
رییس انتقال خون جنوب استان: ذخایر خونی جنوب استان کاهش داشته واکنون 
ذخیره خونی سه تا5 روزه است که باید به 5 تا هفت روز برسد

هم زمان با چهارمین شب از برپایی نمایشگاه کتاب استانی جنوب کرمان:

نشست تخصصی سبک زندگی در بخش 
فعالیت جنبی نمایشگاه کتاب برگزار شد

 احیا جنگل مهروئیه 
در طرح بسیج همگانی نهالکاری

هفت شهرستان 
و یک پایگاه انتقال خون

تولید ۷۰ درصد صیفی جات کشور در جنوب کرمان
جنوب استان کرمان با تولید ساالنه بیش از ۳ میلیون تن صیفی جات ۷۰ درصد از نیاز کشور 

را در فصل برداشت برطرف می کند

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان:

ایران منتظر حمله میلیونی 
ملخ های صحرایی
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مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان اعالم کرد

تکمیل بزرگراه های جنوب کرمان 
نیازمند ١٧٠٠ میلیارد تومان بودجه
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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تاثیر مطالبه گری 
اجتماعی غیرجانبدارانه 

بر امید اجتماعی
سیدحسن موسوی چلک

یادداشت مهمان

مطالبه گـری در راسـتای تحقـق حقـوق مـردم و بـا 
توجـه به جایـگاه نظارتی مجلس که طبـق قانون این 
اختیـار را دارد، ایـن حداقـِل حداقـِل حداقل کار اسـت 

کـه مجلـس می توانـد انجـام دهد.
بـه شـرط اینکـه ایـن کار را بـا رویکـرد غیرسیاسـی و 
غیرجانبـداری انجـام دهـد و بعد همه زوایا را بررسـی 
کنـد و واقعیت ها را آنگونه که هسـت بـه مردم گزارش 
دهـد. ایـن هم حق مردم اسـت که بداننـد نتیجه این 
تحقیـق و تفحـص و گزارشـی که کمیتـه حقیقت یاب 
تهیـه می کند، چیسـت و هم وظیفه مجلس و سـایر 
مسـئوالن اسـت تا حادثه ای کـه اینگونه آثـار تخریبی 
نـه فقـط مالـی و جانی کـه حتـی در حـوزه اجتماعی 
روی اعتمادسـازی تاثیـر داشـته و بـه کاهـش اعتماد 
منجر شـده، امروزه پاسـخ دهند و طبیعتا به تناسـب 

نقشی که داشـتند و...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
12 تا 1۳2۳ تا 2۳

کاهش 40 درصدی حوادث فوتی کار طی دهه گذشته
علـی  رفسـنجان،  از  فـارس  خبرگـزاری  بـه گـزارش 
مظفری عصر امروز در مراسـم اختتامیه همایش ملی 
معـدن و صنایـع معدنـی کـه بـه همـت مجتمع مس 
سرچشـمه رفسـنجان بـه مـدت دو روز در مجموعـه 
فرهنگـی هنـری آزادی شـهر سرچشـمه برگزار شـد، با 
قدردانـی از برگزارکننـدگان ایـن رویـداد اظهـار داشـت: 
مجتمـع مس سرچشـمه یـاور حـوزه ایمنی در کشـور 

است.
مدیـرکل بازرسـی کار وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
بیـان داشـت: آخرین رقم ثبت شـده حادثه دیـدگان در 
حـوزه معـدن در یـک دهه اخیـر 228 نفر بـوده که 34 
نفـر کشـته ثبـت شـده اسـت.وی ادامـه داد: طـی ده 
سـال گذشته شـاهد کاهش 40 درصدی حوادث منجر 

بـه فـوت و کاهـش 20 درصـدی کاهـش آسـیب های 
بوده ایم. شـغلی 

مظفـری تصریـح کـرد: حتـی یک نفـر فوتی هـم زیاد 
اسـت بایـد بـه سـمت آرمـان کار بـدون حادثـه پیش 
برویـم کـه چالش هـای زیـادی در دسـت یابی بـه این 
آرمـان داریـم و برای دسـت یافتن بـه کار بـدون حادثه 
نیازمنـد همراهـی همه افـراد در بعد اجتماعـی کارگری 

کارفرمایـی و نهادهـای دولتی هسـتیم.
در  حادثـه کاری  میلیـون  داشـت: 365  عنـوان  وی 
سـال رخ می دهـد کـه 380 هـزار مـورد منجر بـه فوت 
می شـود.مظفری بـا اشـاره بـه اینکـه سـال گذشـته 
بیشـترین آسـیب های شـغلی در بخش سـاختمان با 
48 درصـد حـوادث شـغلی بودیـم، افـزود: در معـادن 

5 درصـد بـوده، میزان نـرخ حوادث سـاختمان معادل 
هشـت برابـر سـایر حرف و مشـاغل اسـت.

و  مـدرن  فنآوری هـای  از  اسـتفاده  تأکیـد کـرد:  وی 
تکنولـوژی از ارکانـی اسـت کـه بایـد در ایمنـی بـه آن 
مـورد  تجهیـزات  اسـتانداردهای  شـود  ویـژه  توجـه 
اسـتفاده در معـادن بسـیار پراهمیـت بـوده و بایـد در 
کارگاه هـا تجهیـزات اسـتاندارد و قابـل اطمینـان وجود 

داشـته باشـد.
مظفـری اضافـه کـرد: ماشـین آالت از ابعـاد بزرگتـری 
برخوردارنـد و تبعـات مهلک تری به دنبـال دارند. از نگاه 
سـاختاری بایـد تدویـن اسـتانداردهای اجبـاری برای 
ماشـین آالتی که در کارگاه های کشـور است را در دستور 

کار  قـرار دهیم.

فراخوان دعوت به همکاری

فراخوان دعوت به همکاری

فراخوان شماره یک

فراخوان شماره دو

امور قراردادهای اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان

امور قراردادهای اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان

اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان بـه نمایندگی از شـرکت مـادر تخصصـی بازرگانی دولتـی ایـران در نظر دارد 
از ظرفیتهـای موجـود در سـطح اسـتان )شهرسـتان هـای فاریاب- قلعـه گنج- منوجـان- رودبـار جنوب-ارزوئیـه – بافـت - کهنوج ( 
در فصـل خریـد تضمینـی گنـدم و دانـه هـای روغنـی در سـال 99 برابـر ضوابط شـرکت مـادر تخصصـی بازرگانـی دولتی ایـران بعنوان 
مرکـز خریـد تضمینـی ونگهـداری اسـتفاده نمایـد ، لـذا از کلیـه اشـخاص حقوقی وحقیقی در سـطح اسـتان کـه واجد شـرایط وامکانات 
زیـر مـی باشـند دعـوت میگـردد تقاضای خـود را حداکثـر تا تاریـخ 1۳98/9/۳۰ بـه  آدرس کرمـان  بلوار شـهید صدوقی روبروی سـتاد 
فرماندهـی انتظامـی اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانی اسـتان کرمان تحویل نمایند . متقاضیان می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر 
در سـاعات اداری بـه آدرس :کرمـان بلـوار شـهید صدوقـی روبـروی سـتاد فرماندهی انتظامـی اداره کل غلـه و خدمات بازرگانی اسـتان 

کرمـان  مراجعـه و یـا باشـماره ۳1 -۳212۳6۳۰ داخلـی 1۳۷ و112 تماس حاصـل فرمایند.

اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان به نمایندگی از شـرکت مادر تخصصی بازرگانـی دولتی ایـران در نظر دارد در 
فصـل خریـد تضمینـی گنـدم در سـال 99 از خدمـات کارکنـان دولـت پس از ارائـه آموزش هـای الزم بعنـوان عامل تشـخیص و عامل 

ذیحسـاب )عامـل ذیحسـاب صرفًا از پرسـنل رسـمی دولت خدمات کشـوری ( در مراکـز خرید اسـتفاده نماید.

شرایط مراکز خرید
1-داشـتن ظرفیت انبارداری متناسـب با حجم بـرآوردی خرید مرکز نظیر 
انبـار سـاده مسـقف ، انبـار نیمـه مکانیـزه ، انبار تمـام مکانیزه ، سـیلوی 
فلـزی، سـیلوی بتنی وانبـار چـادری و توان تخلیـه و بارگیری متناسـب 

بـا مرکز.
2-داشـتن محوطه محصور ، کف محوطه آسـفالت یا بتن با درب ورودی 

وخروجی قابل کنترل
۳-دارا بودن باسکول استاندارد ترجیحا متصل به رایانه وچاپگر.

وبارگیـری  تخلیـه  بـرای  مناسـب  وامکانـات  تجهیـزات  بـودن  4-دارا 
محمـوالت

5-دارا بودن دوربین دید در شب با قابلیت انتقال تصاویر
6-دارا بودن بستر ارتباط اینترنتی وتجهیزات مربوط به آن

۷-دارا بودن رایانه وچاپگر متناسب با حجم خرید مرکز
8-دارا بـودن نیـروی انسـانی مجرب و مطلع در حـوزه های کنترل کیفی 

، بازرگانـی ومالی وانفورماتیک
9-دارا بـودن امکانـات وتجهیـزات کنتـرل کیفـی نظیرترازودیجیتال با 
دقـت 2 رقـم اعشـار ، پنس ، الک )مطابق دسـتور العمـل های ابالغی 
بـه تعـداد کافـی( ، رطوبـت سـنج، بمبـو )به تعـداد کافـی( ، میـز کار 
مناسـب بـا نـور کافی-سـکوی نمونه بـرداری ، سـینی اسـتاندارد افت 
زنـی 5۰*5۰ سـانتی متـر ، کاردک ، سـرتاس سـرتخت و ... و فضـای 

نگهـداری نمونـه آزمایش.
1۰-دارا بـودن کاور و امکانات پوشـش مناسـب به منظور حفظ وحراسـت 

از کاال در انبارهـای چادری
11-دارا بودن توان مالی برای ارائه تضامین قرارداد

12-امکان نگهداری اسناد محموالت خرید وارائه به شرکت 
1۳- دارا بودن سیستم اطفاء حریق

14- دارا بـودن امکانـات رفاهـی نظیـر نمازخانـه ، سـرویس بهداشـتی ، 
آبسـردکن و...

لـذا از کلیه افراد واجد شـرایط و سـازمان هـا و ادارات دولتی ترجیحًا 
افـراد بـا تجربـه در امـور حسـابداری ، مالـی و بازرگانی درخواسـت 
مـی شـود تقاضـای همکاری خـود را بصـورت مامـور در فصل خرید 
بـه همراه حکـم کارگزینی و موافقـت کتبی دسـتگاه اجرایی حداکثر 
تـا تاریـخ 98/۰9/۳۰  بـه آدرس کرمـان : بلـوار شـهید صدوقی سـه 

راه سـیلو ، روبـروی سـتاد فرماندهـی نیـروی انتظامـی و یـا فکس 
۳212۳586 ارسـال و در صـورت نیـاز بـه کسـب اطالعـات بیشـتر 
بـا شـماره  ۳1 - ۳212۳6۳۰ داخلـی 1۳۷ و 1۳1 تمـاس حاصـل 

فرمایند.
ضمنًا حق ماموریت  افراد در قالب ضوابط کارکنان پرداخت خواهد شد.

