
رییس جمهور در جمع مردم رفسنجان خبر داد:

رئیس اداره جنگل کاری و جنگل داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

اشتغال زایی پروژه های منابع طبیعی 
در چاه دادخدا

آیا جنوب استان کرمان سهمی
از دولت تدبیر و امید ندارد؟

تامین آب آشامیدنی استان 
کرمان از خلیج فارس

اهالی ساردوییه چشم انتظار گازرسانی
بخشدار ساردوییه: مشکل مربوط به بخش هنزا است

بخشدار هنزا: پیمانکار پروژه گازرسانی عوض شده است

رییس دادگستری شهرستان کهنوج:

متهمان پرونده قصور پزشکی
در کهنوج محکوم شدند
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نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد:

رییس جمهور به شهرهای جنوبی 
استان بی مهری می کند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آبــان   21 سه شــنبه         614 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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اینستاگرام بر ضد 

ایرانی های زرنگ!

مهدی بذرافکن
یادداشت مهمان

در کشـور ما اغلب اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی 
با سـایر کشـورها متفاوت است.

نمونـه اش تلگـرام کـه از یـک ابـزار پیـام رسـان بـه 
محلـی برای کسـب درآمدهای میلیونـی و میلیاردی 
خیلـی هـا تبدیل شـد و بعضی هـا از ِقبـل آن به نام 
و نـان و نوایـی رسـیدند و انـواع شـرکت هـای ریـز و 
درشـت رسـانه ای تاسـیس کردنـد. انتشـار تبلیغات 
در تلگـرام تنهـا راه درآمـد از ایـن پیـام رسـان نبـود و 
نیسـت. درآمدهـای جانبـی شـرکت های فروشـنده 

ممبـر و الیـک خـود داسـتان دیگری اسـت.
چـه بسـیار کانـال هایـی کـه بـرای کسـب درآمـد به 
خریـد ممبرهـای فیک و تقلبی پرداختند تا با نشـان 
دادن »عـدد« اعضـای خود در کسـب اعتبار و پشـت 
بنـدش دریافـت آگهـی از رقیبان جلو بزنند. داسـتان 
اینسـتاگرام هم شـبیه تلگرام اسـت. اعتبـار هر پیج 
بـه تعـداد اعضـای آن پیـج و تعـداد الیـک هـای هر 

پسـت است.
اگـر پیجی پرالیک باشـد و پر از فالوور، معتبر اسـت 
و اولویـت اول برای کسـب آگهـی، در غیر این صورت 
از ایـن خبرهـا نیسـت. در اینسـتاگرام هـم هماننـد 
تلگـرام شـرکت هایی هسـتند که فالـوور و الیک می 
فروشـند. خـوب هـم می فروشـند و خـوب هم پول 

در مـی آورنـد؛ البتـه تـا همین یک مـاه پیش!
ایـن  مدیـران  اینسـتاگرام  آپدیـت جدیـد  از  پـس 
شـرکت تمهیدات ویـژه ای برای فالوورهای فروشـی 
هـای  شـرکت  طـوری کـه کاروبـار  بـه  اندیشـیدند 
فـروش فالـوور خـراب شـد. االن خیلـی از شـرکت 
هـای فـروش فالـوور یـا قـادر بـه انجـام ایـن کار 
نیسـتند یـا اگـر هـم باشـند آن قـدر قیمتشـان بـاال 
رفتـه که دیگـر مانند سـابق از رونق برخوردار نیسـت.
فاجعـه بار تر امـا برای اینفلوئنسـرهای ایرانی خبری 
بود که روز گذشـته منتشـر شـد. مدیران اینسـتاگرام 
در تصمیمـی درسـت مـی خواهند الیک های پسـت 
هـای اینسـتاگرام را مخفـی کننـد. این حرکـت ابتدا 
از کشـورهایی مثـل اسـترالیا، ایتالیا، برزیـل و ایرلند 
آغـاز شـد و از ایـن هفتـه در آمریـکا هـم بـه صـورت 
آزمایشـی آغـاز مـی شـود. البتـه در ایـن بـاره تاکید 
شـده کـه تعـداد الیـک هـا بـرای صاحـب حسـاب 
کاربـری قابـل مشـاهده اسـت ولـی از دیـد دیگـر 
کاربـران ایـن شـبکه اجتماعی پنهـان خواهـد ماند.

ایـن ابتکار اینسـتاگرام بـرای حذف رقابت بـاال بردن 
تعـداد الیـک در بیـن کاربـران ایـن شـبکه اجتماعی 
انجـام مـی شـود. حاال در کشـور مـا که اینسـتاگرام 
از  بسـیاری  و  دارد  تجـاری  مهـم  هـای  اسـتفاده 
پیج هـای خبـری و غیـر خبری بـا تعـداد فالوورهای 
بـاال بـر اسـاس تعـداد الیـک هایشـان اقـدام بـه 
دریافـت آگهـی مـی کردنـد اکنـون با چالشـی بزرگ 

مواجـه شـده اند.
آیـا ایـن تصمیـم مدیـران اینسـتاگرام، اسـتفاده از 
ایـن اپلیکیشـن گسـترده را در ایـران بـا تغییـر روبرو 

کرد؟ خواهـد 
پیـج هـای خبـری  از  اعتبـار بخشـی  و  آیـا رونـق 

افتـد؟ مـی  خطـر  بـه  آگهـی«  »خـوش 
آیـا میـدان رقابـت بـرای سـایر پیـج هـای خبـری 
ضعیـف تـر-از لحـاظ تعداد فالـوور- نیـز فراهم می 

شود؟
ایـن هـا پرسـش هایـی اسـت کـه پاسـخ آنهـا در 

شـد. خواهـد  مشـخص  نزدیـک  آینـده ای 

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

قطع خودسرانه درخت چنار کهنسال در کوهپایه
در  چنارکهنسـالی  درخـت  گذشـته  روز  چنـد 
روسـتای درب آسـیاب  کوهپایـه بـدون مجـوز 

قطـع شـد. 
کرمـان نـو| دهیـار ایـن روسـتا دراین بـاره به ما 
گفت:»ایـن درخـت مالک مشـخصی نداشـته، 
طـی چنـد سـال گذشـته عـده زیـادی مدعـی 
شـدند کـه مالـک ایـن درخـت هسـتند امـا به 
دلیـل قدمـت آن نمی تـوان، مالکیـت درخـت را 

بـه شـخص خاصـی نسـبت داد.«
هـادی عبداللهـی گفت:»بـا توجـه بـه این کـه 
تعـداد مدعیان مالکیـت این درخت زیـاد بوده، 
تعـدادی از همیـن افـراد تصمیـم گرفتنـد آن را 
بـدون مجـوز و هماهنگـی بـا هیـچ ارگانی قطع 

و از چـوب آن اسـتفاده کننـد.«

وی ادامـه داد:» از یـگان حفاظت منابع طبیعی، 
مامـوری بـه منطقـه ما فرسـتاده و این مسـاله 
صورت جلسـه شـده اسـت، ضمنا با بخشـداری 
هـم مکاتبـه شـده و در حـال پیگیـری موضوع 

هستیم.«
آیا درخت در اراضی ملی قرار داشته است؟

رییـس منابع طبیعی شهرسـتان کرمـان در این 
بـاره گفت: »حفاظـت از درختـان در اراضی ملی 

بایـد از طریـق منابع طبیعی صـورت بگیرد.«
باقـری گفـت:» طـی مکاتباتـی کـه دهیـاری 
کوهپایه با ما داشـته، از یـگان حفاظت ماموری 
را جهت بررسـی وضعیت به روسـتا فرسـتادیم 
تا مشـخص شـود ایـن درخـت در اراضـی ملی 

قـرار داشـته یـا خیر.«

پرداخـت  “وعـده  بـا  بـم  قدیـم  ارگ  کارگـران 
معوقـات حقوقـی خـود تـا پایـان آبـان مـاه” از 
طـرف مدیـرکل میـراث فرهنگی اسـتان، به تجمع 

خـود پایـان دادنـد.
تجمـع صنفـی کارگـران »ارگ قدیم بم« کـه از دو 
روز پیـش در محوطـه ارگ و مقابـل سـاختمان 
پایـگاه میـراث ارگ بم آغاز شـده بود، روز گذشـته 
بـا وعده  پرداخـت مطالبـات مزدی خاتمـه یافت.

شـماری از کارگران پـروژه بازسـازی و مرمت ارگ 
قدیـم بـم در اسـتان کرمـان در تماس بـا خبرنگار 
ایلنـا، از خاتمـه اعتراضـات صنفـی دو روزه خـود 
خبـر دادند.ایـن کارگـران کـه تعـداد آنهـا در حدود 
120 نفـر اسـت، طـی روزهـای 18 و 19 آبـان مـاه 
بـرای دسـت کم 3مـاه مـزد معوقـه و مشـخص 

تجمـع  پرداخـت دستمزدشـان  نبـودن وضعیـت 
کـرده  بودنـد.در روزهـای نخسـت، ایـن اجتمـاع 
صنفـی در محوطـه ارگ برپا می شـد امـا در نهایت 
کارگـران محـل اجتمـاع خـود را مقابل سـاختمان 

پایـگاه میـراث ارگ قدیـم بـم انتقـال دادند.
بـه نقـل از ایـن کارگـران گفتـه می شـود کـه روز 
فرهنگـی، گردشـگری  میـراث  مدیـرکل  گذشـته 
و صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان بـه آنهـا وعـده 
پرداخـت معوقـات مـزدی را تـا پایـان مـاه داده 
اسـت.طبق ایـن وعده از قـرار معلـوم طلب مزدی 
کارگـران پـروزه مرمـت ارگ قدیـم بـم تـا پایـان 
مـاه جـاری پرداخت خواهد شـد و همین مسـاله 
باعـث شـد تـا کارگـران از روز گذشـته بـه تجمـع 

صنفـی دو روزه خـود خاتمـه بدهنـد.

صداقت، انصاف، بی طرفی

k e r m a n e n o . i r
پایگاه خبری تحلیلی 

25 تا 2539 تا 38

 صبوری کارگران ارگ قدیم بم
تا آخر ماه

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و 
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداکات الکترونیکی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهد 
شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقق ســازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/08/21 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1398/08/21 تا تاریخ 1398/08/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1398/09/13
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1398/09/14

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای 
الــف: آدرس: جیرفــت- حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره 2 تلفــن: 43310516-034 و 

)http://iets.mporg.ir( و پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور www.jkerman.mrud.ir ســایت
ــام  ــت ن ــر ثب ــاس 41934-021 و دفت ــز تم ــامانه: مرک ــت در س ــل عضوی ــام مراح ــت انج ــامانه جه ــاس س ــات تم اطالع

85192768 و   88969737

فهرست بها براورد )ریال( نوع تضمين )لاير( عنوان شماره
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111/ج98/3
تهیه و نصب عالئم اطالعاتی، انتظامی، اخطاری و تجهیزات 

ایمنی جهت ایمن سازی پروژه باند دوم جیرفت- سه 
راهی بم

1،037،000،000

23،324،521،704 112/ج98/3
تکمیل اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور نراب- 

رمون+ سرخوئیه- انگرچاله)تجدید2( 1،167،000،000

21،427،126،319 113/ج98/3
پریمکت و آسفالت محورهای آبگرم- گراغان- بونه گالن+ 
رمون+ امیرآباد+ حسن آباد داروئیه+ دومار+ ساغری- 

هادی آباد+ نراب- رمون)تجدید( 
1،072،000،000

64،014،506،014 114/ج98/3 اجرای آسفالت محورهای رمشک- مارز- شهکهان- 
مندوستی- اشکوتوئیه- زیارت گیاهان شهرستان قلعه گنج 3،201،000،000

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

91،013،444،340 115/ج98/3

آسفالت محورهای کهن چراغ، دهنو یار احمدی، محمد آباد 
کتکی شمالی و جنوبی، موتور 287 قطعه 1 و 2، نازدشت 
کنت آباد، شه بابا، سعید آباد مکثایی و ابنمای مظفرآباد 

شهرستان رودبار جنوب)تجدید2(

3،789،000،000

217،960،116،070 116/ج98/3 عملیات تکمیلی احداث پل دوم بهادرآباد 6،328،000،000

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

نوبت دوم

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام

09133952075
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سهشنبه  21 آبان 1398 کاغذ جنوبکاغذ جنوب

اشتغال زایی پروژه های منابع طبیعی در چاه دادخدا

آیا جنوب استان کرمان سهمی 
از دولت تدبیر و امید ندارد؟

موسـی امیـری، گفـت: بـا اجـرای پروژهای جنـگل کاری 
و پخش سـیالب شهرسـتان قلعـه گنج از محـل اعتبارات 
صنـدوق توسـعه ملـی سـال 1398، بـه طـور مسـتقیم و 
غیر مسـتقیم زمینه اشـتغال بیش از 30 نفر فراهم شـده 

است.
»موسـی امیـری«، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگزاری 
شبسـتان از کرمان جنـوب، گفت: پـروژه 70 هکتاری واقع 
در حـوزه آبخیـز چاه دادخدا روسـتای چاه حسـن با هدف 
تقویـت پوشـش گیاهی، جلوگیـری از فرسـایش خاک و 

ایجاد اشـتغال احداث شـده اسـت.
رئیـس اداره جنـگل کاری و جنـگل داری اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنوب کرمـان، افزود: در باال دسـت 
ایـن پـروژه بحث اجـرای عملیـات آبخیزداری پـروژه های 
پخش سـیالب در 3 سـایت قرار دارد که از محل اعتبارات 
صنـدوق توسـعه ملی سـال هـای  1397 و 1398 اسـت.

