه اینکـه تاج پوشـش 
ایـن گیـاه خـوب و رشـد آن سـریع اسـت، می تـوان بـه 
عنـوان یـک مسـکن موقـت از آن اسـتفاده کـرد، امـا در 
ایـن دوره شـورا قـرار بـر ایـن اسـت که بـه حداقل برسـد 
و ایـن تصمیـم بـه شـهرداری نیـز ابـالغ شـده اسـت.« 

فاطمه کریم آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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ـــج و  ـــار، نارن ـــان کن ـــای آن، درخت ـــه ج ـــوان ب »می ت
درخت هـــای جـــم کشـــت شـــود. پیشـــنهاد یـــک 
تولیدکننـــده گیاهـــان اســـتوایی، کاشـــت گیاهـــان 
ـــوده  ـــران ب ـــان گ ـــن گیاه ـــا ای ـــت. ام ـــتوایی اس اس
و مقـــرون بـــه صرفـــه نیســـت. مگـــر اینکـــه بـــا 
ـــد  ـــود.این رون ـــر ش ـــر میس ـــن ام ـــردم ای ـــکاری م هم
برنامـــه ای زمان بـــر اســـت. قـــرار بـــر ایـــن بـــوده 
ـــات  ـــرای تاسیس ـــه ب ـــند ک ـــت باش ـــی در اولوی جاهای
ـــد. اکنـــون تصمیـــم  شـــهری مشـــکل ایجـــاد می¬کن
ـــت.«  ـــهرداری اس ـــهر و ش ـــورای ش ـــکاران ش ـــا هم ب

فاریاب بدون پایگاه جمعیت هالل احمر

کرمـان نـو| بـا وجـود اقدامـات انجام شـده بـرای مقابله 
بـا سـیل، مناطـق مختلف اسـتان ماننـد جنوب نیـاز به 
رسـیدگی بیشـتری دارنـد به طـوری کـه هنـوز در فاریاب 

پایـگاه جمعیـت هالل احمـر راه اندازی نشـده اسـت.
بـا شـروع فصـل سـرما احتمـال بارش هـا و درنتیجـه 
سـیل در نقاط مختلف، بیشـتر می شـود به طوری که اگر 
اقدامـات الزم برای مقابله با سـیل صورت نگیرد، شـاهد 

اتفاقاتـی مانند آنچـه در فروردین مـاه در مناطق مختلف 
کشـور افتاد، می شـویم.

اگرچـه اسـتان کرمـان یـک منطقـه خشـک و کویـری 
به حسـاب می آیـد، امـا جنـوب کرمـان هرسـاله درخطر 
سـیالب بـوده و هسـت به طوری کـه در چند روز گذشـته 
تیم هـای راهـداری و گشـت های ادارات شهرسـتانی بـه 
دلیـل بارش هایـی که در مناطق جنوبی وجود داشـته، در 

حالـت آماده بـاش قـرار گرفتند.
به صـورت  را  اسـتان  پاییـزی  بارش هـای  هواشناسـی 
نرمـال پیش بینـی کـرده امـا بااین حـال بـرای این کـه از 
وضعیـت آمادگـی جنـوب اسـتان در برابر سـیالب باخبر 
شـویم بـه سـراغ مدیـرکل اداره مدیریـت بحران اسـتان 

رفتیم.
مجیـد سـعیدی گفـت: »خطـر سـیالب همیشـه وجود 
دارد و بسـتگی بـه شـدت بـارش دارد. در هنگام بارندگی 
از حـوزه آبریـز، روان آب هـا بـه سـمت دشـت ها جـاری 
می شـوند و به سـمت پایین دسـت می آیند و مسـیل ها 
و رودخانه هـای فصلـی، سـیالبی می شـوند. درگذشـته 
الیروبـی رودخانه هـا، دهانـه و کنـاره پل هـا انجام نشـده 
بـود امـا بـا توجـه بـه ایـن  کـه در فروردین مـاه شـاهد 
سـیالب بودیم، بسیجی در اسـتان با کمک دستگاه های 
اجرایـی مانند فرمانداری و شـهرداری ها صـورت گرفت و 
اقدامـات بسـیار خوبـی در ایـن خصـوص انجام شـد.«

نیاز به بررسی دوباره اقدامات انجام شده
سـعیدی ادامـه داد:» این فعالیـت ها به صورت مقطعی 
بـود و بایـد طی چند ماه گذشـته دسـتگاه های مختلف 
ماننـد راه و شهرسـازی، منابـع طبیعـی، شـهرداری هـا، 
دهیـاری ها و … اقدامات اصولی را برای مقابله با سـیل 