اداره کل غله و خدمات  بازرگانی 
استان کرمان 

اداره کل غله و خدمات  بازرگانی 
استان کرمان 

# امور قراردادها# 

برآورد پروژه
سال سررسیدشماره طرحاعتباراولیه

 اسناد
مبلغ ضمانت نامه 

فرایند ارجاع کار

6756250018010150171400/4/21338تکمیل مدرسه شهید باهنر منوجان 

3303.9200018010150091400/5/19166تکمیل مدرسه شهید مبارکی زهکلوت رودبار 

4192.1160018010150091400/5/19210تکمیل مدرسه عباس آباد قلعه گنج

3713.8200018010150091400/9/23186تکمیل مدرسه 3کالسه سیاه کهور رودبار

4434.1200018010150091400/9/23222تکمیل مدرسه 3کالسه حافظ ساردوییه فاریاب 

2011.6100018010150091400/9/23101تکمیل مدرسه 2 کالسه پشت مرز جیرفت 

7503.5تکمیل مدرسه خیری محترم سیرجان 
1500
1500

1801015009
1400/5/19
1401/4/6

376

8748.7تکمیل مدرسه نبوت ریگان
4122
1000

101010
1801015009

نقدی
1401/4/6

438

163نقدی3242.720001801015001تاسیسات گرمایشی مدرسه توحید سید آباد نرماشیر

شناسه 68568۳

اداره كل نوســازي مــدارس اســتان كرمــان  در اجــراي آييــن نامــه اجرايــي بنــد ج مــاده 12 قانــون برگــزاري مناقصــات  
در نظــر دارد  اجــرای پــروژه هــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی  فشــرده یــک مرحلــه ای ،  بــه پیمانــکاران 
متقاضــی دارای گواهینامــه معتبــر  واگــذار  نمايــد. لــذا از واجدیــن شــرایط دعــوت ميشــود از تاريــخ چــاپ فراخــوان بــه 
مــدت ســه  روز بــه  ســامانه ســتاد ایــران جهــت دریافــت اســناد و شــرکت در مناقصــه  مراجعــه نماینــد روش ارزیابــی 
پــروژه هــا  طبــق شــرایط مناقصــه و حــد اقــل امتیــاز جهت گشــودن پاکتهــای مناقصــه  6۰  مــی باشــد.حضور شــرکتهایی که 

ســهامداران آن دارای ســهام یــا عضــو هیــات مدیــره مشــترک بــا شــرکت هــای دیگــر مــی باشــند ممنــوع اســت.

نوبت  دوم

فراخوان - شماره 9-98/ پ

ادامه در صفحه 4
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امــروز همــگام بــا سراســر کشــور، طــرح بســیج همگانی 
نهالــکاری در مهروئیــه شهرســتان فاریــاب اجرا شــد.

ــی و  ــع طبیع ــی اداره کل مناب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آبخیــزداری جنــوب کرمــان، صبــح امــروز طــرح بســیج 
ــی،  ــکاری همگان ــعار ” نهال ــا ش ــکاری ب ــی نهال همگان
بــرای ایرانــی سرســبز ” راس ســاعت 9 در محــل جنــگل 

طبیعــی مهروئیــه اجــرا شــد.
ایــن مراســم بــا حضــور حجــت الســالم رفیعــی نماینــده 
ــدار  ــس فرمان ــک نف ــه، نی ــام جمع ــه و ام ــی فقی ول
ــع  ــر کل مناب ــدی مدی ــزه احم ــاب، حم شهرســتان فاری
طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان، معاونین، روســای 
ادارات، ارگانهــای دولتــی و غیردولتــی، همیــاران طبیعت، 
روســتائیان و عشــایر، ذینفعــان و بهــره بــرداران، انجمــن 
هــا و تشــکلهای مــردم نهــاد و مــردم محلــی برگزار شــد.

ــان  ــوب کرم ــزداری جن ــع طبیعــی و آبخی ــرکل مناب مدی
ــتان  ــت دوس ــکوه طبیع ــا ش ــور ب ــکر از حض ــن تش ضم
ــی  ــت: طــرح بســیج همگان ــزرگ گف ــداد ب ــن روی در ای
نهالــکاری امــروز 14 آذرمــاه در جنــوب کرمــان همزمــان 

ــا سراســر کشــور برگــزار گردیــد. ب
ــا  ــکاری ب ــرح جنگل ــرد: ط ــح ک ــدی تصری ــزه احم حم
ــدار،  ــعه پای ــه توس ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــدف راه حل ه
کنتــرل روان آب هــا و جلوگیــری از ســیالب هــا انجــام 

ــی شــود. م
وی بــا بیــان اینکــه منابــع طبیعــی پایــه حیات و توســعه 
ــا سراســر  ــان ب ــروز همزم ــرد: ام ــان ک ــدار اســت بی پای
کشــور، در ســطح 430 هکتــار عملیــات غــرس 65 هــزار 
اصلــه نهــال از گونــه هــای بومــی جنگلــی نظیــر کنــار و 

کهــور کاشــت شــده اســت.
حجــت الســالم رفیعــی امــام جمعــه شهرســتان فاریاب 
ــت و  ــندیده دانس ــدا پس ــدام خ ــک اق ــکاری را ی درخت
ــدام  ــک اق ــالم ی ــن اس ــگاه دی ــکاری از ن ــت: درخت گف
ــت  ــگ کاش ــرورت دارد فرهن ــت و ض ــندیده اس خداپس
درخــت و حفــظ عرصــه هــای طبیعــی بــه عنــوان 
اقدامــی خداپســندیده در بیــن آحــاد جامعــه  و در ایــن 

ــه شــود. ــه نهادین منطق
ــف آب و  ــگل، تلطی ــعه جن ــز توس ــاب نی ــدار فاری فرمان
ــای  ــرانه فض ــش س ــا و افزای ــا ریزگرده ــه ب ــوا، مقابل ه
ســبز در کشــور و شهرســتان فاریــاب را از اهــداف مثبــت 
ایــن طــرح دانســت و گفــت: امــروز در منطقــه مهروئیــه 
ایــن شهرســتان 5000 اصلــه نهــال در ســطح 50 هکتــار از 

اراضــی ملــی مهروئیــه کاشــت شــد.

اجـــرای   ، پـــرس  کـــودک  گـــزارش  بـــه 
برنامـــه کـــودک و نوجـــوان در بخـــش جنبـــی 
ــتان  ــاب اسـ ــزرگ کتـ ــگاه بـ ــن نمایشـ هفتمیـ

ــان. ــوب کرمـ جنـ
ــط  ــوان توسـ ــودک و نوجـ ــه کـ ــرای برنامـ اجـ
گـــروه کـــودک گدروزیـــا در نمایشـــگاه کتـــاب 
هفتمیـــن  از  روز  ســـومین  بـــا  همزمـــان 
ــان،  ــوب کرمـ ــتانی جنـ ــاب اسـ ــگاه کتـ نمایشـ
ــه  ــگاه برنامـ ــن نمایشـ ــی ایـ ــش جنبـ در بخـ
کـــودک و نوجـــوان توســـط گـــروه کـــودک 
ــی  ــن پالشـ ــی محسـ ــا کارگردانـ ــا بـ گدروزیـ
کل  اداره  روابـــط  گـــزارش  شـــد.به  اجـــرا 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی جنـــوب کرمـــان 
نمایشـــگاه  هفتمیـــن  از  روز  ســـومین  در 
کتـــاب اســـتانی جنـــوب کرمـــان، بـــا حضـــور 
چندیـــن مهـــد کـــودک در بخـــش جنبـــی 
ــوان  ــودک و نوجـ ــه کـ ــگاه برنامـ ــن نمایشـ ایـ
ـــی  ـــا کارگردان ـــا ب ـــودک گدروزی ـــروه ک ـــط گ توس

ــد. ــرا شـ ــی اجـ ــن پالشـ محسـ
گفتنـــی اســـت هـــر روز صبـــح در بخـــش 
فعالیـــت هـــای جنبـــی هفتمیـــن نمایشـــگاه 
ـــه  ـــژه برنام ـــان وی ـــوب کرم ـــتانی جن ـــاب اس کت
ــی  ــرا مـ ــان اجـ ــودکان و نوجوانـ ــرای کـ ای بـ
ــطح  ــای سـ ــودک هـ ــاالن مهدکـ ــود و نونهـ شـ
ـــد. ـــی یابن ـــور م ـــه حض ـــن برنام ـــت در ای جیرف

بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از رفسـنجان، گودرزی 
عصـر امـروز در آییـن اختتامیـه همایـش معـدن و 
صنایـع معدنـی در مجموعـه فرهنگـی هنـری آزادی 
شـهر سرچشـمه رفسـنجان با اشـاره بـه اینکه بخش 
از  خدمـات  و  صنعـت، کشـاورزی  کنـار  در  معـدن 
بخش های اقتصادی هر کشـور اسـت، اظهار داشـت: 
2 درصـد اقتصـاد جهانـی از معـدن برآورد شـده و در 
کشـور مـا 1.2 درصـد اسـت کـه بـا صنایـع معدنـی و 

زنجیـره تولیـد موادمعدنـی بـه 8 درصـد می رسـد.
معـاون مرکـز تحقیقـات و تعلیمـات حفاظـت فنـی 
بهداشـت کار وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بیان 
داشـت: 5 هزار و 500 معدن در کشـور داریم که با 95 
هـزار کارگـر؛ بخـش معـدن کاری همگن نیسـت، 50 
درصـد ارزش افـزوده در معدن سـنگ آهن، 30 درصد 
در معـادن مـس، 4 درصـد در معـدن سـنگ آهک، 
4 درصـد سـنگ تزئینـی و 3.3 درصـد زغـال سـنگ 
اسـت.وی بـا بیـان اینکه اداره بازرسـی کار به اسـتناد 
مـاده 105 پیگیـری قضائی مسـائل را عهده دار اسـت، 
افـزود: هـر فرصـت شـغلی به قدری ارزشـمند اسـت 
کـه دولت هـا بایـد بـه جامعـه کارگـری و کارفرمایـی 

کمـک کننـد کـه فرصت شـغلی حفظ شـود.
گـودرزی خاطرنشـان کـرد: در کشـور مـا 50 سـال 
پیـش مرکـز تحقیقـات و تعلیمـات حفاظـت فنـی 
بهداشـت کار تشـکیل شـد امسـال پیشـنهاد الحـاق 
بـه مقاوله نامه شـماره 176 بـا عنوان ایمنی بهداشـت 
در معـادن تدویـن و تقدیـم دولـت شـد کـه 240 قلم 
آن  مـورد   27 شـده کـه  تنظیـم  قـرارداد  اسـتاندارد 

مربـوط بـه تجهیـزات ماشـین آالت معدنـی اسـت.
6۰ درصد حقوق و عوارض دولتی در ایران از 

معادن کرمان است
زیدآبـادی مدیـر امـور ایمنی مجتمع مس سرچشـمه 
عنـوان داشـت: 60 درصـد حقـوق و عـوارض دولتـی 
در ایـران از معـادن کرمـان اسـت کـه نشـان می دهـد 

فعالیـت معدنـی در این اسـتان باالسـت.
وی بیـان داشـت: باتوجـه بـه اینکـه کارخانـه اسـید 
پایین دسـتی و  راه انـدازی شـده صنایـع  سرچشـمه 
جنبـی زیـادی در منطقـه ویـژه اقتصـادی راه انـدازی 
خواهـد شـد کـه بایـد از هم اکنـون بنیان هـای hse را 

بـه درسـتی ایجـاد کنیـم.