وی، اظهـار داشـت: امیدواریـم اجرای این پـروژه ها کمکی 
به افزایش سـرانه جنـگل در منطقه کند.

بیـان داشـت: پـروژه جنـگل کاری و عملیـات  امیـری، 
پخش سـیالب که در باال دسـت اجرا شـده اسـت به طور 
مسـتقیم و غیر مسـتقیم زمینه اشـتغال 30 نفـر را فراهم 
کـرده اسـت و امیدواریـم در سـال هـای آینـده بـا اجـرای 
پروژه هـای بیشـتر میـزان اشـتغال در منطقـه را افزایـش 

دهیم.
رئیـس اداره جنـگل کاری و جنـگل داری اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان، در خصـوص پروژه 
در حـال اجرا، عنوان داشـت: پروژه جنـگل کاری در منطقه 
چـاه دادخـدا شهرسـتان قلعه گنـج به مسـاحت 70هکتار  
بـا اعتبـار 315 میلیـون تومـان از محـل اعتبـارات صندوق 

توسـعه ملـی سـال 1398 در حـال اجرا اسـت.
وی، اضافـه کـرد: چالـه کَنـی پـروژه بـه صـورت 100درصـد 

انجـام شـده و کاشـت نهـال نیـز در حـال انجـام اسـت.
امیـری ابـراز داشـت: ابعـاد چالـه ها کامـال مناسـب بوده 
و رسـوبات حاصـل از ایـن چالـه کَنـی در اطـراف نهـال در 
تابسـتان به عنوان بادشـکن عمل کرده و نیز موجب حفظ 
رطوبـت اطـراف نهـال می شـود که در نهایـت ذخیره حجم 

زیـادی از بارندگـی های منطقـه را به همـراه دارد.
رئیـس اداره جنـگل کاری و جنـگل داری اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان، اضافـه کـرد: ایـن 
منطقـه دارای 7 هـزار چالـه اسـت کـه به طـور میانگین در 
بحـث ذخیـره نـزوالت 7هـزار متر مکعـب آب را به سـفره 

هـای زیـر زمینـی اضافـه کرده اسـت.
وی، بیـان داشـت: تلطیف هوا، تولید اکسـیژن، جلوگیری 
از ورود ریزگردهـا و کنتـرل فرسـایش آبـی و خاکـی از 

تاثیـرات ایـن پـروژه در منطقه اسـت.

آنـا- رئیـس جمهـور در حالی دیروز به اسـتان کرمان سـفر 
کـرد کـه ماننـد سـفرهای قبلـی اش، جنـوب کرمـان هیـچ 
سـهمی از سـفرهای دولـت تدبیـر و امیـد نداشـت.دیروز 
حسـن روحانـی رئیس جمهـور برای دیدار مردمـی و افتتاح 
پروژه هـای مهـم بـه اسـتان کرمـان سـفر کـرد و در جمـع 
مـردم رفسـنجان حضـور یافـت. البته حضـور در سـیرجان، 
کرمـان و بافـت هـم از برنامه هـای رئیـس جمهـور بود.این 
درحالی اسـت کـه رییـس جمهـور بـرای چندمیـن بـار بـه 
کرمان و شهرسـتان های سـیرجان و رفسنجان سفر می کند 
ولـی ناکنـون بـه شهرسـتان های جنـوب کرمان سـفر نکرده 
است.شـاید انتظـار باالیـی نباشـد کـه مردم محـروم جنوب 
اسـتان هـم سـهمی از سـفر اسـتانی رئیـس جمهـور بـرای 
حـل مشکالتشـان داشـته باشـند ولـی آنچـه که بیشـتر در 
بیـن مـردم ایـن خطه جای سـؤال اسـت این اسـت که چرا 
حسـن روحانـی فقـط بـه شهرسـتان هایی سـفر می کند که 
رای باالیـی در کارزار انتخاباتـی برایش جمع آوری شـد؟مگر 
نـه این اسـت که آقای روحانی در سـال 92 بیـان کرد من از 
امـروز رئیـس جمهـور منتخب تمـام مردم هسـتم و وظیفه 
دارم بـه خواسـت و نظـر همـه مـردم ایـران توجـه کنم پس 

چـرا مردم جنـوب کرمان باید شـاهد بهره بـرداری طرح های 
کالن اقتصادی، دیدار مردمی و رسـیدگی به مشـکالت مردم 
شـمال اسـتان کرمان باشـند؟چرا ایـن دولت به شـهرهایی 
سـطح  و  صفر)سیرجان،رفسـنجان(  بیـکاری  درصـد  کـه 
رفـاه زندگـی باالیـی دارد توجـه ویـژه می کنـد، درحالـی کـه 
بیشـترین فـارغ التحصیـل بیکار در شهرسـتان های اسـتان 
کرمان سـهم شهرسـتان جیرفت اسـت؟آیا شهرسـتان های 
جنـوب کرمان که از نظر کشـاورزی، قطب کشـور محسـوب 
انسـانی  و  طبیعـی  بـاالی  پتانسـیل  دارای  و  می شـوند 
و  بیـکاری جوانـان  و  فقـر  در محرومیـت،  بایـد  هسـتند 
بی عدالتـی مسـئولین به سـر ببرنـد و تنهـا شـاهد تبلیغات 
زودهنـگام کاندیداهـای انتخاباتی و شـوهای تبلیعاتی زود 
هنـگام و غیرقانونی باشـند؟چرا باید جوانان جنوب اسـتان 
بـه دلیـل بـی عدالتی دولـت و مسـئولین،  کمپیـن دعوت 
از  رئیـس جمهـور بـرای سـفر بـه جنـوب کرمـان و دیـدن 
مـردم  مشـکالت  از  راه انـدازی کنند؟آیـا  را  مشکالتشـان 
جنـوب کرمـان باخبر هسـتید؟ اگر مشـکالت را می دانید و 
بـه جنوب اسـتان سـفر نمی کنید؟آقـای روحانی خواسـت 
مـردم جنـوب کرمـان سـفر بـه ایـن منطقـه و رسـیدگی به 
مشـکالت فـراوان آنهاسـت؛ خواسـته ای به حق که شـما به 
عنـوان رئیـس جمهـور وظیفـه داریـد بـه مشـکالت مـردم 

رسـیدگی کنید.

نویسنده : وهاب محمدحسنی

حصر وراثت  
 احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان منصـور پـور سـهرابی چاه حسـن  به 
خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان کریـم پور سـهرابی چاه حسـن  فرزند مونس 
بـه ش ش 5369526192 در تاریـخ 1372/05/12در رودبـار جنـوب فوت نموده ووارث حین 
فـوق عبارتنـد از :1-منصـور پـور سـهرابی چاه حسـن فرزند کریـم 2- صابر پور سـهرابی چاه 
حسـن فرزنـد کریـم3- ناصـر پـور سـهرابی چاه حسـن فرزند کریـم4- رضـا پور سـهرابی چاه حسـن فرزند 
کریم5- جواد پور سـهرابی چاه حسـن فرزند کریم6- اسـفندیار پور سـهرابی چاه حسـن فرزند کریم)فرزندان 
پسـر متوفی (7- هاجر پور سـهرابی چاه حسـن فرزند کریم8- زهره پور سـهرابی چاه حسـن فرزند کریم9- 
کبـری پـور سـهرابی چاه حسـن فرزند کریـم10- صغری پور سـهرابی چاه حسـن فرزند کریم)فرزنـدان دختر 
متوفـی (11-بلقیـس جشـان فرزنـد محمـد )همسـر دائمی متوفـی (لـذا مراتب یـک نوبـت در روزنامه کثیر 
االنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک 

مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد .
رئیس شـوراحل اختالف شماره دو-بهروز عربی–م الف :751

حصر وراثت  
 احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان محمد قنبری  به خواسـته حصروراثت 
توضیـح داده شـادروان ارش قنبـری فرزنـد محمـد بـه ش ش 5360231366 در تاریـخ 

1396/12/3 در رودبـار جنـوب فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتند از :
ت  ت  5369894493و  م  ش  بـه  محمـد  فرزنـد گل  وش  بامـری  خاتـون  نـاز   -1

                 ) 1355/07/20)مادرمتوفـی 
2-محمد قنبری فرزند شیخک به ش م3160758788و ت ت 1348/10/19)پدر متوفی (

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت 
نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد .
رئیس شوراحل اختالف شماره دو-بهروز عربی–م الف :750

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139704019070000626/1   
 بدینوسـیله بـه اقـای علـی عباسـپور  وخانمهـا شـوکت امیـر شـجاعی اسـکندری ویسـنا 
عباسـپور . بدهکارپرونـده کالسـه 139704019070000626/1کـه برابـر گـزارش 1285مـورخ 
1397/10/22شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابرسـند ازدواج شـماره7282-

1386/11/14بیـن شـما و خانـم صدیقـه میرباغبابـو مبلـغ 338/213/026ریـال بدهکارمی 
باشـید که براثرعدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه 
صادروبکالسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح می باشـد لذا طبق مـاده 18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی 
بشـما ابـالغ مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی که تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت در 
روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مدت ده روزنسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام 
ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت .جواد فاریابی –م الف :454

آگهی فقدان سند مالکیت   
 چـون آقـای محمد علی صنعتی  مالک ششـدانگ پالک28فرعـی از 577-اصلی واقع در 
بخش45کرمان با ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا واعالم نموده اصل سـند 
مالکیـت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبـت دفتر139320319014001604امالک  الکترونیک 
محلـی جیرفـت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره 
تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره 
یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانـون ثبت مراتـب در یک نوبـت آگهی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملک مرقـوم ویا وجود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نزد خود می باشـند از 
تاریـخ انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت (ظرف مـدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله 
کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفـت اعالم نمایند بدیهی اسـت پس از انقضـای مهلت مقرر 
در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیت المثنی بنـام مالک اقدام خواهـد نمود /.
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت- م الف :455

آگهی حصر وراثت- منوجان    
 خواهان رونوشـت حصر وراثت چهارشـنبه شـهدری زاده  فرزند عوض به شـرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شـده بـه کالسـه 9809983891100384از این دادگاه درخواسـت گواهی حصر 
وراثـت نمـوده وچنیـن توضیـح داده کـه شـادروان مریم شـهدری زاده  فرزند چهارشـنبه در 

اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیات گفتـه وورثه حین الفـوت ان منحصر اسـت ه به :
1-چهارشنبه شهدری زاده فرزند عوض ش م 3160261921و ت ت 1345/06/30)پدر متوفی (

2-کلثوم پیری فرزند علی  ش م 3160261867و ت ت 1352/01/03)مادر متوفی (
اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبـور یک نوبت اگهـی میگرددتا چنانچه شـخصی اعتراضی 
دارد ویـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزداو می باشـد از تاریخ نشـر اگهی ظرف مدت یکماه بـه این دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد .
مسول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1شورای اختالف شهرستان منوجان 
عاطفه ساالری پور- م الف :37

آگهی مناقصه      
شماره 55/الف/8-98 م

شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومـی حفاری دو حلقه چاه آب شـرب 
شـهر جیرفـت را بـا بـرآورد 5.067.750.371 ریـال و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه 253.500.000 ریـال از 
محـل اعتبـارات عمرانـی و بـا حداقل تعداد شـرکت کنندگان دو نفـر و بـه شـماره 2098005963000041 را از طریق 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید.لذا از کلیه شـرکت هایی کـه دارای گواهی صالحیـت حفاری چاه 
از وزارت نیـرو و یـا مجـوز پروانـه حفـاری از آب منطقـه ای و همچنین صالحیت ایمنـی صـادره از اداره کار و تامین 

اجتماعـی می باشـند، دعوت می شـود.