انجام مـی دادند.«
از سـعیدی پرسـیدیم؛ آیا با گذشـت حدود هفـت ماه از 
وقوع سـیل فروردین ماه، دسـتگاه های مرتبط اقدامات 

الزم را بـرای مقابلـه با سـیل انجام دادند؟ که پاسـخ داد: 
»بـار دیگـر بایـد بررسـی و بازدیـد انجـام شـود تـا اگـر 
نواقـص و کاسـتی وجـود دارد و برخـی نقـاط بـه صورت 

بحـران زا در آمـده اصالح شـود.« 
نبود پایگاه هالل احمر در بعضی

 از شهرستان های جنوبی
جـزو  اسـتان  جنـوب  این کـه  بـه  توجـه  بـا 
از  بعضـی  و  می آیـد  به حسـاب  محـروم  مناطـق 
شهرسـتان های آن ماننـد فاریـاب، از وجـود پایـگاه 
هالل احمـر محـروم هسـتند، از سـعیدی در خصوص 
حـوادث  مقابـل  در  جنوبـی  شـهرهای  آمادگـی 
پرسـیدیم. وی گفت:»اگرچـه بعضـی مناطـق پایـگاه 
اسـاس  بـر  جمعیـت  ایـن  امـا  ندارنـد  هالل احمـر 
پیش بینـی و اسـتانداردهایی کـه داشـته در نزدیکـی 
مناطـق مختلفـی کـه پایـگاه وجـود نـدارد، اقـدام به 
دپـوی کاال و ملزومـات امـدادی و معیشـتی کـرده تا 
به موقـع بتوانـد در زمـان حادثـه، از مناطـق حمایـت 
پایـگاه  یـک  راسـتا  همیـن  در  کنـد.  پشـتیبانی  و 
چندمنظـوره بحـران در قلعـه گنـج تحویـل هالل احمر 
شـده تا زمـان احداث سـاختمان، کاالهای مـورد نیاز 
را دپـو کننـد. پایـگاه فاریـاب هـم در حـال پیگیـری 

اسـت تـا مشـکل زمیـن آن حـل شـود.«
مدیـرکل اداره مدیریـت بحـران ادامـه داد:» در بعضـی 
شهرسـتان هـا پایـگاه هـالل احمر احـداث نشـده، یکی 

از دالیلـش زمین مناسـب بوده کـه در اختیار هالل احمر 
قـرار نگرفته اسـت. مسـووالن هـالل احمر مـی گویند در 
صورتـی کـه سـند بـه نـام جمعیـت هـالل احمر کشـور 
صادر شـود، بالفاصله عملیات احداث سـاختمان شـروع 
مـی شـود. بعضـی از مناطـق هم شـرایط احـداث هالل 
احمـر را ندارنـد و مشـکل زمیـن در میـان اسـت. در هـر 
صـورت موضـوع از طریق فرمانداری هـا در حال پیگیری 
اسـت. همچنین در سـتاد بحران هم مصوباتی داشـتیم 

که سـریعتر ایـن کار انجام شـود.«
فاریاب بدون هالل احمر

معـاون امـداد و نجـات جمعیـت هالل احمـر اسـتان در 
خصـوص نبـود پایـگاه هالل احمر در شهرسـتان ها گفت: 
»فاریـاب تنها شهرسـتان اسـتان اسـت که پایـگاه ندارد. 
هالل احمـر یـک موسسـه عام المنفعه غیردولتی اسـت 
کـه بـه کمـک دولـت یـک سـری فعالیت هـا انجـام 
می دهـد و بایـد ازنظـر مالـی اسـتقالل داشـته باشـد، 
وقتـی در شهرسـتانی پایگاهـی تـازه تأسـیس اسـت، 

دولـت بایـد بـه آن کمـک کند.« 
عبـاس حیـدری متذکـر شـد:»جمعیت هالل احمـر در 
قلعـه گنـج و رودبـار جنـوب به صـورت پایـگاه شـهری 
هسـتند، مجـوز شـعبه ندارنـد و از مرکز اسـتان و اطراف 
پشـتیبانی می شـوند. فاریاب هم مشـکل زمین دارد. در 
جنـوب بهترین شـعبه کهنوج اسـت کـه می تواند مناطق 

دیگـر را پشـتیبانی می کند.«
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