احیا جنگل مهروئیه 
در طرح بسیج 

همگانی نهالکاری

اجرای برنامه کودک و 
نوجوان در بخش جنبی 
هفتمین نمایشگاه بزرگ 

کتاب استان جنوب کرمان

ضرورت حمایت دولت  
از جامعه کارگری برای 

حفظ فرصت های شغلی

خبر

خبر

تولید ۷۰ درصد صیفی جات 
کشور در جنوب کرمان

نشست تخصصی سبک زندگی در بخش 
فعالیت جنبی نمایشگاه کتاب برگزار شد

تکمیل بزرگراه های جنوب کرمان 
نیازمند ١٧٠٠ میلیارد تومان بودجه

ایران منتظر حمله میلیونی 
ملخ های صحرایی

افزون بر 2٠٠٠ نفر در جنوب کرمان 
داوطلب سالمت شدند

در  جـوان-  خبرنـگاران  باشـگاه 
جنـوب  ایـران،  کشـاورزی  نقشـه 
اسـتان کرمـان بـا خـاک زر خیزش 
نقـش مهمـی در تولیـد محصوالت 

دارد. جـات  صیفـی  مخصوصـا  کشـاورزی 
پنج شهرسـتان در جنوب اسـتان کرمان طی فصل 
پاییز و زمسـتان و ابتدای بهار سـال نو در حالی که 
بیشـتر کشـور در خواب زمسـتانی فـرو رفته فعال 
اسـت، در اینجـا صـدای شـور و فعالیتـش بـه آن 
طـرف مـرز هـای کشـور هـم می رسـد وعشـق به 
تولیـد مـردم آن را غـرق کار و تـالش کـرده اسـت.

مـردم سـخت کـوش و کشـاورز ایـن مناطـق بـا 
تـالش و فعالیت بیـش از 70 درصد نیاز کشـور در 
بخـش صیفی جـات را تامین می کننـد وبا تالش 
بـرای تامیـن نیاز کشـور عاشـقانه برای ایـران وبی 

نیـاز ی مـردم ایـران کار می کنند.
جهـاد  سـازمان  مدیرزراعـت  رسـتگاری  فرامـرز 

کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان در گفـت و گـو 
بـا خبرنگار گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
جـوان  از کرمـان ، بـا اعـالم اینکه 160 هـزار هکتار 
زمیـن هـای جنـوب اسـتان کرمـان زیـر کشـت 
صیفـی جـات مـی رود گفـت: پیـش بینـی مـی 
شـود 3 میلیـون 200 هزارتن صیفی جـات از مزارع 

جنـوب اسـتان امسـال تولید شـود.
او افـزود: کشـت طـرح اسـتمرار سـیب زمینی در 
4 هـزار 380 هکتـار تمام شـده اسـت و امیدواریم 
148 هـزار تـن محصـول از اول دی مـاه تـا پایـان 

اسـفند برداشـت داشـته باشیم .
مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
اسـتان کرمـان با اشـاره به اینکه کشـت پیـاز طرح 
اسـتمرار از اول شـهریور شـروع و تا 15 آبـان ادامه 
داشـت اظهار کرد: پیش بینی می شـود برداشـت 
محصـول از 20 آذر تـا پایـان اسـفند ادامـه داشـته 

باشـد و 275 هزارتـن محصول برداشـت شـود.

از  شـب  چهارمیـن  بـا  زمـان  هـم 
هفتمیـن نمایشـگاه کتـاب اسـتانی 
جنوب کرمـان در بخش فعالیت های 
نشسـت  نمایشـگاه،  ایـن  جنبـی 
تخصصـی سـبک زندگی برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمان 
جنوب، نشسـت تخصصی سـبک زندگـی با موضوع 
غـذای سـالم و تقلبـات صنعـت مـواد غذایـی در 
چهارمین شـب از هفتمین نمایشـگاه کتاب اسـتانی 
جنـوب کرمـان در بخـش فعالیـت هـای جنبـی بـا 
سـخنرانی حسـین دوماری اسـتاد دانشگاه جیرفت 
و عضـو هیئـت علمـی گـروه صنایع غذایـی برگزار شـد.

ایـن  برگـزاری  حاشـیه  در   ، دومـاری«  »حسـین 
نشسـت، گفت: غذا جـزو ضروریات زندگی اسـت و 
بـا توجه به مشـکالت اقتصـادی مردم شـاید بتوانند 
از خرید لباس، رفاه، تفریح خود چشـم پوشـی کنند 

امـا از خریـد مـواد غذایی نمـی توانند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه جیرفـت، افـزود: بنابرایـن، پر 
فـروش تریـن بـازار در ایران، بـازار مواد غذایی اسـت 

کـه ایـن موضـوع موجـب شـده بسـیاری از افـراد 
سـودجو بـه قصـد سـود بیشـتر اقـدام بـه تقلـب و 
کاله بـرداری در ایـن زمینـه کننـد و ایـن تقلبـات از 
نظر بهداشـتی خطرناک هسـتند و متقلبین با جان 
مـردم بـازی کـرده و گاهـی از اقتصاد مردم را نشـانه 
مـی روند.دومـاری، اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه این 
کـه گاهـی تقلباتـی کـه در مـواد غذایـی صـورت می 
گیـرد اگـر مـردم راه شناسـایی مواد غذایـی تقلبی را 
ندانند بیشـتر کاله سـر آنهـا می رود.دومـاری، اضافه 
کـرد: به همین منظور الزم بود که راه های شناسـایی 
مـواد غذایـی تقلبـی مختلـف و نـوع تقلبـات در آنها 
بـه اطـالع مردم رسـانده شـود تـا موجب بهداشـت، 

سـالمت جامعـه و امنیـت غذایـی مردم شـود.
ایـن عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشـگاه 
جیرفـت، بیـان داشـت: در ایـن نشسـت علمـی در 
خصـوص راه هـای تقلـب و نحـوه شناسـایی آنها در 
مـواد غذایـی پروتئینـی ماننـد گوشـت هـای قرمـز، 
مرغ، ماهی، کنسـروجات، شـیر، روغـن، ادویه جات 

و بسـیاری از مـواد غذایـی صحبت شـد.

ــوب  ــازی جن ــرکل راه و شهرس مدی
بزرگراه هــای  تکمیــل  کرمــان، 
جنــوب ایــن اســتان را نیازمنــد 17 
هــزار و 605 میلیــارد ریــال بودجــه 

ــت. دانس
و  راه  وزارت  خبــري  پايــگاه  گــزارش  بــه 
ــل از اداره ارتباطــات و اطــالع  ــه نق شهرســازی ب
رســانی اداره کل راه و شهرســازی جنــوب کرمــان 
ــازی  ــرکل راه و شهرس ــاردویی، مدی ــد س ، محم
معــاون  بازدیــد  حاشــیه  در  جنــوب کرمــان 
شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و 
نقــل اعــالم کــرد: بــرای تکمیــل زیــر ســاخت ها 
اســتان  درجنــوب  عقب مانــده  پروژه هــای  و 
ــه  ــال بودج ــارد ری ــزار و 605 میلی ــد 17 ه نیازمن
ســاخت  بــرای  برنامه ریــزی  از  هســتیم.وی 
جنــوب  در  بزرگــراه  99 کیلومتــر  و  یک هــزار 
تاکنــون  افــزود:  و  داد  خبــر  اســتان کرمــان 

ــه بهره بــرداری رســیده و  224کیلومتــر بزرگــراه ب
ــت. ــرا اس ــت اج ــز در دس ــر نی 64 کیلومت

ــل  ــای پ ــرد: پروژه ه ــان ک ــاردویی، خاطرنش س
ســرجاز به طــول 348 متــر و پــل جنگل آبــاد 
قــرارد  انعقــاد  مرحلــه  در  متــر   115 به طــول 
قــرار دارنــد و پــل بــزرگ بهادرآبــاد به طــول 
ــت؛  ــه اس ــرای مناقص ــه اج ــر در مرحل 399 مت
120متــری  پــل  دســتگاه  یــک  همچنیــن 
در  هم اکنــون  جیرفت-بافــت  بزرگــراه  در 
ــدی شــهر  دســت ســاخت اســت.احداث کمربن
اصــالح مســیر جیرفت-اســفندقه،  جیرفــت، 
اجــرای دســتک های پــل دوم هلیــل و بانــد 
ــی  ــر پروژه های ــاد از دیگ ــاد – عنبرآب دوم امیرآب
بــود کــه مدیــرکل راه و شهرســازی جنــوب 
ــر  ــا خب ــودن آن ه ــدام ب ــت اق ــان از در دس کرم
ــریعتر  ــه س ــه هرچ ــیم ک ــت: در تالش داد و گف

ــود. ــاز ش ــا آغ ــی آن ه ــات اجرای عملی

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
جنـوب اسـتان کرمـان گفـت: دو روز 
قبـل فائـو در گزارشـی از ورود ایـن 
ملـخ هـا بـه ایـران در هفتـه آینـده 
خبـر داد، طـی این مهاجرت بخشـی 
از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان، جنوب 
کرمـان و جنـوب اسـتان فـارس مقصد ایـن ملخ ها 

. ست ا
بـه گـزارش راه آرمـان، چنـدی اسـت انتشـار خبـر 
هجـوم مجـدد ملخ هـای صحرایـی به اسـتان های 
سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان، جنـوب کرمـان 
و جنـوب اسـتان فـارس، کشـاورزان را مضطـرب و 
نگـران کرده اسـت.هجوم ملخ ها به باغـات و مزارع 
کشـاورزان دسـترنج یـک سـاله آن هـا را در معرض 
خطـر قـرار مـی دهـد و بـه دنبـال آن امنیـت غذایی 
کشـور تحـت تاثیـر قـرار خواهـد گرفـت از این پیش 
از بـروز مشـکالت جـدی الزم اسـت مسـئوالن امـر 
تدابیـر الزم را اندیشـیده و بـه مقابلـه بـا ایـن آفـت 

خانمـان سـوز کشـاورزی بپردازنـد.

سـعید برخـوری رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنوب اسـتان کرمـان در گفتگو با خبرنـگار راه آرمان 
در ایـن خصـوص اظهـار داشـت: بـر اسـاس اعـالم 
فائـو دسـته بزرگـی از جمعیـت میلیونـی ملـخ های 
صحرایـی، سـاکن در هنـد و پاکسـتان بـرای گـذران 
زمسـتان بـه ایـران مهاجرت مـی کنند و خواسـتگاه 

اصلـی آن هـا منطقـه جازموریان اسـت.
وی افـزود: دو روز قبـل فائو در گزارشـی از ورود این 
ملـخ هـا به ایـران در هفته آینـده خبـر داد، طی این 
مهاجرت بخشـی از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 
هرمـزگان، جنـوب کرمـان و جنـوب اسـتان فـارس 
مقصـد ایـن ملـخ هـا اسـت.رئیس سـازمان جهـاد 
کشـاورزی جنوب اسـتان کرمـان در ارتباط بـا انجام 
اقدامات پیشـگیرانه در منطقه، مطـرح کرد: اقدامات 
متعـددی با همـکاری سـازمان حفظ نباتات اسـتان 
صـورت گرفتـه اسـت اما به دنبـال مبارزه گسـترده با 
ایـن ملـخ هـا در سـال گذشـته نـاوگان حمـل و نـق 
مـا زمیـن گیـر شـده و اعتبـارات هزینـه شـده هنوز 

جایگزین نشـده اسـت.