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تاارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت 
ــام  ــه آدرس www.setadiran.ir انج ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق درگاه س ــا از طری ه
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور 

ودریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت درمناقصــه محقــق ســازند.
 www.abfakerman.ir ــه آدرس ــالب ب ــی آب وفاض ــرکت مهندس ــایت ش ــه درس ــن مناقص ــخصات ای مش

موجــود میباشــد.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ساعت: 8 صبح روز یک شنبه مورخ : 98.08.20  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 مورخ 98.08.26
ــه  ــه پیشــنهاددر ســامانه: ســاعت: 19 روز مــورخ:  98.09.06و تاریــخ تحویــل ضمانتنامــه ب ــی ارائ مهلــت زمان

ــورخ: 98.09.06 ــاعت: 15  م ــرکت س ــه ش دبیرخان
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت: 10:30 صبح  مورخ 98.09.09

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه 
پاکــت هــای الــف:

ــن  ــا و تلف ــر قرارداده ــوار 22 بهمــن- شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان کرمان-دفت ــان- بل  آدرس: کرم
03433222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمان

نوبت دوم 

ت
صم

ش
خبرخبرخبرورز

خواسـتار  مجلـس  در  جیرفـت  مـردم  نماینـده 
انتـزاع  و  جنـوب کرمـان  بـه  جمهـور  رییـس  سـفر 
و  مسـتقل  اسـتان  یـک  عنـوان  بـه  ناحیـه  ایـن 
هلیـل رود شـد. آب  انتقـال  از  همچنیـن جلوگیـری 

بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت، یحیـی 
کمالـی پـور در نشسـت علنـی نوبـت صبـح دیـروز 
مجلـس شـورای اسـالمی در نطـق میان دسـتور خود 
و  اکـرم)ص(  نبـی  والدت  سـالروز  تبریـک  ضمـن 
هفتـه وحـدت، گفت: علیرغـم احترامی که بـه جایگاه 
حقوقـی و حقیقی ریاسـت جمهـور دارم، هفته وحدت 
و انسـجام که یـادگار امام راحل)ره( اسـت و در ایامی 
کـه همه امت اسـالمی ایـن روزها را جشـن می گیرند 
و بـا اینکـه اراده پیـش آمـده در قـوه قضائیـه بـرای 
مبـارزه بـا فسـاد، امیـد در دل مـردم ایجـاد کـرده، 
بـرای برقـراری عدالـت، سـخنان یـأس آور باالتریـن 
مقـام سیاسـی کشـور بعـد از رهبـری برازنده نیسـت.

آقای رییس جمهور! باور نداشتیم 
که مردمی که به شما رأی ندهند، در 
محاسبات شما به حساب نمی آیند 

نماینـده مردم جیرفـت و عنبرآباد در مجلس شـورای 
اسـالمی در ادامـه بـا بیـان اینکـه امـروز مصـادف بـا 
سـفر رییـس جمهـور و جمعـی از کابینه به بخشـی از 
اسـتان پهنـاور کرمـان اسـت، یادآور شـد: به یـاد دارم 
در روزهای سـخت اسـارت وقتی که بـا تنگنایی روبرو 
مـی شـدیم، یـک دعـای فتـح و فـرج، گـره گشـای 
غـم هایمـان بود؛ وقتـی برنامه سـفر ریاسـت جمهور 
را مشـاهده کـردم و در آن بـرای مـردم نجیـب حـوزه 
انتخابیـه ام سـهمی ندیدم، ابتدای صبـح امروز بعد از 
نمـاز دعـای فـرج را خواندم به یـاد روزهای اسـارت و 
گفتـم خدایا شـرایطی فراهـم کن امروز مـردم نجیبم 
کـه مـورد بی مهـری ریاسـت جمهور قـرار گرفتـه اند، 
دهـم. سـر  را  مظلومیتشـان  فریـاد  ملـت  خانـه  در 

بودیـم  شـنیده  جمهـور!  رئیـس  آقـای  افـزود:  وی 
هرکـس بـه شـما رأی ندهـد در کابینه جای نـدارد اما 
بـاور نداشـتیم کـه مردمی که بـه شـما رأی ندهند، در 
محاسـبات شـما به حسـاب نمـی آیند. قطعـا جنوب 
کرمان را می شناسـید که اگـر بگویید نه جفای بزرگی 
در حق ملت ایران اسـت و اگر بگویید آری با این همه 
بـی مهـری خطایـی نابخشـودنی را مرتکب شـده اید.

آقای رییس جمهور شما با سفرهای 
تکراری خود به توسعه نامتوازن 

دامن زده اید
کمالـی پـور در ادامـه با انتقـاد از اینکـه رییس جمهور 
حـوزه ای کـه بـا تمـدن 7 هـزار سـاله و الـواح گلـی 
بـه دسـت آمـده ثابـت کـرده از بیـن النهریـن قدیمی 
تـر بـوده و منشـأ تحـول در تاریـخ دنیا شـده اسـت را 
نادیـده گرفتـه، عنـوان کرد: هند ایـران را که سـاالنه 4 
میلیـارد و 500 هـزار تـن محصـوالت کشـاورزی بـرای 
کشـور تولیـد مـی کنـد نادیـده گرفته شـده اسـت. آیا 
تـا بـه حـال بـه ایـن فکـر افتـاده اید کـه بایـد جلوی 
توزیـع نامـوزون را بگیریـد؟ ایـن در حالـی اسـت کـه 
بـا سـفرهای تکـراری خـود بـه ایـن توسـعه نامتوازن 
دامـن زده ایـد و کمـک های میلیاردی شـما به انتقال 
آب هلیـل رود، جنـوب کرمـان را نابـود کـرده اسـت.

رییس جمهور انتزاع جنوب کرمان 
را اعالم کند

نایـب رییـس کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلس 
شـورای اسـالمی در پایـان بـا بیـان اینکـه مسـئوالن 
توسـعه  بـرای  کرمـان  اسـتان  اجرایـی  و  سیاسـی 
جنـوب کرمـان اراده ای ندارنـد، تاکیـد کـرد: آنهـا بـا 
لجبـازی بـه دنبـال شکسـتن وحـدت مردم هسـتند؛ 
را  آبـروی خـود  اینکـه  بـرای  رئیـس جمهـور  آقـای 
حفـظ کنیـد دو پیشـنهاد دارم و آن اینکـه بـا سـفر 
اسـتان  از  ایـن قسـمت  انتـزاع  بـه جنـوب کرمـان، 
کرمـان را اعـالم کنیـد تـا بتوانیـم بـه عنـوان اسـتانی 
و همچنیـن  برسـیم  رنـج خـود  و  درد  بـه  مسـتقل 
بگیریـد. را  رود  هلیـل  آب  انتقـال  جلـوی  قاطعانـه 

بـــه گـــزارش خبرنگارروابـــط عمومـــی 
ـــدس  ـــان مهن ـــوب کرم ـــی جن ـــع طبیع مناب
ــی و  ــع طبیعـ ــی رییـــس اداره منابـ دارابـ
ــوب  ــار جنـ ــتان رودبـ ــزداری شهرسـ آبخیـ
درینـــی  دکتـــر  حضـــور  بـــا  گفـــت: 
ـــع  ـــان اداره کل مناب ـــور بیاب ـــس اداره ام رئی
ــان،  ــزداری جنـــوب کرمـ طبیعـــی و آبخیـ
ـــق  ـــای مناط ـــروژه احی ـــی پ ـــات اجرای عملی
بیابانـــی بـــا اســـتفاده از روش نهالـــکاری 
ــت  ــاری و مراقبـ ــا آبیـ ــراه بـ ــان همـ بیابـ
شـــد. شـــروع  شهرســـتان  ایـــن   در 
کـــرد:  عنـــوان  دارابـــی  مهنـــدس 
ــاظ  ــه لحـ ــوب بـ ــار جنـ ــتان رودبـ شهرسـ
فرســـایش بـــادی دارای پهنـــه هـــا، تپـــه 
هـــای ماســـه ای، اراضـــی لخـــت و کـــم 
پوشـــش گیاهـــی تـــا فاقـــد پوشـــش 
ـــت  ـــه تثبی ـــد ک ـــی باش ـــدد م ـــی متع گیاه
و احیـــای آنهـــا از اولویـــت هـــای مهـــم 
باشـــد. مـــی  دســـتگاه  ایـــن   کاری 
پـــروژه  ایـــن  افـــزود  همچنیـــن  وی 
در قالـــب چهـــار پیمـــان و دوســـایت 
در مســـاحت 1000 هکتـــار بـــا اولویـــت 
ــدف  ــا هـ ــز بـ ــار خیـ ــرد و غبـ ــق گـ مناطـ
ســـرانه  افزایـــش  و  ریزگـــرد  کنتـــرل 
از  و  هـــا  بیابـــان  گیاهـــی  پوشـــش 
توســـعه  صنـــدوق  اعتبـــارات  محـــل 
شـــود. مـــی  اجـــرا  جـــاری   ســـال 

طـرح کاهش سـهمیه معافیـت فرزنـدان ایثارگران 
مخالفـت  بـا  عمومـی  وظیفـه  خدمـت  بـرای 

رو شـد.  بـه  رو  نماینـدگان مجلـس 
جلسـه  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان   
رای   116 موافـق،  رای   62 بـا  گذشـته  روز  علنـی 
مخالـف و پنـج رای ممتنع از مجمـوع 218 نماینده 
حاضـر در مجلـس بـا طـرح اصـالح بنـد »د« مده 
88 قانـون برنامـه ششـم توسـعه مخالفـت کرده و 

آن را تصویـب نکردنـد. 

کمالی پور: 
رییس جمهور 

به شهرهای جنوبی 
استان بی مهری می کند

آغاز عملیات اجرایی 
پروژه احیای مناطق 

 بیابانی در رودبار جنوب

مجلس با کاهش 
سهمیه معافیت فرزندان 

ایثارگران مخالفت کرد

خبر

خبر

شناسایی 18 واحد متخلف صنفی 
در شهرستان قلعه گنج 

قرعه کشی مسابقات فوتسال 
لیگ برتر جیرفت

همزمان با سفر رییس جمهور
افتتاح مرحله دوم تصفیه خانه فاضالب کرمان

همزمان با سفر رییس جمهوری ؛
چهار طرح کشاورزی در رفسنجان و انار افتتاح شد

پروژه فوالد بافت با حضور 
رییس جمهور افتتاح شد

نظــارت  و  بازرســی  معــاون 
جنــوب  صمــت  ســازمان 
ــازار  ــا از ب ــی ه ــت: در بازرس گف
شهرســتان قلعــه گنــج، 18 واحد 
متخلــف شناســایی و بــرای آنها بــرگ گزارش 
ــه  ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س ــم و جه تنظی
اداره تعزیــرات حکومتــی شهرســتان معرفــی 
شــد.»مهدی میری«گفــت: در ادامه بازرســی 
بازرســان ســتادی ســازمان صنعــت معــدن و 
تجــارت جنــوب کرمــان از شهرســتان هــا بــه 
ــازار،  ــر ب ــق ب ــارت دقی ــرل و نظ ــور کنت منظ
بــازار شهرســتان قلعــه گنــج مــورد بازرســی و 

ــت. ــرار گرف ــش ق پای
ــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صمــت  مع
ــا  ــی ه ــن بازرس ــزود: ای ــان، اف ــوب کرم جن
ــواد  ــی م ــده فروش ــاک، عم ــوف پوش از صن

ــوازم  ــاورزی، ل ــوازم کش ــات، ل ــی، لبنی غذای
ــت. ــام گرف ــی انج ــوازم خانگ ــی و ل یدک

وی، ادامــه داد: در ایــن بازرســی هــا 18 
واحــد متخلــف شناســایی و بــرای آنهــا 
ســیر  جهــت  و  تنظیــم  گــزارش  بــرگ 
مراحــل قانونــی بــه اداره تعزیــرات حکومتــی 

شــد. شهرســتان معرفی 
ــردم  ــه م ــن ک ــر ای ــد ب ــن تاکی ــری، ضم می
ــت:  ــار داش ــتند، اظه ــازرس هس ــن ب بهتری
ــمندیم در  ــان خواهش ــوب کرم ــردم جن از م
ــی  ــف صنف ــه تخل ــاهده هرگون ــورت مش ص
از طریــق تمــاس بــا ســامانه 124 و یــا 
معاونــت بازرســی ایــن ســازمان و نیــز ادارات 
صنعــت، معدن و تجــارت در شهرســتان های 
مختلــف، ایــن ســازمان را جهــت ارائــه بهتــر 

ــد. ــاری دهن ــازار ی ــرل ب ــات و کنت خدم

جلســه قرعــه کشــی مســابقات 
فوتســال لیــگ برتــر جیرفــت 
بــا حضــور مســئوالن محلــی 
هــای  تیــم  سرپرســتان  و 
شــرکت کننــده در محــل هیئــت فوتبــال ایــن 

شهرســتان برگــزار شــد. 
فوتبــال  هیــأت  رییــس  جاللــی،  علــی 
بــا  و گــو  گفــت  در  جیرفــت  شهرســتان 
های باشــگاه  اســتان  خبرنگار گــروه 
خبرنــگاران جوان از کرمــان، گفــت: جلســه 
قرعــه کشــی مســابقات فوتســال لیــگ برتــر 
شهرســتان جیرفــت، بــا حضــور جهانگیــر 
فوتبــال،  هیئــت  دبیــر  دامنــه  ســلیمانی 
هوشــنگ افشــاری و ســعید شــهداد نــژاد 
ــان  ــال و احس ــه فوتس ــر کمیت ــس و دبی رئی
فرخــی، نماینــده کمیتــه داوران و سرپرســتان 

مســابقات،  در  کننــده  شــرکت  تیم هــای 
برگــزار شــد.او افــزود: در ایــن مســابقات کــه 
از پنجشــنبه هفتــه جــاری رســما آغــاز خواهــد 
ــن،  ــگاه ثام ــارز، باش ــم جبالب ــت تی ــد، هف ش
باشــگاه ســپهر، باشــگاه هلیل، باشــگاه شیشه 
ســکوریت، کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا هــم 
بــه رقابــت می پردازند.جاللــی بــا اعــالم اینکــه 
توجــه قرایــی، رئیــس هیئــت فوتبــال اســتان 
ــح  ــت، تصری ــتودنی اس ــتان ها س ــه شهرس ب
کــرد: در کنــار توجــه بــه شهرســتان ها، توجــه 
وی بــه فوتســال هــم قابــل تقدیــر اســت، چــرا 
کــه همیــن موضوعــات ســبب شــده تــا کار را با 
جدیــت دنبــال کنیــم و امــروز شــاهد راه اندازی 
لیــگ فوتســال شهرســتان جیرفــت پــس از 

مدت هــا باشــیم.