معـاون  خیرخـواه  علی اصغـر 
بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جمـع  در  چهارشـنبه  روز  جیرفـت 
خبرنـگاران ضمـن تبریـک 14 آذرماه 
روز جهانی داوطلب سـالمت با شـعار "هر خانه یک 
پایـگاه سـالمت، سـالمت بـرای همـه، توسـط هم" 
اظهـار داشـت: داوطلبـان سـالمت پـل ارتباطی بین 

مـردم و مراکـز بهداشـتی و درمانـی هسـتند.
وی افـزود: این افراد، داوطلبانه مسـئولیت سـالمت 
40 خانـوار از منطقـه محل سـکونت خـود را به عهده 
محلـه  مشـکالت  شناسـایی  ضمـن  و  می گیرنـد 
ماننـد  فعالیت هایـی  انجـام  در  پوشـش،  تحـت 
بـه  بـرای مراجعـه  سرشـماری، ترغیـب خانوارهـا 
مراکـز بهداشـتی درمانی، پیگیری مراقبـت کودکان، 
مـادران بـاردار و ارائـه مطالـب آمـوزش سـالمت به 
خانوارهـای تحت پوشـش بـا مراکز خدمـات جامع 

سـالمت همـکاری می کننـد.
خیرخـواه تصریـح کـرد: بررسـی ها طـی سـال های 
مختلف نشـان داده که حضور داوطلبان سـالمت به 

تغییـر نگـرش و عملکـرد مردم نسـبت به سـالمت 
کمـک کرده و باعث ارتقای شـاخص های بهداشـتی 
علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  اسـت.معاون  شـده 
پزشـکی جیرفـت گفـت: افـراد عالقه منـد می توانند 
بـه عنـوان داوطلـب سـالمت بـا مراجعـه بـه مراکز 
بهداشـت  خانه هـای  و  سـالمت  جامـع  خدمـات 
نزدیـک محل سکونتشـان عالقمندی خـود را اعالم 
کننـد و پـس از ثبت نام و تشـکیل پرونـده، با توجه 
بـه میـزان توانایـی و فرصتـی کـه در اختیـار دارند با 
نیروهـای بهداشـتی همـکاری کننـد.وی بیـان کرد: 
سیاسـت دفتـر آمـوزش و ارتقـای سـالمت بـر آن 
اسـت که از طریق جلب مشـارکت جامعـه و اجرای 
طـرح داوطلبان سـالمت بـا ارتقای دانـش و مهارت 
داوطلبـان سـالمت، موئلفه هـای ضـروری زندگـی 
سـالم را بـه خانوارهـای تحـت پوشـش و جامعـه 

منتقـل کنند.
خیرخـواه افزود: داوطلبان سـالمت بـدون هیچ گونه 
چشـم داشـتی در پیشـبرد فعالیتهای بهداشـتی با 

مراکز بهداشـت همـکاری می کنند.

و  شـهرداری ها  سـازمان  معـاون  فـارس- 
دهیاری هـای کشـور گفـت: 22 هـزار دسـتگاه 
کشـور  شـهرداری های  حـوزه  در  اتوبـوس 
داریـم کـه امسـال 16 هـزار دسـتگاه از عمـر 10 
سـاله می گذرنـد و وارد فرسـودگی می شـوند. 
حسـین رجب صالحـی در دومیـن روز همایش 
شـهرداران، روسـای شـوراهای اسـالمی شهر و 
اعضـای شـورای اسـتان کرمـان اظهار داشـت: 
یک هـزار و 300 شـهرداری و 37 هـزار دهیاری 
در سـطح کشـور داریم و سـاالنه 13 تا 14 هزار 
میلیـارد تومـان مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه 
شـهرداری ها در سطح کشـور پرداخت می شود.

معـاون سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای 
مبلـغ  گذشـته  سـال های  داد:  ادامـه  کشـور 
می شـد  پرداخـت  حوالـه  صـورت  بـه  قیـر 
میلیـارد  هـزار   6 بـه  حوالـه  ایـن  امسـال  و 
اسـت. شـده  تبدیـل  ریلـی  عـدد  تومـان 

رجب صالحـی افـزود: 48 درصـد ایـن قیـر بـه 
و  می شـود  پرداخـت  شهرسـازی  و  راه  وزارت 
سـازمان شـهرداری که سـال های قبل 13 درصد 
سهم داشـت، امسال به 17 درصد رسیده است.
بنـد "ط" تبصـره 6 قانـون بودجـه در  بـه  وی 
ارتبـاط با مالیات بر پسـماندهای مخرب اشـاره 
داشـت و گفـت: مبلغـی کـه از ایـن محـل برای 
سـال آینـده گذاشـته می شـود، بالـغ بـر یـک 
هـزار میلیـارد تومـان اسـت کـه بـرای مدیریت 
پسـماندهای شـهری بـه کار گرفتـه می شـود.

قیمـت  اینکـه  بیـان  بـا  رجب صالحـی 
میلیـارد   2 بـه  شـهری  درون  اتوبوس هـای 
قیمـت  ایـن  بـا  عنـوان کـرد:  اسـت،  رسـیده 
خودروهـا،  اسـتهالک  و  بلیـط  پاییـن 
نمی شـود. تامیـن  هـم  اتوبـوس  هزینه هـای 

حـوزه  در  اتوبـوس  هـزار   22 افـزود:  وی 
امسـال  کـه  داریـم  کشـور  شـهرداری های 
سـاله   10 عمـر  از  دسـتگاه  هـزار   16
می شـوند. فرسـودگی  وارد  و  می گذرنـد 

ورود 9 شهر در کشور در حوزه 
حمل و نقل ریلی

وجـود  بـا  کـرد:  تصریـح  رجب صالحـی 
مشـکل  دچـار  هـم  تحریمـی  بحث هـای 
شـده ایم و فعـال تمـام انـرژی را بـر بازسـازی 
چـون  بگذاریـم،  بایـد  موجـود  اتوبوس هـای 
هسـتند. مشـکل  دچـار  کارخانه هـا  اکثـر 

معـاون سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای 
کشور گفت: برای بازسازی هر دستگاه اتوبوس 
200 تـا 400 میلیـون تومـان بایـد هزینـه کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه 9 شـهر در کشـور در حـوزه 
حمـل و نقـل ریلی وارد شـده  اند که 5 شـهر در 
حـال بهره بـرداری از آن هسـتند، ابـراز داشـت: 
840 کیلومتـر خطوط مصوب حمل و نقل ریلی 
درون شـهری در کشـور داریم کـه 340 کیلومتر 
اسـت. اسـتفاده  حـال  در  شـهر  پنـج  در  آن 

فـرد  هـر  اینکـه  بیـان  بـا  رجب صالحـی   

 500 روسـتایی  فـرد  هـر  و  800 گـرم  شـهری 
اظهـار  تولیـد می کننـد،  گـرم روزانـه پسـماند 
پـردازش  مرکـز   31 حاضـر  حـال  در  کـرد: 
بـرای  و  داریـم  کمپوسـت  کـود  تولیـد  و 
اسـت. شـده  دیـده  مرکـز  پنـج  اسـتان 

و  شـهرداری ها  سـازمان  معـاون 
کـرد:  خاطرنشـان  کشـور  دهیاری هـای 
اسـت  موضوعـی  دو  قیـر  و  افـزوده  ارزش 
کـه در قانـون بوجـه سـال آینـده دیـده نشـده 
گیـرد. قـرار  مدنظـر  بایـد  حتمـا  و  اسـت 

پلیس های ساختمان شهرداری 
باید فعال شود

امـور  مدیـرکل  نژادخالقـی  محمدرضـا 
کرمـان  اسـتانداری  شـوراهای  و  شـهری 
شـهرها  دغدغه هـای  از  را  حاشیه نشـینی 
عنـوان کـرد و گفـت: پلیس هـای سـاختمان 
شـهرداری بایـد فعـال شـده و مقابل سـاخت 
بایسـتد. خـالف  و  غیرقانونـی  سـازهای  و 

نژادخالقـی ادامـه داد: حاشیه نشـینی باید در 
نطفـه خفه شـود، اگر از همان ابتدا با سـاخت 
و سـازی خـارج از محـدوده و طـرح تفصیلـی 
سوءاسـتفاده  زمینـه  شـود،  برخـورد  شـهر 
بـه  تصرفـی  اراضـی  فـروش  و  زمین خـواران 
افـراد  مهاجر و بی بضاعت جلوگیری می شـود.

مدیـرکل امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری 
کرمـان تصریح کرد: روسـتاهایی مانند هللا آباد 

کـه اکنـون بـه شـهر کرمـان متصـل شـده اند، 
از سـاخت و سـازهای حاشـیه ای آغـاز شـد و 
هیـچ ضابطـه شـهری هـم در آن لحاظ نشـده 
و مشـکالت متعـدد خدماتـی مواجه هسـتند.

انسـانی  نیـروی  داشـت: کاهـش  ابـراز  وی 
قـرار  کار  دسـتور  در  شـهرداری ها  مـازاد 
صـرف  شـهرداری ها  اعتبـار  بیشـتر  گیـرد، 
کار  اینکـه  جـای  بـه  می شـود  حقـوق 
شـود. انجـام   ... و  زیرسـاختی  و  فرهنگـی 

کرمـان  شـهرداری   21 گفـت:  نژادخالقـی 
و  پیـدا کردنـد  درجـه  ارتقـای  سـال گذشـته 
کننـد  پیگیـری  هـم  دیگـر  شـهرداری های 
یابنـد. ارتقـای درجـه  بـرای  آنهـا  پرونـده  تـا 

خصـوص  در  شفاف سـازی  لـزوم 
شـهرداری بـه  رایـگان  قیـر  اختصـاص 

از  گفـت:  کرمـان  شـهردار  عالـم زاده 
آن  بـا  شـهرداری ها  اساسـی  چالش هـای 

اسـت  وحدت رویـه  عـدم  هسـتند،  مواجـه 
رویـه  اختـالف  شـهرداری ها  تعـداد  بـه  و 
نیـروی  مختلـف  موضوعـات  بـا  برخـورد  در 
دارد. وجـود   ... و  قوانیـن  اجـرای  انسـانی، 

خصـوص  در  شفاف سـازی  داد:  ادامـه  وی 
اختصاص قیر رایگان به شـهرداری را خواستار 
راه انـدازی سـازمانه ای  بـا  داد:  ادامـه  و  شـد 
شـاخص هایی  براسـاس  و  زمینـه  ایـن  در 
مـی تـوان بـه خوبـی ایـن مسـئله را داشـت.

مغایـر  بخش نامه هـای  صـدور  عالـم زاده، 
و  دانسـت  شـهرداری ها  مشـکالت  از  را 
حمایـت  بـه  نیـاز  شـهرداری ها  گفـت: 
دارنـد. دولـت  بخش هـای  دیگـر  در  جـدی 

راه انـدازی  خواسـتار  کرمـان  شـهردار 
پرداخـت  زمینـه  در  شفاف سـازی  سـامانه 
شـهرداری ها  بـه  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات 
شـد. دارایـی  امـور  و  اقتصـاد  سـوی  از 

کرمـــان - ایرنـــا - شـــهردار کرمـــان 
تـــوان  ســـازمان  ایـــن  گفـــت: 
خریـــد و واردات برخـــی تجهیـــزات 
در  کـــه  نـــدارد  را  آتش نشـــانی 
ایـــن  نشـــدن  تامیـــن  صـــورت 
امکانـــات، امـــکان وقـــوع پالســـکوی 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــان بـ ــری در کرمـ دیگـ
ــود دارد. ــهر وجـ بافـــت فرســـوده شـ
ســـیدمهران عالـــم زاده روز پنجشـــنبه 
ــهرداران  ــش شـ ــی همایـ در روز پایانـ
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ ــتان در کرمـ اسـ
عنـــوان  بـــه  آتش نشـــانی  حـــوزه 
اصلـــی  چالش هـــای  از  یکـــی 
ــازمان  ــزود: سـ ــتان ها افـ ــز اسـ مراکـ
ایمنـــی  خدمـــات  و  آتش نشـــانی 
حـــوادث  در  کرمـــان  شـــهرداری 
آتش ســـوزی تمامـــی حـــوزه ایـــن 

می دهـــد. پوشـــش  را  شهرســـتان 
ـــهرداری  ـــفانه ش ـــه داد: متاس وی ادام
علـــت  بـــه  همچنـــان  کرمـــان 
بـــه  واردات کاال  امـــکان  نداشـــتن 
مالـــی  تـــوان  و  علـــت تحریم هـــا 
خریـــد از فقـــدان برخـــی تجهیـــزات 
نردبـــان  جملـــه  از  آتش نشـــانی 
بلنـــد در ایـــن شـــهر رنـــج می بـــرد.

رویه شهرداری ها  فقدان وحدت 
بزرگ شهرداری های کشور  آفت 

شـــهردار کرمـــان بـــا اشـــاره بـــه نقیصـــه 
ــت:  ــهرداری ها گفـ ــای شـ و چالش هـ
فقـــدان وحـــدت رویـــه شـــهرداری ها 
انســـانی،  نیـــروی  موضوعـــات  در 
برداشـــت از قوانیـــن و اجـــرای آن 
آفـــت  کـــه  می شـــود  مشـــاهده 
به شـــمار  کشـــور  بـــرای  بزرگـــی 

ــی رود. مـ
وی اظهـــار داشـــت: وزارت کشـــور 
و  شـــهرداری ها  ســـازمان  و 
دهیاری هـــا در لوایحـــی ســـعی در 
ـــدت  ـــاد وح ـــکل و ایج ـــن مش ـــع ای رف

رویـــه در کشـــور دارنـــد.
عالـــم زاده بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
توزیـــع  در  بایـــد  شفاف ســـازی 
ــود  ــام شـ ــگان انجـ ــر رایـ ــع قیـ منابـ
رســـد  مـــی  نظـــر  بـــه  افـــزود: 
ــی  ــی مـ ــه زنـ ــا چانـ ــهرداری ها بـ شـ
تواننـــد ســـهم ایـــن محصـــول خـــود 
را افزایـــش دهنـــد لـــذا بایـــد ایـــن 
امـــر بـــر اســـاس ســـرانه جمعیتـــی 
و وســـعت شـــهرها تقســـیم شـــود 
لـــذا در صـــورت رفـــع نشـــدن ایـــن 
ــارک در  ــی غیرمبـ ــه اتفاقـ ــه بـ نقیصـ
حـــوزه کارشناســـی آفـــت شـــهرها 

می شـــود. تبدیـــل 

ابـــالغ بخش نامه های مغایر موجب 
می شود سردرگمی 

ـــنامه  ـــی بخش ـــرد: برخ ـــح ک وی تصری
ـــک  ـــط ی ـــر توس ـــورت مغای ـــه ص ـــا ب ه
بـــه شـــهرداری کرمـــان  ســـازمان 
در  ســـردرگمی  موجـــب  و  ابـــالغ 
بـــه  نیـــاز  لـــذا  می شـــود  اجـــرا 

ـــازمان  ـــوزه کاری در س ـــک ح ـــود ی وج
دهیاری هـــای  و  شـــهرداری ها 
فعالیت هـــای  کـــه  دارد  کشـــور 
مربـــوط بـــه ابـــالغ را انجـــام دهـــد.
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــان بـ ــهردار کرمـ شـ
شـــهرداری های کشـــور متولـــی غیـــر 
ـــه  ـــاز ب ـــذا نی ـــد ل ـــور ندارن از وزارت کش
حمایـــت جـــدی در بدنـــه دولـــت از 
ــت:  ــود دارد گفـ ــتگاه وجـ ــن دسـ ایـ
ــت  ــر پرداخـ ــهرداری ها بـ ــون شـ قانـ
ــن  ــه ایـ ــد دارد کـ ــهم تاکیـ ــدر سـ قـ
ـــت  ـــی شـــامل دول ســـهم از نظـــر حقوق
پرداخـــت  صـــورت  در  و  می شـــود 
می توانـــد چالش هـــای بســـیاری را 

از حـــوزه شـــهری رفـــع کنـــد.
وی بـــا اشـــاره بـــه حـــوزه مجلـــس 
شـــورای اســـالمی و لوایحـــی کـــه 
بیـــان  می کنـــد  ارائـــه  دولـــت 
داشـــت: انتظـــار مـــی رود کـــه وزارت 
ـــه  ـــبت ب ـــح نس ـــالح لوای ـــور در اص کش

باشـــد. پیشـــگام  شـــهرداری ها 
عالـــم زاده تاکیـــد کـــرد: بودجه هـــای 
دولتـــی شـــهرداری کرمـــان امســـال 
کمتـــر از یـــک درصـــد تخصیـــص 
همراهـــی  انتظـــار  لـــذا  یافتـــه 
مضاعف تـــری از دولـــت وجـــود دارد.

16 هزار اتوبوس شهری کشور 
وارد فرسودگی می شوند
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ــال  ــرکل انتقـ ــی مدیـ ــه میرزایـ ــه روح الـ ــه گفتـ  بـ
ــون در  ــدا خـ ــزان اهـ ــان میـ ــتان کرمـ ــون اسـ خـ
اســـتان کرمـــان ســـاالنه حـــدود 75 هـــزار واحـــد 
خونـــی اســـت کـــه 62 درصـــد آن مربـــوط بـــه 
اهداکننـــدگان مســـتمر اســـت کـــه بـــه لحـــاظ 
باالتریـــن  خـــون،  ســـالمت  و  کیفـــی  ســـطح 
ـــراد  ـــن اف ـــرا ای ـــد زی ـــی را دارن ـــون اهدای ـــالمت خ س
حداقـــل ســـالی 2 بـــار خـــون اهـــدا مـــی کننـــد.
حـــدود 8 درصـــد بیمـــاران تاالســـمی در اســـتان کرمـــان 
ـــال  ـــز انتق ـــه مراک ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــه میرزای روح ال
خـــون اســـتان در فصل هـــای ســـرد ســـال بـــا 
کمبـــود مراجعـــه  کننـــده مواجهـــه مـــی شـــوند 
اظهـــار کـــرد: بـــا توجـــه بـــه فـــرا رســـیدن فصـــول 
ـــده  ـــش اهداکنن ـــا کاه ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــرد، طبیع س
خـــون مواجـــه شـــویم.وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
کاهـــش مراجعه کننـــده بـــه مراکـــز انتقـــال خـــون 
در نیـــاز مراکـــز درمانـــی تغییـــری ایجـــاد نخواهـــد 
ـــزود:  ـــه دارد اف ـــان ادام ـــا همچن ـــن نیازه ـــرد و ای ک
ــی  ــی دائمـ ــای خونـ ــون و فرآورده هـ ــه خـ ــاز بـ نیـ
ــت و  ــی اسـ ــود باقـ ــوت خـ ــه قـ ــگی و بـ و همیشـ
از مـــردم اســـتان کرمـــان تقاضـــا داریـــم کـــه بـــه 
ــز  ــه مراکـ ــی بـ ــه و تدریجـ ــتمر، روزانـ ــور مسـ طـ
انتقـــال خـــون مراجعـــه کـــرده و خـــون خـــود 
را اهـــدا کنند.مدیـــرکل انتقـــال خـــون اســـتان 
کرمـــان بـــا اعـــالم  ایـــن خبـــر کـــه مراکـــز 

درمانـــی اســـتان روزانـــه حـــدود 400 واحـــد خـــون 
نیـــاز دارنـــد واســـتان  و فرآورده هـــای خونـــی 
کرمـــان بـــه دالیـــل متعـــدد یکـــی از اســـتان های 
ــرآورده  ــون و فـ ــرف خـ ــه مصـ ــرف در زمینـ پرمصـ
هـــای خونـــی اســـت و حـــدود هشـــت درصـــد 
بیمـــاران تاالســـمی وابســـته بـــه تزریـــق خـــون در 

ـــان  ـــتان کرم ـــزود: در اس ـــتند اف ـــان هس ـــتان کرم اس
ــهرهای  ــامل شـ ــون شـ ــال خـ ــگاه انتقـ ــج پایـ پنـ
کرمـــان، ســـیرجان، رفســـنجان، جیرفـــت و بـــم 
ـــتند. ـــتان هس ـــردم اس ـــه م ـــت ب ـــه خدم ـــاده ارائ آم

 5۰5 بیمار مبتال به تاالســـمی در جنوب 
اســـتان زندگی می کنند

ـــتان در  ـــوب اس ـــان جن ـــاون درم ـــاالری مع ـــر س دکت
ـــتان  ـــاز بیمارس ـــورد نی ـــن در م ـــذ وط ـــا کاغ ـــو ب گفتگ
ــرد  ــالم کـ ــون اعـ ــه خـ ــتان بـ ــوب اسـ ــای جنـ هـ
درمانـــی  مراکـــز  در  و  اســـتان  در جنـــوب  کـــه 
هیـــچ کمبـــود خونـــی ای وجـــود نداشـــته اســـت.
بـــه گفتـــه ســـاالری بیشـــترین مصـــرف خـــون در 
ــاران  ــه بیمـ ــوط بـ ــی مربـ ــتان جنوبـ هفـــت شهرسـ
ــت.  ــان اسـ ــی و زایمـ ــوادث رانندگـ ــمی، حـ تاالسـ
وی یـــادآوری کـــرد مراکـــز انتقـــال خـــون، خـــون 
مـــورد نیـــاز بیمارســـتان هـــا را تامیـــن مـــی کننـــد 
ـــه  ـــا متوج ـــد آنه ـــر باش ـــی در ذخای ـــر کاهش ـــه اگ ک
مـــی شـــوند و تـــا کنـــون هیـــچ نیـــازی از ســـوی 
ـــت.  ـــده اس ـــخ نمان ـــی پاس ـــی ب ـــان جنوب ـــز درم مراک
ــتان  ــمی شهرسـ ــاران تاالسـ ــداد بیمـ ــاالری تعـ سـ
ــی  ــای خونـ ــرآورده هـ ــه از فـ ــی را کـ ــای جنوبـ هـ
اســـتفاده مـــی کننـــد، 505 نفـــر اعـــالم کـــرده 
کـــه بـــه تفکیـــک کهنـــوج 45 ، فاریـــاب 22 ، 
 ،122 رودبـــار   53، قلعـــه گنـــج   ،32 منوجـــان 
عنبـــر آبـــاد47 ، جیرفـــت هـــم  184 نفرهســـتند.