ــأت  ــفر هیـ ــا سـ ــان بـ همزمـ
دولـــت بـــه اســـتان کرمـــان 
و بـــا حضـــور وزیـــر نیـــرو 
ــه  ــه خانـ ــه دوم تصفیـ مرحلـ
بهـــره  بـــه  کرمـــان  شـــهر  فاضـــالب 
ســـفر  بـــا  رســـید.همزمان  بـــرداری 
ـــا  ـــان و ب ـــتان کرم ـــه اس ـــت ب ـــآت دول هی
ـــه  ـــه دوم تصفی ـــرو مرحل ـــر نی ـــور وزی حض
ـــره  ـــه به ـــان ب ـــهر کرم ـــالب ش ـــه فاض خان

ــید. ــرداری رسـ بـ
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری صـــدا وســـیما 
کرمـــان ایـــن مرحلـــه از تصفیـــه خانـــه 
ظرفیـــت پاالیـــش 15 هـــزار مترمکعـــب 
فاضـــالب و آب هـــای زیـــر ســـطحی 
در شـــبانه روز را دارد و بـــرای ایجـــاد 
ــه  ــار هزینـ ــال اعتبـ ــارد ریـ آن 497 میلیـ

مرحلـــه کـــه  ایـــن  اســـت.در  شـــده 
عملیـــات اجرایـــی آن از ســـال 93 آغـــاز 
شـــده بـــود133 کیلومتـــر شـــبکه جمـــع 
ـــب  ـــعاب نص ـــزار انش ـــداث و 9 ه آوری اح
ـــی  ـــرح تکمیل ـــن ط ـــت .همچنی ـــده اس ش
تاسیســـات فاضـــالب شـــهر کرمـــان بـــا 
مشـــارکت وســـرمایه گذاری13 هـــزار و 
960 میلیـــارد ریالـــی بخـــش خصوصـــی 

بصـــورت رســـمی آغـــاز شـــد .
ـــر  ـــن طـــرح شـــامل هـــزار و 450 کیلومت ای
ـــعاب،  ـــزار انش ـــع آوری،135 ه ـــبکه جم ش
12 کیلومتـــر خـــط انتقـــال و تصفیـــه 
خانـــه ای بـــا ظرفیـــت 90 هـــزار مترمکعـــب 
پیش بینـــی  و  اســـت  روز  شـــبانه  در 
شـــده در مـــدت پنـــج ســـال بـــه اتمـــام 

برســـد.

رییــس  ســفر  بــا  همزمــان 
و  تدبیــر  کاروان  و  جمهــوری 
ــان ؛ ســه  ــه اســتان کرم ــد ب امی
طــرح کشــاورزی و دامپــروری 
در شهرســتان هــای رفســنجان و انــار بــه 
ــا  ــا ، ب ــزارش ایرن ــه گ ــید. ب ــرداری رس بهره ب
حضــور علیرضــا اورنگــی معــاون وزیــر و 
ــی  ــور، عل ــی کش ــور اراض ــازمان ام ــس س رئی
مــراد اکبــری معــاون آب و خــاک وزیــر جهــاد 
کشــاورزی و جمعــی از مســئوالن اســتان 
ــار 165  ــت فش ــاری تح ــرح آبی ــتین ط نخس
ــه کــرد یکهــزار  ــا هزین ــاغ پســته ب هکتــاری ب
ــرداری  ــره ب ــی و به ــال اجرای ــون ری و 200 میلی
رســید کــه بــرا ی17 نفــر روز کار اشــتغال 
ایجــاد کــرده اســت.همچنین طــرح مجتمــع 
دامپــروری 3 واحــدی بــا اعتبــاری بالــغ 

ــان در شهرســتان رفســنجان  ــارد توم بر10میلی
ــد آن  ــه در 2 واح ــید ک ــرداری رس ــره ب ــه به ب
400 رأس گوســفند رومانــف و در واحــد ســوم 
آن 500 رأس شــامل بــز ســانن و بــز آمیختــه 
وجــود دارد و بــرای 15 نفــر بــه طــور مســتقیم 
ــته بندی  ــت.واحد بس ــده اس ــتغالزایی ش اش
پســته واقــع در شــهرک تخصصــی پســته نیــز 
ــان در  ــارد توم ــر 15 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
زمینــی بــه مســاحت 3 هکتــار و اشــتغالزایی 
ــرح  ــرداری رســید. ط ــه بهره ب ــر ب ــرای 40 نف ب
اجــرای آبیــاری تحــت فشــار در مســاحت 98 
ــاری  ــا اعتب ــار در شهرســتان رفســنجان ب هکت
بالــغ بــر 17 میلیــارد ریــال کــه 10 میلیــارد آن 
بالعــوض دولتــی و هفــت میلیــارد آن از ســوی 
ــره  ــه به ــی ب ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ س

ــید. ــرداری رس ب

ایســنا/کرمان دیــروز 20 آبان ماه 
ــاز  ــور ف ــا حضــور رییــس جمه ب
یــک پــروژه فــوالد بافــت شــامل 
واحــد احیاء مســتقیم بــه عنوان 
کامل تریــن واحــد تولیــد آهــن اســفنجی بــا 
فنــاوری ایرانــی بهینــه ســازی فرآینــد تولیــد 
فــوالد تحــت عنوان»ِپــرِد« و بــا ظرفیــت 800 
هــزار تــن آهــن اســفنجی افتتــاح شــد. فــاز 
اول کارخانــه احیــاء اســتیل شهرســتان بافــت 
بــا ســرمایه گــذاری 6000 میلیــارد ریــال و آغــاز 
ــار  ــا اعتب ــه ب ــن کارخان ــاز دوم ای ــات ف عملی
ــزار  ــت 800 ه ــا ظرفی ــوروی ب ــون ی 250 میلی
ــاز نخســت و 21.5  ــن آهــن اســفنجی در ف ت
میلیــون تــن گندلــه در فــاز دوم در ســال 
ــت،  ــر صنع ــور، وزی ــس جمه ــور ریی ــا حض ب
معــدن و تجــارت، اســتاندار کرمــان و برخــی 

مســئولین اســتانی و شهرســتانی افتتــاح 
شــد.عملیات اجرایــی این پــروژه در ســال 86 
ــده  ــا ســال 93 معطــل مان آغــاز شــده امــا ت
و بعــد از آن مجــددا فعالیــت اجرایــی از ســر 
ــتقیم  ــاء مس ــت.پروژه احی ــده اس ــه ش گرفت
فــوالد شهرســتان بافــت بــرای 250 نفــر 
ــه  ــر ب ــرای 2500 نف ــه صــورت مســتقیم و ب ب
صــورت مســتقیم شــغل ایجــاد کــرده اســت.

فــار دوم ایــن پــروژه واحــد احیاء مســتقیم با 
ظرفیــت 800 هــزار تــن بریکــت گــرم و واحــد 
گندلــه ســازی بــا ظرفیــت 21 و نیــم میلیــون 
ــکار  ــا پیمان ــا ب ــرارداد آن ه ــه ق ــن اســت ک ت

منعقــد شــده اســت.
همچنیــن در ایــن مراســم و بــا حضــور رییس 
جمهــور کلنــگ عملیــات اجرایــی طــرح 

ــد. ــه زده ش ــت ب ــوالد باف ــعه ف توس

رییـس دادگسـتری شهرسـتان کهنـوج گفـت: متهمـان 
پرونده قصور پزشـکی در یکی از مراکز درمانی شهرسـتان 
کهنـوج بـه پرداخت دیـه و ارائه آموزش رایگان و نوشـتن 
مقالـه بـا موضوع راه های پیشـگیری از مـرگ و میر نوزاد 
و مـادر مکلـف شـدند. متهمـان پرونـده قصـور پزشـکی 
بـه آمـوزش رایـگان بانـوان شهرسـتان کهنـوج و نوشـتن 
مقالـه بـا موضوع راه های پیشـگیری از مـرگ و میر نوزاد 
و مـادر مکلـف شـدند. سـاالری در گفت وگـو بـا خبرنگار 
گـروه حقوقـی و قضایـی خبرگـزاری میـزان اظهـار کـرد: 
متهمـان پرونـده قصـور پزشـکی )یـک متخصـص زنـان 
وزایمـان، دو پرسـتار و یـک مامـا( بـه پرداخت دیـه و از 
لحـاظ جنبـه عمومـی بجـای یـک سـال حبـس بـه ارائه 
آمـوزش رایـگان و نوشـتن مقالـه بـا موضـوع راه هـای 

پیشـگیری از مـرگ و میـر نـوزاد و مـادر مکلف شـدند.
وی در تشـریح جزئیـات ایـن پرونـده کـه در شـعبه 101 
قـرار  رسـیدگی  مـورد  کهنـوج  شـهر  دو  دادگاه کیفـری 
گرفـت، افـزود: نظـر بـه اوراق و محتویـات پرونـده و بـا 
عنایـت بـه شـکایت اولیـای دم مقتـول، گـزارش مرجـع 
قانونـی،  پزشـکی  نظریـه  و  شـهود  شـهادت  انتظامـی، 
نظریـه کمیسـیون پزشـکی در خصوص فوت یـک خانم، 
کمیسـیون بـا توجه به مسـتندات موجـود در پرونده و به 
لحـاظ عـدم مراقبت مناسـب از بیمار پـس از انجام عمل 

جراحـی قصـور کادر پزشـکی را محـرز دانسـته اسـت.
رئیـس دادگسـتری شهرسـتان کهنـوج در ادامـه عنـوان 
دوم  ردیـف  متهـم  )مامـا(،  اول  ردیـف  کرد:متهـم 
)پرسـتار(، متهم ردیف سـوم )پرسـتار( به طور مشـترک 
و مسـاوی بـه میـزان 30 درصـد تقصیـر و متهـم ردیـف 

چهـارم )متخصـص زنان و زایمـان( دائر برارتـکاب قصور 
پزشـکی بـه میـزان 50 درصـد منتهـی بـه قتـل غیـر عمد 
شـناخته  مقصـر  مقتـول،  اولیـاءدم  شـکایت  موضـوع 
شـده اند.این مقـام قضایی در اسـتان کرمـان اضافه کرد: 
طبـق دادنامـه شـعبه 101 دادگاه کیفری دو شـهر کهنوج و 
نظـر بـه دفاعیـات بالوجه متهمیـن و مفاد کیفر خواسـت 
صـادره از ناحیـه دادسـرا و بـا توجـه بـه سـایر قرائـن و 
امـارات موجـود در پرونـده، دادگاه بزهـکاری نامبـردگان 
را محـرز و مسـلم دانسـته و مسـتندا بـه مـاده 616 از 
قانـون مجـازات اسـالمی بخش تعزیـرات مصوب 1375 
و مـواد 19، 448، 462، 488، 492، 494، 495،496، 
529 از قانـون مجـازات اسـالمی مصـوب 1392 از حیـث 
جنبـه خصوصـی جـرم متهمین ردیـف اول، دوم و سـوم 
را بـه پرداخـت سـی درصـد از یـک فقـره دیـه کامـل زن 
مسـلمان بـه صـورت مشـترک و تسـاوی و همچنیـن 
متهـم ردیـف چهـارم را بـه پرداخـت پنجـاه درصـد یک 
فقـره دیـه کامـل زن مسـلمان در حـق اولیـادم مقتـول 
محکـوم می کنـد. سـاالری افـزود: دادگاه از لحاظ جنبه 
عمومـی هـر یـک از متهمین موصـوف را بـه تحمل یک 
سـال حبـس تعزیـری محکـوم می کنـد، امـا بـا توجـه 
بـه وضعیـت شـغلی نامبـردگان در مقـام احسـان عمل 
می کننـد و بـه حکـم قاعـده ))هـل جـزاء االحسـان اال 
االحسـان(( و بـه لحاظ فقدان سـابقه کیفـری متهمین 
و غیـر عمـد بـودن جـرم ارتکابـی در راسـتای اجـرای 
مـواد مفـاد 64،68 و 70 از قانـون اخیرالذکـر از فصـل 
را  اول  ردیـف  متهـم  حبـس  جایگزیـن  مجازات هـای 
بـه نـگارش مقالـه ای بـا موضـوع راه های پیشـگیری از 

از عمـل سـزارین،  نـوزاد و مـادر ناشـی  مـرگ و میـر 
متهـم ردیـف دوم را بـه نـگارش مقالـه ای بـا موضـوع 
حیطـه مسـئولیت پزشـک و پرسـتار در عمـل سـزارین، 
متهـم ردیـف سـوم را بـه نـگارش مقالـه ای بـا موضوع 
بررسـی عوامـل غیـر انسـانی در مـرگ و میـر مـادر و 
پیشـگیرانه  رویکـرد  بـا  سـزارین  عمـل  طـی  در  نـوزاد 
بـا تاییـد سـه نفـر از اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه 
می کنـد. مکلـف  جیرفـت  شهرسـتان  پزشـکی  علـوم 

کـرد:  اعـالم  کهنـوج  شهرسـتان  دادگسـتری  رئیـس 
دادگاه همچنیـن متهـم ردیـف چهـارم )متخصص زنان 
و زایمـان( را بـه برگـزاری دوره آموزشـی بیسـت روزه، 
روزانـه بـه مـدت دو سـاعت بـا موضـوع مراقبت هـای 
بانـوان شهرسـتان کهنـوج  بـرای  بـارداری  ویـژه دوران 
بـا نظـارت رئیـس مرکـز بهداشـت شهرسـتان کهنـوج 
مکلـف می کنـد.در صـورت عـدم انجـام احـکام صـادره 
در مهلـت مقـرر واحـد اجـرای احـکام مجـازات حبـس 

متهمـان را اجـرا خواهـد کـرد.