 هفت شهرســـتان جنوبی و تنها یک 
خون انتقال  پایگاه 

علـــی بهـــزادی رییـــس انتقـــال خـــون جنـــوب 
خـــون  انتقـــال  ثابـــت  پایـــگاه  تنهـــا  و  اســـتان 
ــرار  ــت قـ ــه در جیرفـ ــی کـ ــتان جنوبـ ــت شهرسـ هفـ
دارد در گفتگـــو بـــا کاغـــذ وطـــن مـــی گویـــد : 
مرکـــز ثابـــت انتقـــال خـــون جنـــوب اســـتان در 
رایـــن  از  را  جنـــوب  و کـــه کل  اســـت  جیرفـــت 
ــد و  ــی دهـ ــرار مـ ــش قـ ــت پوشـ ــودژ را  تحـ ــا نـ تـ
فـــرآورده خونـــی هســـتیم. تامیـــن کننـــده  کل 

ــی  ــگاه توانایـ ــن پایـ ــا در ایـ ــد: مـ ــاد آور شـ وی یـ
ــه  ــی بـ ــون اهدایـ ــرای دریافـــت خـ ــرو بـ ــزام نیـ اعـ
ــج،  ــه گنـ ــار، قلعـ ــاب،  رودبـ ــل فاریـ ــی مثـ مناطقـ
ــتند  ــی هسـ ــه متقاضـ ــی کـ ــهر هایـ ــان و شـ منوجـ
ــی و ده  ــه متولـ ــی کـ ــتاهای  پرجمعیتـ ــی روسـ حتـ
یارشـــان  یـــا هـــالل احمـــر در بعضـــی از شـــهر هـــا  

بـــا مـــا همـــکاری کننـــد و بـــه مـــا مـــکان بدهنـــد 
را داریـــم.  بـــه طـــور مثـــال  مـــا  هـــر مـــاه 2 تـــا 
ســـه بـــار  بـــه کهنـــوج و  یـــک بـــار بـــه عنبـــر آبـــاد 
ــر  ــل کاهـــش  ذخایـ ــه دلیـ ــون بـ ــم، اکنـ ــی رویـ مـ

ــم ،  ــون داریـ ــدا خـ ــه اهـ ــاز بـ ــوب نیـ ــی جنـ خونـ
ذخیـــره مـــا ســـه تـــا5 روزه اســـت کـــه  بایـــد بـــه 
5 تـــا هفـــت روز تبدیـــل شـــود و ایـــن نیازمنـــد 
اهـــدا بیشـــتر شـــود کـــه البتـــه بایـــد جامعـــه بـــه 

ــوند. ــب شـ ــم راغـ ــن مهـ ــه ایـ ــان  بـ ــوص زنـ خصـ
رییـــس انتقـــال خـــون جنـــوب اســـتان معتقـــد 
ــی  ــی از اصلـ ــی یکـ ــای فیزیکـ ــود فضـ ــت کمبـ اسـ
ـــه داد:   ـــت و ادام ـــگاه اس ـــن  پای ـــکالت ای ـــن مش تری

ـــاختمان  ـــک س ـــی ی ـــای فیزیک ـــود فض ـــل  کمب ـــه دلی ب
ســـه طبقـــه جدیـــد را  شـــروع بـــه ســـاخت کردیـــم  
ــرفت  ــازی پیشـ ــکلت سـ ــه اسـ ــا مرحلـ ــه االن تـ کـ
ـــای  ـــه ه ـــث بودج ـــفانه در بح ـــه متاس ـــت ک ـــرده اس ک

عمرانـــی بـــه مشـــکل برخوردیـــم کـــه  در حـــال 
ــاختمان   ــث سـ ــم  بحـ ــه بتوانیـ ــت کـ ــری اسـ پیگیـ
ـــرداری اش  ـــره ب ـــم، به ـــه بدهی ـــون را ادام ـــال خ انتق
بســـتگی بـــه تخصیـــص اعتبـــارات دارد کـــه پیگیـــر 
ـــال داشـــتیم  ـــه  قب ـــن بودجـــه ای ک ـــا ای ـــا ب هســـتیم  م
برنامـــه ریـــزی کـــرده بودیـــم کـــه طبقـــه هـــم کـــف 
را کامـــل کنیـــم و بـــه بهـــره بـــرداری برســـانیم کـــه 
ـــتیم.  ـــوده و نتوانس ـــم ب ـــع ک ـــص مناب ـــفانه تخصی متاس
ــال  ــانی فعـ ــروی انسـ ــزات و نیـ ــث تجهیـ ــا در بحـ مـ
مشـــکل نداریـــم و تنهـــا در بحـــث فضـــای فیزیکـــی 
محدودیـــت داریـــم و مـــی توانیـــم  کلیـــه فـــرآورده 
ـــز  ـــم.  مرک ـــی کنی ـــه م ـــز تهی ـــن مرک ـــای را در همی ه
ـــت  ـــق تح ـــون مناط ـــتان خ ـــوب اس ـــون جن ـــال خ انتق
پوشـــش را بـــه خوبـــی تـــا میـــن مـــی کنـــد  ولـــی 
و  مـــاه رمضـــان  از فصـــول خـــاص  بعضـــی  در 
بـــه مشـــکل بـــر مـــی خـــورد، بـــه گفتـــه بهـــزادی  
ـــتان  ـــوب اس ـــی در جن ـــای خون ـــر آورده ه ـــرف  ف مص
ــتر اســـت. ــا بیشـ ــتان هـ ــه بقیـــه شهرسـ نســـبت بـ

ـــده خـــون در هفـــت شهرســـتان  بیشـــترین مصـــرف کنن
جنوبـــی  بیمـــاران تاالســـمی و تصادفـــات هســـتند.  
ــون   ــی خـ ــور کلـ ــه طـ ــد:  بـ ــادآور شـ ــزادی یـ  بهـ
ــی  ــای خونـ ــر آورده هـ ــاد و فـ ــر آبـ ــت و عنبـ جیرفـ
کل جنـــوب اســـتان را مـــا پوشـــش مـــی دهیـــم و 
خـــون بیمارســـتان 12 فروردیـــن کهنـــوج را کرمـــان، 
ــه  ــد البتـ ــی کنـ ــن مـ ــتجان تامیـ ــیرجان و رفسـ سـ
مـــا ایـــن توانایـــی را داریـــم امـــا فضـــای فیزیکـــی 
نداریـــم و  و احتیـــاج بـــه تجهیـــزات بیشـــتری 
مثـــل ســـامانه متحـــرک خـــون گیـــری  کـــه نیـــاز 
منطقـــه اســـت، داریـــم. بـــا توجـــه بـــه گســـتردگی 
تحـــت  نفـــر  میلیـــون   1 جمعیـــت  و  منطقـــه 
ــر  ــم اگـ ــال داریـ ــد انتقـ پوشـــش فقـــط یـــک واحـ
چنـــد نیـــرو تزریـــق شـــوند دیگـــر هیـــچ مشـــکلی 
نداریـــم کـــه کل خـــون جنـــوب اســـتان را تامیـــن 
کنیـــم.  پایـــگاه هـــای هـــای ثابـــت جیرفـــت هـــر 
ـــی  ـــام م ـــری انج ـــون گی ـــک  خ ـــا ی ـــت ت روز از هش
دهنـــد  و جدیـــدا بـــه دلیـــل درخواســـت مـــردم و 
ــالوه  ــا عـ ــنبه هـ ــر دوشـ ــه افزایـــش ذخایـ ــاز بـ نیـ
ــتیم. ــاز هسـ ــم بـ ــر هـ ــح، عصـ ــیفت صبـ ــر شـ بـ

علی بهزادی رییس انتقال خون جنوب استان 
و تنها پایگاه ثابت انتقال خون هفت شهرستان 
جنوبی که در جیرفت قرار دارد در گفتگو با کاغذ 
وطن می گوید : مرکز ثابت انتقال خون جنوب 

استان در جیرفت است و که کل جنوب را از 
راین تا نودژ را  تحت پوشش قرار می دهد و 

تامین کننده  کل فرآورده خونی هستیم.
وی یاد آور شد: ما در این پایگاه توانایی اعزام 

نیرو برای دریافت خون اهدایی به مناطقی 
مثل فاریاب،  رودبار، قلعه گنج، منوجان و 

شهر هایی که متقاضی هستند حتی روستاهای  
پرجمعیتی که متولی و ده یارشان  یا هالل 

احمر در بعضی از شهر ها  با ما همکاری کنند 
و به ما مکان بدهند را داریم.  به طور مثال  ما  
هر ماه 2 تا سه بار  به کهنوج و  یک بار به عنبر 
آباد می رویم، اکنون به دلیل کاهش  ذخایر 
خونی جنوب نیاز به اهدا خون داریم ، ذخیره 

ما سه تا5 روزه است که  باید به 5 تا هفت روز 
تبدیل شود و این نیازمند اهدا بیشتر شود که 

البته باید جامعه به خصوص زنان  به این مهم 
راغب شوند.

رییس انتقال خون جنوب استان: ذخایر خونی جنوب استان کاهش داشته واکنون ذخیره خونی سه تا5 روزه است که باید به 5 تا هفت روز برسد

هفت شهرستان و یک پایگاه انتقال خون

دسـت هـای کوچـک دختـرک رنـگ گل هـای آفتابگردانـی را داشـتند که به سـمت 
خورشـید چرخیـده انـد دوباره چشـمانش نگرانی آشـنایی را پیـدا کرده بود کـه هر بار 
بـا ورود بـه  بیمارسـتان دریایشـان مـواج مـی شـد، وعده هـای خون گیـری ای که 
بیمـاران درگیـر تاالسـمی  را در ماه چند بار به تخت های  سـرد بیمارسـتان پیوند می 
زنـد و خـون هـای اهدایـی ای که ضامـن حیات آنها و بسـیاری دیگـر از بیمـاران اند.

مراکـز  اینکـه  بیـان  بـا  میرزایـی  الـه  روح 
سـرد  فصل هـای  در  اسـتان  خـون  انتقـال 
سـال بـا کمبـود مراجعـه  کننـده مواجهه می 
شـوند اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه فرا رسـیدن 
فصـول سـرد، طبیعـی اسـت کـه بـا کاهـش 
بـا  شـویم.وی  مواجـه  خـون  اهداکننـده 
بـه  مراجعه کننـده  اینکـه کاهـش  بـر  تاکیـد 
مراکـز انتقـال خـون در نیـاز مراکـز درمانـی 
تغییـری ایجـاد نخواهـد کـرد و ایـن نیازهـا 
همچنـان ادامـه دارد افـزود: نیـاز بـه خـون 
و فرآورده هـای خونـی دائمـی و همیشـگی و 
بـه قوت خـود باقی اسـت و از مردم اسـتان 
کرمـان تقاضـا داریـم کـه بـه طـور مسـتمر، 
انتقـال خـون  روزانـه و تدریجـی بـه مراکـز 
مراجعـه کـرده و خـون خـود را اهـدا کننـد.

نجمه سعیدی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول
بـه موجـب دسـتور دادیـار محتـرم اجـرای احـکام کیفـری دادسـرای 
زرنـد یـک قطعـه بـاغ مشـجر پسـته ای دارای 16 ردیف درخـت از نوع 
فندقـی بـا میگین 30 سـال معـادل 225 قصب واقع در روسـتای چاه 
غالمعلـی کـه سـابقا متعلـق بـه آقـای محمـد نخعـی نـژاد فرزنـد حسـین )صاحب 
بـاغ( بـوده و بعنـوان مـال معرفـی کـه در اجـرای مقـررات مزایـده برگـزار می شـود 
. مطابـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزش ملـک موصـوف 382/500/000 
ریـال بـرآورد گردیـده اسـت. مقـرر گردیـده اسـت ملـک موصـوف در روز 4 دیماه از 
سـاعت 8 الـی 10 از طریـق مزایـده در دفتـر اجـرای احـکام کیفـری دادسـرای زرند 
واقـع در بلـوار امام حسـین نرسـیده بـه راهنمایـی و رانندگی به فروش برسـد قیمت 
پایـه از بهـای ارزیابـی شـده شـروع و بـه کسـیکه باالترین قیمـت را پیشـنهاد نماید 
فروختـه خواهـد شـد ده درصـد مبلـغ پیشـنهادی فـی المجلـس از برنـده مزایـده 
دریافـت و نامبـرده مکلـف اسـت حداکثـر تـا یکمـاه نسـبت بـه پرداخـت باقیمانده 
ثمـن معاملـه اقـدام نمایـد در غیـر ایـن صـورت ده درصـد اولیـه بـه نفـع صنـدوق 
دولـت ضبـط و مزایـده تجدیـد مـی گـردد طالبیـن در صورت تمایـل مـی توانند پنج 
روز قبـل از موعـد مزایـده بـه ایـن اجـرا مراجعه تـا ترتیب بازدیـد آنـان از ملک مورد 

مزایـده داده شـود.م الـف 338
مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای زرند_ محسن حسن زاده

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 1۳98۰4۰19۰۷۰۰۰۰۳84/1   
بدهکارپرونـده کالسـه  دلفـارد  مجـازی  رضـا  بـه  بدینوسـیله 
139804019070000384/1کـه برابـر گـزارش 98/08/27شـناخته 
نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابـر قـرارداد بانکـی شـماره 
6500965184004بیـن شـما و بانـک صـادرات جیرفت مبلـغ 735/243/362 
ریـال بدهکارمی باشـید کـه براثرعدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق دراین 
اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد 
رسـمی بشـما ابـالغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ ابـالغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ودرج 
و منتشـرمی گـردد ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقدام 
ودرایـن صـورت بدون انتشـارآگهی دیگـری عملیات اجرائی طبـق مقررات علیه 

شـما تعقیـب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد  

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی اگهی موضـوع ماده 3

ثبتـی  ضعیـت  و  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن  مـاده13  و  قانـون 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  قـد  فـا  سـاختمانهای  و  اراضـی  و 
قانـون  موضـوع  اول  هیـات   98-8-18 139860319091001798مـورخ 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

ثبتـی واحـد  در  مسـتقر 
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی 
اقـای اسـحق جاللـی پور فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 411بـا کدملی 
6069430824صـادره از عنبـر ابـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه وبـاغ بـه 
مسـاحت 5638.08مترمربـع پالک -فرعی از 54- اصلـی مفروز ومجزی 

شـده از پـالک 54-اصلـی قطعه یک واقـع درمحطوط ابـاد عنبراباد بخش 
45کرمـان  خریـداری از مالک رسـمی حسـین خـور محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 

می شـود
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 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 اعتراضـی طبـق مقـررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهـد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول 16-9-98تاریـخ 

نوبـت دوم 98-9-30 انتشـار 
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف:2۳۷5

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 1۳98۰4۰19۰۷۰۰۰۰۳8۳/1       
بدینوسـیله بـه فریبـرز دامـن خورشـید بدهکارپرونـده کالسـه 
139804019070000383/1کـه برابـر گزارش 98/08/28شـناخته 
نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابـر قـرارداد بانکـی شـماره 
660370812006 بیـن شـما و بانـک صـادرات جیرفـت مبلـغ 194/679/309 
ریال بدهکارمی باشـید که براثرعدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادروبکالسـه فـوق دراین 
اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئین نامـه اجرائی مفاد اسـناد 
رسـمی بشـما ابـالغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی که تاریخ ابـالغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ودرج 
و منتشـرمی گـردد ظـرف مـدت ده روزنسـبت به پرداخـت بدهی خـود اقدام 
ودرایـن صورت بدون انتشـارآگهی دیگری عملیات اجرائـی طبق مقررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بـه مسـاحت  چـون ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن  
31/61مترمربـع  دارای پالک 10024- فرعی از 2- اصلی 
واقـع در حیدرآبـاد شـهر کهنـوج قطعه یـک بخش 46 
کرمـان مـورد تقاضـای حمیده سـلیمانی  فرزنـد حاتم به شناسـنامه 
شـماره 27نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد .لـذا حسـب درخواسـت کتبی 
مالـک  مـورخ 98/09/13آگهـی تحدیدحدوداختصاصـی پـالک فـوق  
منتشـر وعملیـات تحدیـد آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه مورخـه 
1398/10/09در محـل شـروع وبـه عمـل خواهـد آمـد، لـذا بـه مالـک 
ومالکیـن مجـاور رقبـه مذبور اخطار میشـود کـه در موعد مقـرر در این 
آگهـی درمحـل وقـوع ملک حاضـر و چنانچه کسـی بر حـدود وحقوق 
ارتفاقـی آن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیـم صورت 
مجلـس تحدیدی لغایـت 30روز واخواهـی خود را به اداره ثبت اسـناد 
وامـالک کهنـوج تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه ارسـال شـود ،در غیر این 
صـورت پـس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت 

/ .تاریـخ انتشـار :شـنبه 98/09/16
اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج 
م الف :2249

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139860319091001661-98/07/16هیات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه 
نـژاد فرزنـد قربـان  بشـماره  آقـای قـوام رئیسـی  بالمعـارض متقاضـی 
شناسـنامه 14صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
266/33متـر مربـع پـالک - فرعـی از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 

از پـالک 49- اصلـی قطعـه یـک واقـع در شـهرعنبرآباد اراضـی محمـد اباد 
بـی بـی شـهری بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی اقـای عباس 
امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:2374-  تاریـخ انتشـار نوبت اول:98/09/16 – تاریخ انتشـارنوبت 

1398/09/30: دوم 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

مدرسه »کپری« 
که با وعده مسووالن فرسوده تر شد

فارس-اینجا مدرسـه ای در هشـت کیلومتری مرکز 
شهرسـتان فاریـاب در جنوب اسـتان کرمان اسـت، 
از 150 دانش آمـوز، اکنـون 85 نفـر در کالس هـای 
کپـری مشـغول تحصیـل هسـتند، تاکنـون چنـد 
پیمانـکار بـرای سـاخت مدرسـه آمدنـد امـا هنـوز 
مدرسـه ای سـاخته نشـده و کالس هـای کپـری نیز 

بسـیار فرسـوده هستند.
فاریـاب،  از  فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
حجت االسـالم علـی رفیعی امـام جمعه فاریـاب از 
تنها مدرسـه کپری روسـتاهای پاریگ جیرفتی ها و 
پاریگ پلنگـی ایـن شهرسـتان به درخواسـت اهالی 

ایـن دو روسـتا بازدیـد کـرد.
وی بـا ابراز تأسـف از وضعیت این مدرسـه و فضای 
خاکـی و کپرهایـی کـه فرسـوده شـده وغیرقابـل 
اسـتفاده اسـت، از مسـئوالن و خیـران خواسـت به 

ایـن مدرسـه توجـه ویژه ای داشـته باشـند.
امـام جمعه فاریـاب تصریح کرد: با وعده مسـئوالن 
از یـک سـال قبـل قـرار بـود ایـن مدرسـه سـاخته 
شـود و اکنـون نه تنهـا سـاخته نشـده اسـت بلکـه 
کالس هـای کپـری نیـز بسـیار فرسـوده و غیرقابـل 
اسـتفاده هسـتند.وی در ادامـه از خیـران اسـتان 
کرمان خواسـت مسـاعدت الزم را نسبت به ساخت 

ایـن مدرسـه به عمـل آورنـد.
اوضاع وخیم دانش آموزان باوجود 

سرماخوردگی های فصلی
اسـالمی  شـورای  رئیـس  ترکسـتانی  اسـماعیل 

سـلیمان آباد اظهـار کـرد: دانش آمـوزان چهـار پارچه 
آبـادی با جمعیتـی بالغ بر 150 نفر همچنـان در این 

مدرسـه کپـری مشـغول بـه تحصیل هسـتند.
وی بیـان کـرد: باتوجـه بـه زمسـتان پیـش رو و 
سـردی هـوا و بـا وجـود سـرماخوردگی های فصلی 
اوضـاع ایـن دانش آمـوزان رو بـه وخامـت مـی رود.

گرجسـتانی عضو شورای اسـالمی سلیمان آباد بیان 
کـرد: بعضـا دانش آمـوزان به دلیـل نبـود امکانـات 
اغلـب بـرای ادامـه تحصیـل بـه شهرسـتان فاریاب 
مهاجـرت کـرده وبه دلیـل کمبـود و گرانی سـرویس 

اغلـب خانواده هـا رنـج می برنـد.
وی عنـوان داشـت: از 150 دانش آمـوز، اکنـون 85 
نفـر در ایـن کالس هـای کپـری مشـغول تحصیـل 
هسـتند و وضعیـت اسـفناک ایـن آموزشـگاه هـم 
بـرای دانش آمـوزان و هـم بـرای معلمـان بسـیار 

مـالل آور اسـت.
عضو شـورای اسـالمی سـلیمان آباد اضافه کرد: این 
مدرسـه در هشـت کیلومتـری شهرسـتان فاریاب و 
از توابـع بخـش هـور اسـت و تاکنون چنـد پیمانکار 
بـرای سـاخت آمدنـد ولـی به دلیـل نبـود بودجـه و 

عـدم ثبـات بـازار مسـکن فسـخ قـرارداد کرده اند.
فاقـد  مدرسـه کپـری  ایـن  اسـت؛  ذکـر  شـایان 
سـرویس بهداشتی و آب آشامیدنی سـالم و دارای 
حیـاط بدون حصار و خاکی اسـت که در زمسـتان و 
هنگام بـارش باران زحمـت معلمـان ودانش آموزان 

را دوچنـدان می کنـد.
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استمرار فروش »سایپا« در روزهای ناآرام

خودروساز نارنجی  پوش اجازه نداد بازار قرمـز شود
ـــش  ـــالم افزای ـــس از اع ـــه پ ـــایعاتی ک ـــی از ش یک
ــد،  ــش شـ ــودرو پخـ ــازار خـ ــن دربـ ــرخ بنزیـ نـ
توقـــف فـــروش و تحویـــل خـــودرو توســـط 
روشن شـــدن  تـــا  داخلـــی  خودروســـازان 
ــی  ــرخ کلـ ــن برنـ ــت بنزیـ ــر قیمـ ــرات تغییـ تاثیـ
ـــود.  ـــودرو ب ـــش خ ـــورم دربخ ـــرخ ت ـــز ن ـــورم و نی ت
تقـــارن ایـــن شـــایعه باناآرامی هـــای کشـــور 
ـــی  ـــطه های خودروی ـــا واس ـــد ت ـــت ش ـــد برعل مزی
شـــروع به اعـــالم قیمت هـــای غیرمنطقـــی بـــرای 
خودروهـــای داخلـــی کننـــد و شـــایعه بـــه راه 
بیندازنـــد کـــه فـــروش و تحویـــل خودروســـازان 
ـــش از آن  ـــی بی ـــا حت ـــی ی ـــه متوال ـــرای چندهفت ب
ــان  ــا درســـت درهمـ ــد. امـ ــد شـ ــل خواهـ تعطیـ
روزهـــا، ســـایپا بـــا استمراربخشـــی به رونـــد 
فـــروش و تحویـــل خـــود و اعـــالم برنامه هـــای 
و  فـــروش  بـــرای  روزانـــه  متنـــوع  و  مکـــرر 
پیش فـــروش نقـــدی و اعتبـــاری، اجـــازه نـــداد 

وضعیـــت بـــازار بـــار دیگـــر قرمـــز شـــود.