خریـد  بـه  ایرانـی  خانوارهـای  سـاله   40 حداقـل  گرایـش 
سـرمایه ای زمین و مسـکن ریشـه یابی شـد.مطالعات مهدی 
برکچیـان، اقتصـاددان دربـاره ریشـه بیرونـی التهابـات بـازار 
مسـکن کـه در دوره هـای مختلف به شـکل جهش نـرخ بروز 
کـرده اسـت، نشـان می دهد تورم بـاال در اقتصاد ایـران همواره 
موجـب شـده خانوارهـا بـه دنبـال یـک پناهـگاه امـن بـرای 
حفظ ارزش واقعی سرمایه هایشـان باشـند و چـون بازار ملک 
طـی همـه ایـن سـال ها اطمینـان افـراد را جلـب کـرده، مـوج 
»تقاضای سـرمایه ای« حاصـل از آن باعث جهش های قیمتی 
شـده اسـت. مهـدی برکچیـان برای مهـار اشـتهای خریدهای 
سـرمایه ای ملـک، سـه گام را مطـرح می کند.یـک اقتصاددان 
نوسـانات شـدید نـرخ مسـکن و به خصـوص جهـش نـرخ 
زمیـن را بیشـتر از آنکـه بـه عوامـل درونـی بـازار ملک نسـبت 
دهد، ناشـی از سیاسـت های معیوب اقتصاد کالن و در نتیجه 
آن، ناشـی از گرایش سـنتی عموم خانوارها به سـرمایه گذاری 
در بـازار ملـک بـه منظـور »پنـاه گرفتـن« در مقابـل تـورم بـاال 
عنـوان می کنـد. مهدی برکچیان کـه اخیرا در جمـع محدودی 
از کارشناسـان اقتصاد مسـکن به آسیب شناسی وضع موجود 

بـازار ملـک پرداختـه بـود، بـا توضیـح بیشـتر دربـاره آنچه در 
این نشسـت- سـخنرانی در پانل مسـکن در نشست موسسه 
عالـی آمـوزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریـزی- ارائه کرده 
اسـت بـه »دنیـای اقتصـاد« گفـت: خانوارهـا در ایـران همواره 
طـی چهـار دهـه بعـد از انقـالب و حتـی در دهه هـای 40 و 
50، در مواجهـه بـا رشـد سـطح عمومـی قیمت هـا در اقتصـاد 
ایـران، یـاد گرفته انـد درآمـد مازادشـان را بـرای حفـظ ارزش 
واقعـی سـرمایه خـود، در بـازار مسـکن سـرمایه گذاری کننـد. 
طـی همـه ایـن سـال ها تجربـه بـه خانوارهـا ثابـت کـرده بود 
سـپرده گذاری در بانک هـا بـا توجـه بـه پایین بودن نرخ سـود 
بانکـی در مقایسـه بـا نـرخ تورم، باعـث کاهـش ارزش واقعی 
دارایی شـان )مبلـغ سـپرده( می شـود و عمـال از ایـن مسـیر، 
به جـز از دسـت رفتـن ارزش واقعـی پـول، عایـدی دیگـری 
بـه لحـاظ سـرمایه گذاری بلندمـدت نصیـب افـراد نمی شـود. 
ایـن تجربـه کـه امـروز بـرای غالـب ایرانی هـا بـه یـک درس 
تبدیـل شـده، مـوج خریدهـای سـرمایه ای در بـازار مسـکن را 
شـکل داده کـه نتیجـه آن باعث جهـش قیمت ها در ایـن بازار 
شـده اسـت.برکچیان یکـی از مهم تریـن تبعـات اسـتفاده از 
بـازار ملـک در نقـش پناهـگاه سـرمایه توسـط عمـوم افـراد را 
رواج سـفته بازی در معامـالت زمیـن و مسـکن ناشـی از موج 
شـدید تقاضـای غیرمصرفـی عنـوان کـرد و گفـت: نوسـانات 
نـرخ مسـکن در ایـران ابعاد خیلی بزرگ تری نسـبت بـه بازار 
مسـکن کشـورهای توسـعه یافته دارد. علـت این اسـت که در 
آن کشـورها، خانوارهـا برای سـرمایه گذاری پس اندازهایشـان 
بـا گزینه هـای متنوعـی از جملـه بازارهـای سـهام و اوراق و... 
روبـه رو هسـتند و بخـش مهمـی از پول های خـود را به منظور 
حفـظ ارزش آن در بازارهایـی غیـر از مسـکن سـرمایه گذاری 
بـرای  بـازار  مهم تریـن  ایـران،  در  کـه  حالـی  در  می کننـد. 
سـرمایه گذاری خانوارهـا، مسـکن اسـت، بنابرایـن می بینیـد 

مهم تریـن متغیـر اقتصـادی کـه عموم مـردم به شـکل روزانه 
آن را دنبـال می کننـد، بعـد از نـرخ دالر، نرخ مسـکن اسـت 
ادامـه  در  اقتصـاددان  نـرخ سـهام.این  مثـال شـاخص  نـه 
صحبت هـای خـود بـه سیاسـت های ارزی به عنـوان یکـی 
دیگـر از عوامـل مهـم اثرگـذار بـر متغیرهـای بخش مسـکن 
هـم گریـزی زد و گفـت: طـی دهه هـای گذشـته اقتصـاد 
ایـران بـه شـدت نفتـی شـد و درآمدهـای نفتی ایـن امکان 
را فراهـم کـرد کـه دولت هـا نـرخ دالر را بـرای مـدت طوالنی 
تـا حـد زیـادی ثابت نگـه دارند کـه نتیجه چنین سیاسـتی، 
بـروز بیمـاری هلنـدی در دوره هـای مختلـف اسـت. تبعـات 
ناشـی از ایـن نـوع سیاسـت گذاری ارزی طـی این سـال ها 
بعضـا در دوره هـای زمانـی کوتـاه با شـدت زیـاد و بعضا نیز 
در دوره هـای زمانـی بلندمـدت بـا شـدت کـم در بخش های 
مختلـف بـروز می کنـد و بخش هـای قابـل تجـارت ماننـد 
صنعـت از ایـن وضعیـت لطمـه می خورنـد، چراکـه واردات 
ارزان، تولیـد داخلـی را بـا ضـرر مواجـه می کنـد. ایـن در 
حالـی اسـت که بخـش مسـکن از آسـیب ارز ارزان در امان 
ایـن خـود عامـل دیگـری می شـود  می مانـد و در نتیجـه 
کـه سـرمایه ها بـا شـدت بیشـتر بـه سـوی بخـش مسـکن 
سـرازیر شـوند. بنابرایـن خانـوار ایرانـی دوبـاره بـه تجربـه 
درس می گیـرد کـه اگر پولـش را در این بازار سـرمایه گذاری 
کنـد امن تـر اسـت.برکچیان تصریـح می کنـد: ایـن اتفـاق 
کهنـه و ادامـه دار- یعنی جریان سـرمایه خانوارها به سـوی 
بـازار مسـکن بـرای محافظت در مقابـل تورم بـاال- با برخی 
اتفاقـات همچـون تحـوالت جمعیتی، نوع توسـعه اقتصادی 
و افزایـش شهرنشـینی و همچنیـن تغییر و تحـوالت درونی 
بـازار مسـکن کـه همگـی در چنـد دهـه گذشـته در جهـت 
افزایـش تقاضـای مسـکن شـهری به ویـژه در تهـران عمـل 

کرده انـد، تشـدید هـم شـده اسـت.

متهمان پرونده قصور پزشکی 

در کهنوج محکوم شدند

عامل التهابات بازار 
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بــود  ســال گذشــته فرمانــدار ســابق جیرفــت گفتــه 
ــا  ــت ت ــاردوییه جیرف ــانی س ــرح گازرس ــرداری از ط بهره ب
پایــان ســال آینــده و ســاخت 45 کیلومتر راه روســتایی در 
بخــش ســاردوئی از ابتــدای دولــت یازدهــم از مهم تریــن 
اخبــار کوتــاه اســتان کرمــان هســتند. احمــد امینــی روش 
ــروژه از  ــن پ ــود: ای ــرده ب ــار ک ــگاران اظه ــع خبرن در جم
ــده  ــروع ش ــی آن ش ــات اجرای ــال 94 عملی ــن س 12 بهم
ــوده  ــر ب ــروژه 72 کیلومت ــن پ ــانی ای ــول گازرس ــت. ط اس
ــی دارد. ــاالی 70 درصــد پیشــرفت فیزیک ــن طــرح ب و ای

فرمانــدار جیرفــت بــا بیــان اینکــه 3 میلیــارد و 800 
میلیــون تومــان اعتبــار اولیــه بــرای ایــن طــرح پیش بینــی 
ــه بخــش  شــده اســت، تصریــح کــرد: طــرح گازرســانی ب
می رســد. بهره بــرداری  بــه   96 ســال  تــا  ســاردوئیه 
ــات گازرســانی  ــام عملی ــا اتم ــرد: ب ــوان ک ــی روش عن امین
در بخــش ســاردوییه 2 هــزار و 700 خانــوار از نعمــت 
اول  مرحلــه  در  طــرح  ایــن  می شــوند.  برخــوردار  گاز 
ــاز دوم  ــود و در ف ــامل می ش ــش را ش ــهر و بخ ــز ش مرک
ــود. ــرا می ش ــش اج ــز بخ ــر از مرک ــعاع 8 کیلومت ــا ش ت

وی افــزود: در اجــرای طرح هــای صنعتــی کــه بــرای 
ــدی  ــای تولی ــود واحده ــف می ش ــا تعری ــز بخش ه مراک
از  کــه در حاشــیه شهرســتان قــرار دارنــد می تواننــد 
اســتفاده کننــد. جایگزیــن  ســوخت  عنــوان  بــه  گاز 

ــعله  ــوز ش ــه هن ــده ک ــروع ش ــی ش ــرما در حال ــل س فص
گفته هــای  در  البتــه  نشــده  روشــن  در ســاردوییه  گاز 
ــال  ــان امس ــیدن گاز در پای ــد رس ــم نوی ــل ه ــدار قب فرمان

ــردم ســاردوییه  ــه داده شــده بود.م ــن منطق ــردم ای ــه م ب
و کوهســتانی  ایــن منطقــه ســرد  بــه  نرســیده گاز  از 
کــه  جیرفــت  چــرا  می گوینــد  و  هســتند  ناراحــت 
می شــود. گاز  صاحــب  مــا  از  زودتــر  اســت  گرمتــر 

ساردوییه سرد و بدون گاز
جغرافيايــی  خــاص  شــرايط  دليــل  بــه  ســاردوییه 
هرســاله در روزهــای ســرد زمســتانی شــرايط بســيار 
ســختی را می گذرانــد و مــردم ايــن منطقــه از اســتان 
بــدون  را  يخبنــدان  و  ســرد  شــب های  کرمــان، 
می كننــد. ســپری  مطمئــن  ســوخت  از  بهره منــدی 

 

ــع شــده  ــت واق ــری شــهر جیرف ــن شــهر در 80 کیلومت ای
و از نظــر آب وهوایــی دارای آب وهــوای معتدلــی در 
ــل  ــه دلی ــتان ب ــل تابس ــه در فص ــت ک ــرم اس ــول گ فص
همچــون کوه هــای  دیدنــی  و کوه هــای  چشمه ســارها 

ــزاده ســلطان ســیداحمد توجــه  بهرآســمان و وجــود امام
گردشــگران زیــادی را بــه خــود جلــب  کــرده اســت. طبــق 
ــزار  ــا 36 ه ــر ب ــی براب ــه دارای جمعیت ــن منطق ــا ای آماره
ــتند. ــره هس ــتن گاز بی به ــردم آن از داش ــت و م ــر اس نف

تسریع در گازرسانی
مــردم ســاردوییه انتظــار داشــتند حداقــل بتواننــد در 
زمســتان امســال از گاز، ایــن نعمــت خــدادادی اســتفاده 
ــه ممکــن اســت  ــا از اينجاســت ك ــی آنه ــا نگران ــد ام کنن
زمســتان آینــده نيــز پــای گاز بــه منطقه شــان بــاز نشــود.
بــه هــر حــال خــوب اســت مســووالن بداننــد كــه 
کــه  منطقــه ای  اســت  ســاردوییه  بــه  گازرســانی 
ــش  ــه بخ ــزد ب ــتان ی ــز اس ــه مرک ــان ب ــد همزم می گوین
مانــده  در همــان حــد  امــا همچنــان  تبدیــل شــده 
حاضــر  حــال  در  می  گویــد:  اهالــی  از  یکــی  اســت. 
ــتد  ــور هس ــان مجب ــردن خانه هایش ــرم ک ــرای گ ــردم ب م
ســیلندرهای گاز  و گاهــی  نفــت گاز  و  ســفید  نفــت 
ــد. ــتفاده كنن ــه و اس ــود تهی ــاص خ ــکالت خ ــا مش را ب

ــن  ــوا در ای ــد ه ــش از ح ــرمای بی ــزود: س ــدی اف محم
ــود  ــعاع خ ــت الش ــا را تح ــیاری از فعالیت ه ــه، بس منطق
ــروژه  ــریع در پ ــا تس ــی رود ب ــار م ــد و انتظ ــرار می ده ق
ــه  ــن دغدغ ــی از مهم تری ــهر، یک ــن ش ــه ای ــانی ب گازرس
هــای مــردم رفــع شــود.وی ادامــه داد: در روزهــای ســرد 
ــری  ــكالت ديگ ــا مش ــكل گاز، ب ــر مش ــالوه ب ــتان ع زمس
نيــز دســت و پنجــه نــرم می كنیــم بــه نحــوی كــه ســرما 
ــز قطــع  ــه را ني ــن منطق ــردم اي ــدان آب شــرب م و یخبن
ــا و  ــد، کنتوره ــش از ح ــرمای بی ــل س ــه دلی ــد. ب می کن
ــه هــای  ــازل و حتــی لول لوله هــای آب شــرب برخــی من
آب شــرب و بهداشــت برخــی قمســت هــای داخــل شــهر 
ــاز  ــورد نی ــروری و م ــد آب ض ــردم مجبورن ــخ زده و م ی
ــا  ــات موجــود در ندوشــن و ی خــود را از تنهــا چشــمه قن
ــطح  ــود در س ــزده موج ــخ ن ــای ی ــیر فلکه ه ــق ش از طری
شــهر تهیــه کننــد و حتــی برخــی مــردم نیــز بــا جمــع آوری 
می کننــد. خــود  شــرب  آب  تهیــه  بــه  اقــدام  بــرف 

ــه  ــردترین نقط ــوان س ــه عن ــاردوییه ب ــرد: س ــان ك وی بي
اســتان شــب هــای ســرد و یخبندانــی را ســپری مــی کنــد 
و ســوز ســرما و یخبنــدان مــردم را خانــه نشــین می کنــد.

مــردم ایــن منطقــه به دلیــل ســرما و کاهش بیــش از حد 
هــوا مایلنــد روز و شــب را در خانه هایشــان ســپری کننــد.

ــت و  ــالل در رف ــاد اخت ــی موجــب ايج ــوا حت ســرمای ه
ــالش  ــی كــه شــهرداری ت آمــد مــردم می شــود و در حال
ــد. ــود ببخش ــردم را بهب ــد م ــت و آم ــرایط رف ــد ش می کن

بــاز هــم مشــکالت زیــادی داریــم و اگــر گازرســانی 

وســایل  از  هــم  مغازه هــا  شــود  انجــام  منطقــه  بــه 
زنــده  شــهر  و  می کننــد  یاســتفاده  گاز  گرمایشــی 
شــکل  ایــن  بــه  کــه  زمانــی  تــاا  ولــی  می مانــد 
می شــود. تبدیــل  ارواج  شــهر  بــه  شــهر  باشــد 

یکــی دیگــر از شــهروندان کــه از نبــود گاز و ســختی 
اســتفاده از نفــت بــرای گرمایــش در فصــل زمســتان 
می نالیــد گفــت از مســووالن اداره گاز ســوال کــردم و 
ــا ســال اینــده مشــکل منطقــه حــل می شــود و  گفتنــد ت

ــره را  ــراف پنج ــاب اط ــرد ق ــه ک ــه توصی ــردم منق ــه م ب
ــوا از  ــت ه ــن اس ــه ممک ــی ک ــردن درزهای ــدا ک ــرای پی ب
آن خــارج شــود چــک کنند. حتــی یــک درز کوچــک 
ســرمای  و  بیــرون کــرده  خانــه  از  را  زیــاد  گرمــای 

پنجــره  قــاب  مــی کند. شــکاف های  وارد  را  زیــادی 
ــاب دور  ــا ق ــد ی ــور کن ــت از آن عب ــن اس ــوا ممک ــه ه ک
ــی بیــن  ــه هــای چوب ــه شــامل میل ــه پنجــره ک شیش
ــوار درزگیــری کنیــد. ــا ن ــز مــی باشــد را ب شیشــه هــا نی

بــا برعکــس کــردن جهــت گــردش موتــور پنکــه ســقفی، 
پنکــه هــوای گــرم را از ســقف بــه پاییــن هــل مــی 
دهد. اگــر فکــر مــی کنیــد پنکــه تنهــا بــرای فصــل گرمــا 
مــی باشــد اشــتباه مــی کنیــد. بــا برعکــس کــردن جهــت 
گــردش موتــور در زمســتان، یعنــی در جهــت عقربــه 
هــای ســاعت، پنکــه هــوای گــرم را از ســقف بــه پاییــن 
ــر در  ــرد از زی ــوای س ــد ه ــازه ندهی ــی دهد.اج ــل م ه
وارد خانــه ی شــما شــود. روی زمیــن قالیچــه بیندازیــد

پشــمی  هــای  قالیچــه  از  بیشــتر  گرمــای  بــرای 
ــرای  ــط ب ــه فق ــد ک ــی داری ــر اتاق ــد و اگ ــتفاده کنی اس
داریــد  اتاقــی  ببندید. اگــر  را  آن  مهمــان اســت درب 
ــول  ــت پ ــازی نیس ــت نی ــان اس ــرای مهم ــط ب ــه فق ک
زمســتان  تمــام  در  آن  صــرف گــرم کــردن  را  خــود 
ــتفاده  ــدون اس ــه ب ــی ک ــاق زمان ــن ات ــًا ای ــد. مطمئن کنی
بمانــد کامــاًل ســرد خواهــد شــد امــا حداقــل پــول 
ایــد. نــداده  هــدر  آن  کــردن  گــرم  بــرای  را  خــود 

مشکل مربوط به رابر است
به»کاغذوطن«گفت:»موضــوع  ســاردوییه  بخشــدار 
ــکل از  ــم و مش ــری کردی ــه را پیگی ــه منطق ــانی ب گازرس
ــوط  ــکل مرب ــت.«مهنی افزود:»مش ــت نیس ــوی جیرف س
از طریــق حــوزه  بایــد  و  برمی گــردد  رابــر  بــه حــوزه 
رابــر کار انجــام شــود و بــه هنــزا و پــس از آن بــه 
ــرز  ــا م ــی ت ــال کش ــی و کان ــد. لوله کش ــاردوییه برس س
ــت.« ــم گاز نیس ــزا ه ــوز در هن ــده و هن ــام ش ــزا انج هن

پیمانکار گازرســانی هنزا عوض شده است
حســینی بخشــدار هنــزا به»کاغذوطن«گفت:»فقــط ده 
درصــد از عملیــات گازرســانی بــه هنــزا  باقــی مانــده 
ــردن  ــم ک ــرای ک ــک فشارشــکن ب ــزود:» ی اســت.«وی اف
فشــار منطقــه اســت خریــداری و در حــال انجــام اســت. 
ــل  ــیده و دلی ــه درازا کش ــی ب ــکار قبل ــویی کار پیمان از س
ایــن مســاله کــم بــودن مبلــغ بــوده کــه در حــال حاضــر 
قــرار اســت پیمانــکار جدیــدی کار را بــه عهــده بگیــرد و بــه 
محــض آمــدن پیمانــکار جدیــد کار ادامــه خواهــد یافــت تا 
طبــق قــول اداره گاز تــا پایــان آذرمــاه بــه اتمــام برســد.«

مردم ساردوییه انتظار داشتند حداقل بتوانند 
در زمستان امسال از گاز، این نعمت خدادادی 

استفاده کنند اما نگرانی آنها از اينجاست كه 
ممکن است زمستان آینده نيز پای گاز به 

منطقه شان باز نشود.
به هر حال خوب است مسووالن بدانند كه 

گازرسانی به ساردوییه است منطقه ای که 
می گویند همزمان به مرکز استان یزد به بخش 

تبدیل شده اما همچنان در همان حد مانده 
است. یکی از اهالی می  گوید: در حال حاضر 

مردم برای گرم کردن خانه هایشان مجبور هستد 
نفت سفید و نفت گاز و گاهی سیلندرهای گاز را با 

مشکالت خاص خود تهیه و استفاده كنند.
محمدی افزود: سرمای بیش از حد هوا در این 

منطقه، بسیاری از فعالیت ها را تحت الشعاع 
خود قرار می دهد و انتظار می رود با تسریع در 

پروژه گازرسانی به این شهر، یکی از مهم ترین 
دغدغه های مردم رفع شود.وی ادامه داد: در 

روزهای سرد زمستان عالوه بر مشكل گاز، با 
مشكالت ديگری نيز دست و پنجه نرم می كنیم 

به نحوی كه سرما و یخبندان آب شرب مردم اين 
منطقه را نيز قطع می کند.

بخشدار ساردوییه: مشکل مربوط به بخش هنزا است
بخشدار هنزا: پیمانکار پروژه گازرسانی عوض شده است

اهالی ساردوییه چشم انتظار گازرسانی

سـاردوییه یکـی از مناطـق سردسـیر و پرجمعیـت در اسـتان اسـت کـه مقصـد گردشـگران زیـادی نیز 
اسـت. مـردم منطقـه از نرسـیدن پـای گاز بـه سـاردوییه گالیـه دارند ولـی انگار سـال گذشـته فرماندار 
سـابق جیرفت گفته بود که پایان سـال آینده یعنی سـال 98 سـاردوییه گازرسـانی می شـود. بخشـدار 
سـاردوییه می گویـد مشـکل از سـاردوییه و جیرفـت نیسـت گاز ایـن منطقـه از سـمت هنزا باید برسـد 
و انـگار در هنـزا پـروزه بـا مشـکالتی مواجه شـده اسـت. بخشـدار هنزا نیـز می گویـد: پیمانـکار قبلی با 

مشـکل مواجـه شـده و فقـط ده درصـد از کار باقـی مانده کـه منتظـر پیمانکار جدید هسـتیم.

گازرسـانی  گفت:»موضـوع  سـاردوییه  بخشـدار 
بـه منطقـه را پیگیـری کردیم و مشـکل از سـوی 
جیرفـت نیست.مشـکل مربـوط بـه حـوزه رابـر 
برمی گـردد و بایـد از طریـق حـوزه رابـر کار انجـام 
شـود و بـه هنـزا و پس از آن به سـاردوییه برسـد. 
لوله کشـی و کانال کشـی تـا مرز هنزا انجام شـده 
و هنوز در هنزا هم گاز نیست.«حسـینی بخشـدار 
از  درصـد  ده  به»کاغذوطن«گفت:»فقـط  هنـزا 
عملیـات گازرسـانی بـه هنـزا  باقی مانده اسـت. 
یـک فشارشـکن بـرای کـم کـردن فشـار منطقـه 

اسـت خریـداری و در حـال انجـام اسـت.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

یل
هل

س: 
عک
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تامین آب آشامیدنی استان کرمان از خلیج فارس

حجتاالسـالم حسـن روحانـی روز گذشـته در جمـع مـردم 
رفسـنجان خطـاب به مـردم اظهار داشـت: در جامعـه افکار 
و سـالیق مختلـف وجـود دارد اینطـور نیسـت کـه همه مثل 
هـم بیندیشـیم و اینکـه کـدام راه زودتـر مـا را بـه مقصـد 
مـی رسـاند همیشـه مـورد بحـث و اختـالف اسـت حتـی 
در جمعیـت 100 نفـری هـم ممکـن اسـت اختـالف وجـود 
داشـته باشـد در محـالت، شـهرهای کوچـک و بـه طریـق 
اوال در کشـور 80 میلیونـی اختـالف فکـر و نظـر وجـود دارد 
حـاال در ایـن اختـالف نظر افـرادی تندرو هسـتند و گروهی 
در سـمت دیگـر تنـدرو هسـتند و معمـوال تنـدرو ها مـا را با 

مشـکالتی مواجـه مـی کنند.
وی گفـت: البتـه ممکـن اسـت برخـی از ایـن تدروهـا نیـز 
حسـن نیـت داشـته باشـند و درسـت فکـر کننـد امـا راه 
میانـه ای کـه قـرآن بـه ما دسـتور مـی دهد و مـی فرمایند 
مـا شـما را امـت میانـه رو قـرار دادیـم و امـت الگـو بـرای 
و  روی  میانـه  اعتـدال  جمهـوری گفـت:  جهانیان.رییـس 
انصـاف و بـه اعتـدال و عدالـت نگریسـتن و آینـده و واقـع 
گـرا بـودن در عیـن حالـی کـه آرمـان بـرای مـا بایـد مهـم 
باشـد مسـاله بسـیار مهمی است.وی اظهار داشـت:ما برای 
مصالـح جامعـه و کشـور خودمـان بـا 6 کشـور توافقـی را 
امضـا کردیـم و ایـن وسـط یکـی از کشـورها از توافق خارج 
شـد و عهـد و پیمـان خـود را زیر پـا گذاشـت.دکتر روحانی 
ادامـه داد: مـا چنـد کار مـی توانسـتیم انجـام دهیـم؛ عده 
ای مـی گفتنـد شـما هـم بالفاصلـه از توافـق خـارج شـوید 
و عـده ای مـی گفتنـد در هـر شـرایطی بایـد در ایـن توافق 
پیـدا کنیـد؛ عـده ای هـم مـی گفتنـد راه بینابیـن را پیـدا 
کنیـد و لـذا مـا با همیـن تجربه، دیدیـم راه بینابیـن به نفع 
مـا هسـت.رییس شـورای عالـی امنیت ملی اظهار داشـت: 
مـردم عزیـز ایـران و رفسـنجان بدانیـد بـا ادامـه برجـام 
سـال آینـده ما به هـدف بزرگ سیاسـی، امنیتـی و دفاعی 
برجـام  از  قبـل  داد:  ادامـه  میکنیم.روحانـی  پیـدا  دسـت 
سـالها خرید سـالح از طـرف ایران طبـق قطعنامه سـازمان 
ملـل ممنـوع بـود و خریـد سـالح کشـور دیگـر از ایـران نیز 
هـم ممنـوع لـذا طبـق ایـن توافـق و قطعنامه 2231 سـال 
آینـده اگـر برجـام را نگـه داریـم، تحریـم تسـلیحاتی ایران 
برداشـته مـی شـود و بـه راحتی مـی توانیم سـالح خرید و 

فـروش کنیـم ایـن یکـی از آن آثـار مهـم توافق اسـت.
وی تصریـح کـرد: مـی تـوان از االن از برجـام بیـرون رفـت 
امـا آن ثمـری کـه پیـش روی مـا هسـت، نخواهـد بـود و 
قطعنامـه هـای شـورای امنیت علیـه ایران نیز بـر می گردد؛ 
لـذا ما بایـد فکر کنیم ببینیم منافع کشـور در کجاسـت.وی 
بیـان کـرد: حـاال کـه منافع مـا در ماندن اسـت، آیـا دیگران 
دسـت روی دسـت بگذارنـد و بـه ایـن توافق عمـل نکنند و 
مـا یـک جانبـه صـدر درصـد عمـل کنیـم کـه این هـم مورد 
قبـول ما نیسـت.رییس جمهـوری تاکید کـرد: پس ما یک 
راه بینابیـن انتخـاب کردیـم که برجام را نگـه و حفظ کنیم و 

در عیـن حـال ما هـم آنچه را در ایـن توافق گذاشـته بودیم 
پلـه پلـه کاهـش دهیم؛ این مسـیر درسـتی اسـت و امروز 
تـوان هسـته ای مـا از هـر زمان دیگـری بهتر اسـت زیرا در 

ایـن مـدت تـالش کرده و توسـعه پیـدا کردیم.

افزایش تعداد سانتریفیوژها
در  مـا  امـروز شـرایط  اینکـه  بیـان  بـا  رییـس جمهـوری 
تـوان هسـتهای نسـبت بـه هـر زمانـی بهتـر اسـت گفـت: 
مـا در ایـن سـالها تحقیقـات خـود را ادامـه دادیـم و تعداد 
سـانتریفیوژهای کشـور از 5 نـوع بـه 15 نوع رسـیده اسـت. 
مـا توافـق را حفـظ میکنیـم و حقوق مـردم را پاس داشـته 
و تسـلیم فشـار دشـمن نمیشـویم این مسـیر یک مسـیر 

اسـت. تعامل 
تامین آب آشامیدنی مردم و کرمان تا افق 30 ساله

رییـس جمهـوری با اشـاره به این که در سـفر بـه کرمان 14 
هـزار میلیـارد تومان طرح و پـروژه افتتاح میشـود، تصریح 
کـرد: بـا تصمیمـات گرفتـه شـده آب آشـامیدنی و صنعتی 
اسـتان یـزد و کرمـان بـرای 30 سـال آینـده از خلیج فارس 
تـا دریـای عمان تامیـن میشـود.وی تصریح کـرد: در هفته 
پیـش تصمیماتـی بـرای اسـتان کرمـان و یـزد مبنـی بـر 
تامیـن آب آشـامیدن مـردم یـزد و کرمـان بـرای 30 سـال 
آینـده اتخـاذ شـده و ایـن از برکت، تالش، کار و کوشـش از 

سـوی دولـت و مردم اسـت.
روحانـی بـا بیـان اینکـه بـرای آب آشـامیدنی سـالم مـورد 
نیـاز مـردم این اسـتان تـا افق 30 سـاله برنامهریزی شـده 
اسـت گفـت: انتقـال آب از خلیـج فـارس برای اسـتان یزد 
و کرمان مشـخص شـده اسـت و دولـت و صندوق توسـعه 
ملـی نیـز بـرای ایـن مهـم کمـک میکنـد و در سـال آینـده 

اولیـن بخـش از آب خلیـج فـارس به اسـتان کرمـان و یزد 
وارد خواهد شـد.

پارک علم و فناوری در رفسنجان احداث
 می شود

وی با بیان اینکه شهرسـتان رفسـنجان جوانـان تحصیل کرده 
و بـا اسـتعدادی دارد گفـت: در ایـن دوران بـه اشـتغال بـرای 
دانش آموختگان دانشـگاهی نیاز داریم و وضع اشـتغال برای 
مـردم عـادی به طور نسـبی وجـود دارد اما برای دانشـگاهیان 

کـه دوران تحصیـالت را تمـام میکنند نیاز به اشـتغال و شـغل 
دارنـد و در کارخانـه عظیم توربین اسـتان یزد شـاهد بودیم که 
تحصیـل کردههـای سـطح بـاال با چه قـدرت علمـی توربین و 
کمپرسـورهای بـا عظمـت را بـا دسـت خـود سـاخته و مونتاژ 
کردهانـد و کشـور را از ایـن جهـت بی نیـاز و خودکفـا کردهاند.
رییـس جمهـوری از بازدیـد 11 شـرکت دانش بنیان در اسـتان 
یـزد اشـاره کـرد و گفـت: ایـن شـرکتها تحـول بزرگـی در همه 
حوزههـا داشـتهاند زیـرا همـه واسـطهها از طریق این شـرکتها 
حـذف میشـوند.وی کارخانـه بزرگ نـورآوری در تهـران را یکی 
از اقدامـات پرافتخـار دولـت یازدهم و دوازهم دانسـت و گفت: 
بسـیاری از دانـش آموختگان کشـور در بخشـهای مختلف در 
ایـن مرکـز بزرگ فناوری جمع شـده اند و شـبیه ایـن مرکز در 

یـزد افتتاح خواهد شـد.
رییـس جمهـوری بـا بیـان اینکـه برای شهرسـتان رفسـنجان 
نیازمنـد یـک پـارک علـم و فنـاوری بـرای جوانـان و تحصیل 
کردههـا هسـتیم تصریـح کـرد: امـروز جوانـان این مـرز و بوم 
در رشـتههای مختلـف تحصیلی؛ فارغ التحصیل میشـوند اگر 
در حیـن تحصیـل به یک پـارک علم و فناوری متصل شـوند؛ 
قبـل از فارغالتحصیلـی کار خـود را یـاد گرفته و آغـاز کردهاند.

طرح حمایتی دولت از 18میلیون خانوار
وی بـا بیـان اینکه ما میدانیم که مـردم از لحاظ تامین مخارج 
زندگـی خـود در فشـار قـرار دارنـد و میدانیـم زندگی مـردم به 
ویـژه کسـانی کـه درآمـد ثابـت دارند؛ سـخت می گـذرد اما در 
روزهـای آینـده دولت بـرای خانوارهایی که در فشـار اقتصادی 
هسـتند طـرح حمایتـی خـود را ارائه مـی کند گفت: در کشـور 
ایـران حـدود 24 میلیـون و 600 هـزار خانـوار وجـود و یـک 
عدهـای از آنها وضع زندگی مناسـب دارند و اکثریتی هسـتند 
دچـار فشـار هسـتند و بایـد از راهـی بـه آنها کمک شـوند و در 
کشـور ما 7 میلیون خانوار وضع زندگیشـان خوب اسـت و 18 
میلیـون خانوار نیاز به مسـاعدت و کمک دارند امیـدوارم از ماه 
آینـده یـک حمایتی از سـوی دولت به این 18 میلیـون خانوار 
در ایـن طرح شـود. رییـس جمهوری روزگذشـته در سـومین 
سـفر دولـت تدبیـر و امیـد به اسـتان کرمـان، وارد این اسـتان 
شـد و قرار اسـت در این سـفر دو روزه ضمن شرکت در شورای 

اداری اسـتان، چندیـن طـرح را بـه بهره برداری رسـاند.

گزارش
شهروند البرز
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تشنج بعد از بازی در ارومیه از طرف 
مقامات اصلی باشگاه نود آغاز شد

مهـر - مدیـر عامل باشـگاه مس کرمـان در پایان بازی جنجالـی و پرتنش در ارومیه 
برابـر تیـم نود، مقامات باشـگاه میزبـان را عامل اصلی این جنجـال عنوان کرد.

بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابـط عمومی باشـگاه مس و پایـگاه خبری 
فوتبـال، محمـود محمـودی نیـا مدیرعامـل باشـگاه مـس کرمـان کـه فوتبالی هـا 
همـواره اخـالق مـداری و صداقـت او را تاییـد می کننـد، اخـراج سـرمربی تیمـش 
را متاثـر از ایجـاد تشـنج عوامـل باشـگاه نـود می دانـد کـه حسـینی نمی توانسـت 
واکنشـی بـه صحبت هـای بیـرون از زمین توسـط عوامل تیـم حریف نشـان ندهد و 

داور هـم او را اخـراج کـرد.
مدیرعامـل باشـگاه مـس کرمان گفت: می دانسـتیم بازی سـختی در ارومیـه داریم. 
تیـم نـود هـواداران پـر شـوری دارد امـا تیم مـا برای بـرد به ارومیه سـفر کـرده بود. 
البتـه نتیجـه مسـاوی هـم بـرای ما خـوب اسـت و در هفته هـای آینده امتیـازات از 

دسـت رفتـه را جبران خواهیـم کرد.
وی ادامـه داد: مـن 20 سـال در فوتبـال بـه عنـوان بازیکـن، مربـی و مدیرعامـل 
حضـور دارم امـا بـرای اولیـن بـار بود که چنیـن اتفاقاتـی را در فوتبال دیـدم. از طرف 
هـواداران ارومیـه ای مـوردی نبود و ما سـاعات خوبـی را در ارومیه سـپری کردیم اما 
عـده ای از باشـگاه نـود عامـل تشـنج بودنـد و مـن تـا بـه حـال ندیـده ام عوامل یک 
باشـگاه از روی سـکوها بـه نیمکـت حریـف اهانت کنند. هر سـرمربی نیـاز به امنیت 
دارد امـا نبایـد از طرف مسـئول اصلی یک باشـگاه )یحیی بهاری مدیرعامل باشـگاه 
نـود منظـور صحبت هـای محمـودی نیـا اسـت( چیـزی بشـنود و این مسـئله را چه 

کسـی پاسـخ می دهد!؟
محمـودی نیـا تصریـح کـرد: مـا بـه ارومیه آمدیـم تـا در امنیـت کامل فوتبـال بازی 
کنیـم و بـرای هـر نتیجـه ای آمـاده بودیـم. امـا روز قبـل از بـازی مصاحبـه جنجالی 
منتشـر می کننـد و در حیـن بـازی هـم خـودم دیـدم کـه از طـرف مسـئول اصلـی 
باشـگاه تشـنج ایجـاد شـد. فدراسـیون بایـد بـه ایـن مسـئله ورود کنـد چـون مس 
کرمـان در سـال هـای گذشـته چـه در میزبانـی و چـه در میهمانـی همـه مسـائل 
اخالقـی را رعایـت کـرده اسـت. امسـال هـم شـخصیت تیمـی بـه خوبـی مدیریتی 
شـده و همـه اتفاقاتـی کـه در ارومیـه رخ داد را رصـد کردنـد. من نزدیک بـه اتفاقات 

بـودم و متاسـفانه تشـنج از جانـب عوامـل باشـگاه نـود شـکل گرفت.
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ــفر  ــه در س ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــوری ب ــس جمه ریی
بــه کرمــان 14 هــزار میلیــارد تومــان طــرح و پــروژه 
افتتــاح میشــود، تصریــح کــرد: بــا تصمیمــات گرفتــه 
شــده آب آشــامیدنی و صنعتــی اســتان یــزد و کرمان 
ــای  ــا دری ــارس ت ــج ف ــده از خلی ــرای 30 ســال آین ب
ــه  ــح کــرد: در هفت عمــان تامیــن میشــود.وی تصری
پیــش تصمیماتــی بــرای اســتان کرمــان و یــزد مبنی 
بــر تامیــن آب آشــامیدن مــردم یــزد و کرمــان بــرای 
30 ســال آینــده اتخــاذ شــده و ایــن از برکــت، تــالش، 

کار و کوشــش از ســوی دولــت و مــردم اســت.
روحانــی بــا بیــان اینکــه بــرای آب آشــامیدنی ســالم 
ــاله  ــق 30 س ــا اف ــتان ت ــن اس ــردم ای ــاز م ــورد نی م
برنامهریــزی شــده اســت گفــت: انتقــال آب از خلیــج 
فــارس بــرای اســتان یــزد و کرمــان مشــخص شــده 
ــرای  ــز ب ــی نی اســت و دولــت و صنــدوق توســعه مل
ــن  ــده اولی ــد و در ســال آین ــم کمــک میکن ــن مه ای
بخــش از آب خلیــج فــارس بــه اســتان کرمــان و یــزد 

وارد خواهــد شــد.

مـس  شـرکت  مدیرعامـل  سـعدمحمدی  اردشـیر 
گفـت: همزمـان بـا سـفر اسـتانی رئیس جمهـور بـه 
مـس  مجتمـع  اسید سـولفوریک  کرمـان، کارخانـه 
سرچشـمه به عنـوان بزرگ تریـن و مهمتریـن طـرح 
ویدئـو  به صـورت  مـس  صنعـت  زیسـت محیطی 
کنفرانـس و بـا دسـتور رئیس جمهـور و بـا حضـور 

وزیـر صمـت افتتـاح شـد.
دکتـر اردشـیر سـعدمحمدی با اعالم ایـن خبر اظهار 
داشـت: احداث ایـن کارخانه در تکمیل شـرایط کوره 
فلـش کارخانـه ذوب انجـام شـده اسـت؛ چراکـه با 
تغییـر تکنولـوژی کارخانـه ذوب سرچشـمه از ریورب 
بـه فلـش، ایجـاد کارخانه اسـید یک ضـرورت برای 

تکمیـل شـرایط فنـی و تکنولوژیک بود.
وی افـزود: میـزان سـرمایه گذاری صـورت گرفته در 

ایـن طـرح 110 میلیـون یـورو به عـالوه 45 میلیـارد 
اسـت. تومان 

ظرفیـت  بـه  اشـاره  بـا  مـس  شـرکت  مدیرعامـل 
تولیـد 610 هـزار تنـی اسیدسـولفوریک در این طرح 
اظهـار داشـت:  بـا بهره بـرداری از ایـن طـرح امکان 
اشـتغال زایی مسـتقیم و غیرمسـتقیم برای بیش از 

200 نفـر فراهـم می شـود.
این کـه  بـر  تأکیـد  بـا  مـس  شـرکت  مدیرعامـل 
مهمتریـن  از  یکـی  طـرح  ایـن  از  بهره بـرداری 
دغدغه هـای شـرکت مـس در قبـال مـردم و محیط 
زیسـت بـود عنـوان کرد: بـا راه اندازی کارخانه اسـید 
سـولفوریک سرچشـمه آالیندگـی از منطقـه حـذف 
می شـود و ایـن طـرح محیـط زیسـتی باعـث شـد 
کـه صنعـت مس بـه یک صنعت سـبز تبدیل شـود.

سـعد محمـدی ادامـه داد: عـالوه بـر طـرح اسـید 
تیکنرهـای  ظرفیـت  افزایـش  طـرح  سـولفوریک، 
 ،4 شـماره  تیکنـر  اصـالح  و   2 و   1 شـماره  باطلـه 
ریخته گـری  چـرخ  و  آنـد  کـوره  نوسـازی  طـرح 
شـماره 3 و طـرح سیسـتم های هوشـمند هشـدار 
نـاوگان معـدن  و مدیریـت  بهینه سـازی  و  دهنـده 
سـفر  جریـان  در  اسـت کـه  طرح هایـی  دیگـر  از 
رئیس جمهـور و از طریـق ویدئـو کنفرانـس افتتـاح 

خواهنـد شـد.
مدیرعامـل شـرکت مـس یـادآور شـد: همـه ایـن 
افزایـش  و  هزینـه  کاهـش  هـدف  بـا  طرح هـا 
بهـره وری در صنعـت مـس اجـرا شـده اسـت و بـا 
بهره بـرداری از ایـن طرح هـا شـاهد تولیـد و توسـعه 

پایـدار در صنعـت مـس خواهیـم بـود.

بزرگ ترین طرح زیست محیطی صنعت مس 
در سفر رئیس جمهور به کرمان افتتاح شد

آوای محلی           

 دوَتل بوُدم مو ای داِغ ِچُشنت
 تو ناُدنی ِچکـــــد زاِغ چُشنت
 نگاُهم ِکرِدت و َابـــروت ُور دآ
مو بودم ای َهمــا یاِغ چُشنت!

شاعر :  منصور رئیسی

 تو خی آ چادن رنگی، کشنگی
 مو سهُمم بوده دلتنگی، کشنگی!

 َلِوت ُپرخندٔه هـــــــــر جا ادیُدم
همی که شوخی و شنگی، کشنگی

شاعر : منصور رئیسی

 مدل های ُمِد روزت منو کشت
 عزیزم ،اون دک و پوزت منو کشت

 تو این گرما نرو از خونه بیرون
سراپای عرق سوزت منو کشت!!

شاعر :  راشدانصاری

 ُمحُلم نادهه چن وخته فاطو
 خدایی کم ُمحلی سخته فاطو
 َنکَن ندرت َبهم  ناسازگاری

بِهل تا که ُبگُن خوشوخته فاطو

شاعر :  منصور رئیسی

 بلوچی گَردنی، میالک کهنو
 ُمو  نرد آ دو چشم پاک کهنو
 ُموُروتم لی لروالرو بخونیه

که نابو هچ کجا مث خاک کهنو

شاعر :  پریسا کلکلی

رنا
 ای

س:
عک

62 درصد فوالد خاورمیانه در ایران تولید مي شود
كرمـان - ايرنـا - وزير صنعت، معـدن و تجارت گفت : با 
تـالش هاي انجام شـده براي توسـعه صنعـت فوالد طي 
دولـت تدبيـر و اميد اكنـون 62 درصد از فـوالد خاورميانه 

در ايـران توليد مي شـود.
بـه گـزارش ايرنـا ، رضـا رحمانـي روز دوشـنبه در آييـن 
افتتاح پروژه فوالدسـازي بردسـير افزود : بر اسـاس آمار 
انجمـن جهانـي فـوالد در سـال 2017، به ميـزان يكهزار و 
680 ميليـون تـن فـوالد در دنيـا توليـد شـده و امـروز بـا 
تمامـي تحريم ها توانسـتيم به اذعان جهـان 22 ميليون 
تـن فـوالد خام در كشـور توليد كنيم كه نسـبت به سـال 

قبل 22 درصد رشـد داشـته اسـت.
وي ادامـه داد: متوسـط اين رشـد در دنيا حـدود 6 درصد 
بـوده و ايـران باالتريـن رشـد بيـن توليدكنندگان داشـته 

است.
وزيـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت : طي هشـت ماه 
امسـال 16 هـزار و 600 ميليـون تـن فـوالد خام در كشـور 
توليد شـد كه نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته رشد 

18 درصدي داشـته اسـت.
وي اظهـار داشـت: در 6 سـال گذشـته كشـورهاي مطرح 

دنيـا را در ميـزان توليـد فوالد پشـت سـر گذاشـتيم و به 
مقـام دهـم توليد فوالد خام دنيا رسـيديم در حالي كه در 

ابتـداي دولـت يازدهـم رتبه 15 دنيا را داشـتيم.
رحمانـي افـزود: اكنـون 110 ميليـون تن در زنجيـره فوالد 
پـروژه تعريـف شـده و 20 ميليون تن در سـواحل جنوبي 
بندرعبـاس و چابهـار تعريـف كرديـم كـه تـا پايـان سـال 

توليـدات اضافـه مي شـود.
وي بـا اشـاره به چهل سـالگي پيـروزي انقالب اسـالمي 
گفـت : در سـال 57 توليـد در زنجيره فـوالد 2.4 ميليون 
تـن، ابتـداي دولـت يازدهم ظرفيـت توليـد 123 ميليون 
تـن بـوده و امـروز در زنجيـره فـوالد بـه 205 ميليـون تن 
رسـيديم كـه تا پايان سـال اين آمـار بـه 220 ميليون تن 

خواهد رسـيد.
وزيـر صنعت، معـدن و تجـارت افزود: پيشـرفت زنجيره 
فوالد نشـان مي دهد توسـعه بيش از سـاير بخش ها در 
اولويـت كشـور قـرار دارد و موجب تكميل زنجيـره فوالد و 

متوازن سـازي شـده است.
وي تاكيـد كـرد: خـام فروشـي و صـادرات مـواد خـام 
كشـور امـروز بسـيار كاهـش يافتـه اسـت و ايـن تـوازن 

همچنـان ادامـه دارد.رحمانـي عنـوان كـرد: اگـر صنعـت 
سـاختمان رونـق گيـرد و با برنامـه اليحه 98 براي سـال 
آينـده در حـوزه مسـكن بـازار خوبي بـراي صنعـت فوالد 
ايجاد خواهد شـد.وي گفت: سـرانه مصرف فوالد كشـور 
افزايـش خواهـد يافـت و در اين جهت با برنامـه ريزي ، 
هدايت و تشـويق سـرمايه گذاران براي راه اندازي زنجيره 
فـوالد قادر به تامين نيازهاي صنعت سـاختمان خواهيم 
بود.وزيـر صنعـت، معـدن و تجـارت اضافـه كرد: در سـند 
چشـم انـداز 1404 به ميـزان 55 ميليون تـن توليد فوالد 
هـدف گـذاري شـده اسـت و تمامـي برنامـه هـا در ايـن 
راسـتا اسـت و صادرات سـاالنه بايد 15 ميليون تن باشد 

كـه قابل تحقق اسـت.
وي ادامـه داد: تكميـل زنجيره فوالد هشـت ميليارد يورو 
سـرمايه گـذاري نيـاز دارد و ايـن منابـع از محـل صندوق 
توسـعه ملـي، منابـع بانكـي و آورده متقاضيـان تاميـن 
مـي شـود.رحماني افزود: بـراي تامين زيربناهـا نيز بايد 
بـا وزارت خانـه هـاي ذيربـط وارد برنامه ريزي مشـترك 
شـويم كه متناسـب با فعاليت ها، نيازهاي صنعت فوالد 

را پوشـش دهد.

وي تصريـح كرد: بومي سـازي تجهيـزات و تكنولوژي ها 
در فـوالد بردسـير بيـش از 60 درصـد سـاخت داخـل و با 

فنـاوري روز بوده اسـت.
وزيـر صنعت، معـدن و تجارت گفت: فعاليـت اين وزارت 
خانـه در راسـتاي تكميـل زنجيـره فـوالد، پتروشـيمي، 
مـس، سـيمان اسـت و در ايـن زمينه امـروز در فـوالد از 

صفـر تـا 100 قادر بـه توليـد و فرايندها هسـتيم.
وي بيـان كـرد: معدن را در اولويت فعاليـت ها قرار داديم 
و از فرصت هاي اين حوزه بايد در راسـتاي توسـعه كشور 
اسـتفاده كنيم.رحمانـي افـزود: 63 ميليـون تن ظرفيت 
توليـد سـنگ آهـن طي سـال هـاي گذشـته، اكنـون به 
85 ميليون تن رسـيده اسـت و اخيرا اكتشـافات خوبي 
در ايـن حوزه كرديـم.وي عنوان كرد: با اكتشـافات كنوني 
ذخايـر فعلي سـنگ آهن كشـور بـه 2 برابـر افزايش مي 
يابـد با وجـود اينكـه در تمامي كشـور عمليات اكتشـاف 

انجام نشـده است.
وزيـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: در شـرايط فعلي 
تاميـن كارخانجات و توليدكنندگان جزو اولويت نخسـت 
دولـت اسـت و در تحريـم هـا حفـظ وضع موجـود توليد 

اولويـت اصلي ما اسـت.
درصـد   36 اسـتان كرمـان  در  امـروز  داد:  ادامـه  وي 
واحدهـاي توليـدي زيـر ظرفيـت كار مـي كنند كـه اولين 
مانع توليد كنندگان نبود نقدينگي اسـت و بايد مسـئوالن 
مـورد توجـه قرار دهند كـه در اين زمينه نظـام بانكي قول 

همـكاري داده اسـت.
رحمانـي يـادآور شـد: منابـع بانكـي در راسـتاي پرداخت 
تسـهيالت رونـق توليـد در اسـتان كرمـان جـذب نشـده 
و بايـد از ايـن اعتبـار اسـتفاده و ظرفيـت خالـي واحدها 

تكميل شـود.
وزيـر صنعـت، معـدن و تجـارت ادامـه داد: با جـذب اين 
اعتبـارات اشـتغال موجود حفـظ و اشـتغالزايي افزايش 

مـي يابد.

وزير صنعت ، معدن و تجارت :