فروش پشت فروش
گـــروه خودروســـازی ســـایپا درروز یکشـــنبه 26 
آبـــان شـــرایط فـــروش و پیش فـــروش نقـــدی 
ـــه  ـــرد ک ـــالم ک ـــود را اع ـــوالت خ ـــاری محص و اعتب
براســـاس آن مدل هـــای 151 و 111 از خانـــواده 
ــک و  ــاینا، کوییـ ــا، سـ ــای تیبـ ــد، خودروهـ پرایـ
ــدل  ــاد دردو مـ ــان زامیـ ــت نیسـ ــک آر، وانـ کوییـ
بـــا  وانت نیســـان  دوگانه ســـوز،  و  تک ســـوز 
ــتاندارد  ــطح اسـ ــا سـ ــزل بـ ــد دیـ ــور جدیـ موتـ
یـــورو5 و وانـــت دوکابیـــن دودیفرانســـیل ریـــچ 
ــری  ــری درجلوگیـ ــت موثـ ــد و حرکـ ــه شـ عرضـ
امـــکان  افزایـــش  و  واســـطه ها  ثبت نـــام  از 
ــودرو  ــی خـ ــده نهایـ ــرای مصرف کننـ ــام بـ ثبت نـ
بـــود. به ویـــژه آنکـــه ســـه محصول متفـــاوت 
پـــالس  تیبـــا2  )پارس خـــودرو(،  کوییـــک آر 
)زامیـــاد(  یـــورو5  نیســـان دیزل  و  )زامیـــاد( 

می شـــدند. عرضـــه  نخســـتین بار  بـــرای 
ـــایپا درروز  ـــروش، س ـــن ف ـــه روز از ای ـــه س به فاصل
چهارشـــنبه 29 آبـــان نیـــز درراســـتای جلوگیـــری 
و همچنیـــن  بـــازار  نظـــم  برهـــم خـــوردن  از 
خـــود  محصـــوالت  قیمـــت  به تعادل رســـاندن 
ــروش  ــروش و پیش فـ ــکان فـ ــازار آزاد، امـ دربـ
نقـــدی و اعتبـــاری همـــه محصـــوالت مذکـــور را 

ارائـــه داد.
ــازی  ــروه خودروسـ ــت، گـ ــن حرکـ ــداد ایـ درامتـ
ـــروش  ـــوری و پیش ف ـــروش ف ـــه ف ـــایپا از ادام س
ضمـــن  داد کـــه  خبـــر  خـــود  محصـــول   12
ــام  ــکان ثبت نـ ــام دالالن، امـ ــری از ثبت نـ جلوگیـ
ــودرو را فراهـــم  ــده نهایـــی خـ ــرای مصرف کننـ بـ

. می کـــرد
ســـایپا روز دوشـــنبه هفتـــه بعـــد نیـــز درهمیـــن 

راســـتا و بـــا همـــان اهـــداف، درجدیدتریـــن 
طـــرح فـــروش فـــوری خـــود، پیش فـــروش 
اقســـاطی کوییـــک را نیـــز آغـــاز کـــرد و امـــروز 
نیـــز ادامـــه فـــروش فـــوری و پیش فـــروش 12 

ــه دارد. ــود را دربرنامـ ــول خـ محصـ

تحویل پشت  تحویل 
ــزار  ــدود 50 هـ ــایپا حـ ــازی سـ ــروه خودروسـ گـ
دســـتگاه خـــودرو به مشـــتریان درمهرمـــاه 98 
تحویـــل داده و هرچنـــد آمـــار مربـــوط به تحویـــل 
ــت،  ــده اسـ ــر نشـ ــروه منتشـ ــن گـ ــاه ایـ آبان مـ
همین میـــزان  درحـــدود  می رســـد  به نظـــر 
ـــتریان  ـــل مش ـــته تحوی ـــاه گذش ـــز در م ـــودرو نی خ
شـــده باشـــد؛ چراکـــه بـــا توجـــه به تاکیـــد 
ـــه  ـــت عرض ـــرای سیاس ـــروه، اج ـــد گ ـــت ارش مدیری
درتحویـــل  تســـریع  و  محصـــوالت  مســـتمر 
خودروهـــای معـــوق درســـایپا باجدیـــت دنبـــال 

. د می شـــو
به همـــه  پاســـخ گویی کامـــل  ســـایپا ضمـــن 
تعهـــدات مربـــوط به ســـال 97 بـــرآن اســـت بـــا 
تســـریع در تحویـــل خودروهـــای قابـــل تولیـــد، 
ــه روز  ــته را روزبـ ــده از گذشـ ــدات برجای مانـ تعهـ

کاهـــش دهـــد.
ـــور مســـتقیم و نهضـــت  اجـــرای برنامـــه تولیـــدی عب
ـــروه  ـــطح گ ـــص درس ـــای ناق ـــل کاری خودروه تکمی
خودروســـازی ســـایپا، شـــرایط ایـــن مجموعـــه را 
ــود  ــتریان بهبـ ــودرو به مشـ ــل خـ ــه تحویـ درزمینـ
ـــت  ـــدد اس ـــران، درص ـــالم مدی ـــر اع ـــیده و بناب بخش
ـــان  ـــه می ـــش فاصل ـــدف کاه ـــا ه ـــی را ب ـــه کنون روی
ـــات  ـــردن التهاب ـــن ب ـــازار، از بی ـــه و ب ـــت کارخان قیم
ــت  ــا از دسـ ــرل قیمت هـ ــروج کنتـ ــی و خـ قیمتـ

واســـطه ها ادامـــه دهـــد.

سایپا  توان  داخلی سازی 
را برای فروش باال برد

اســـتمرار  بـــرای  را  ســـایپا  تـــوان  آنچـــه 
ــاال  ــودرو بـ ــل خـ ــروش و تحویـ ــای فـ برنامه هـ
ــای کـــف  ــترده خودروهـ ــع آوری گسـ ــرده، جمـ بـ
داخلی ســـازی  ســـهم  افزایـــش  و  کارخانـــه 

درخطـــوط تولیـــد اســـت.
گـــروه خودروســـازی ســـایپا باهمیـــن رویکـــرد، 
داخلی ســـازی  قـــرارداد  انعقـــاد  ضمـــن 
تعمیـــق  درمیزســـوم  خـــود  محصـــوالت 
از  دیگـــر  قطعـــه   14 تولیـــد  ســـاخت داخل، 
ایرانـــی  به شـــرکت های  را  خـــود  محصـــوالت 
واگـــذار کـــرد. درجریـــان برگـــزاری میزســـوم 
ــروه  ــودرو، گـ ــاخت داخل درصنعت خـ ــق سـ تعمیـ
درمجموعه قراردادهایـــی  ســـایپا  خودروســـازی 
 575 ارزش  بـــه  داخلـــی  ســـازندگان  بـــا 
میلیاردتومـــان، ارزبـــری محصـــوالت خـــود را 
ــش  ــورو کاهـ ــون یـ ــش از 47 میلیـ ــاالنه بیـ سـ

. هـــد می د
میزســـوم تعمیق  اهـــداف  تحقـــق  بـــا 
دســـتاوردهای  بااحتســـاب  ســـاخت داخل، 
از  قطعـــه   53 درمجمـــوع  قبلـــی،  دومیـــز 
ـــاالنه  ـــری س ـــش ارزب ـــا کاه ـــایپا ب ـــوالت س محص
اســـت. شـــده  بومی ســـازی  150میلیون یـــورو 
ــورو  ــوم، 418 یـ ــات میزسـ ــازی قطعـ باداخلی سـ
بـــرای تولیـــد هردســـتگاه خـــودرو تیبـــا کاهـــش 

ارزبـــری محقـــق خواهـــد شـــد کـــه بابرگـــزاری 
ـــه  ـــم ب ـــن رق ـــده ای ـــم درآین ـــارم و پنج ـــز چه دومی

ــید. ــد رسـ ــورو خواهـ 600 میلیون یـ
گفتنـــی اســـت گـــروه خودروســـازی ســـایپا 
تعمیـــق  تخصصـــی  ســـه میز  درمجمـــوع 
توانســـته  خـــودرو،  قطعـــات  ســـاخت داخل 
53 قطعـــه مـــورد نیـــاز محصـــوالت خـــود را 

کنـــد. داخلی ســـازی 

سنا
 ای

س:
عک

با ساخت و ساز خارج از محدوده 
و طرح تفصیلی شهر برخورد شود

ــد: حاشیه نشــینی  ــان می گوی ــور شــهری و شــوراهای اســتانداری کرم ــرکل ام مدی
بایــد در نطفــه خفــه شــود و اگــر از همــان ابتــدا بــا ســاخت و ســازهای خــارج از 
محــدوده و طــرح تفصیلــی شــهر برخــورد شــود از فــروش اراضــی تصرفــی بــه افراد 

ــود. ــری می ش ــت جلوگی ــر و بی بضاع مهاج
ــرای  ــرح ب ــن ط ــزود: ای ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــاهی در گف ــر جهانش امی
ــط  ــط رواب ــرو توس ــه وزارت نی ــای تابع ــرکت ه ــه ش ــه در مجموع ــتین مرتب نخس
ــهروندی و  ــوق ش ــوع وحق ــاب رج ــم ارب ــدف تکری ــا ه ــرکت و ب ــن ش ــی ای عموم
تســریع در خدمــات رســانی بهتــر بــه مــردم بــا شــعار جهادخدمــت در صنعــت بــرق 

ــود. ــام  می ش ــردم انج ــئوالن و م ــان مس ــی می ــاد و همدل ــا اتح و ب
وی تصریــح کــرد: بــا اســتقرار میــز طــرح همــراه بــا مــردم در محــل ادارات خدمــات 
مشــترکین شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان کرمــان مشــترکین محــدوده شــمال 
ــا درج  ــد و ب ــون اســتفاده نماین ــوان تریب ــه عن ــد از ایــن امــکان ب اســتان  می توانن
نظــرات، ایــده هــا، پیشــنهادات، شــکایات و انتقــادات، صــدای خــود را بــه مســئوالن 

شــرکت بــرق برســانند.
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان کرمــان اظهــار داشــت: 
میــز طــرح همــراه بــا مــردم در جهــت نزدیــک تــر کــردن ارتبــاط مــردم بــا مســئوالن 
ــانی  ــالع رس ــا و اط ــام کاره ــد انج ــفافیت در فراین ــر ش ــا حداکث ــده ت ــاد ش ایج

ــا مشــترکین و مــردم ایجــاد نمایــد. خدمــات و ارتبــاط مســتمر را ب
ــه  ــه وزارت نیــرو ارائ ــرداری ب ــرای الگوب ــا مــردم ب وی بیــان کــرد:  طــرح همــراه ب
شــده کــه تــا بــا برنامــه ریــزی، بتوانیــم خــط توســعه و تحــول و پیشــرفت صنعــت 

بــرق را بــا مشــارکت خــود مــردم و ســرمایه گــذاری دولــت شــاهد باشــیم.
ــت  ــهروندان فرص ــیاری از ش ــه بس ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــاهی تاکی جهانش
ــق  ــد از طری ــدا  نمی کنن ــی را پی ــائل  مردم ــرح مس ــرکت و ط ــن ش ــوردر ای حض
ایــن طــرح  می تــوان صــدای مــردم رابــه گــوش مســئولین صنعــت بــرق رســاند.

ــار توســعه  ــن طــرح ی ــا مشــارکت جــدی درای ــم ب ــزود: از مــردم می خواهی وی اف
و پیشــرفت شــبکه  و خدمــات رســانی بهتــر توزیــع بــرق اســتان کرمــان باشــند.

شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان کرمــان تامیــن و ارائــه خدمــات مشــترکان بــرق 
هفــت شهرســتان حــوزه شــمال کرمــان را بــه عهــده دارد و بیــش از 630 هــزار نفــر 

در شــمال اســتان از خدمــات ایــن شــرکت بهــره منــد  می شــوند.

مهـر - رئیـس سـتاد انتخابـات اسـتان کرمـان 
گفـت: تاکنـون 137 داوطلـب نمایندگی مجلس 
شـورای اسالمی در اسـتان کرمان ثبت نام قطعی 

کـرده اند.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر محمدصـادق بصیـری 
پنجشـنبه شـب در جمـع خبرنـگاران با اشـاره به 
ثبت نـام 43 داوطلـب یازدهمیـن دوره انتخابات 
مجلس شـورای اسـالمی در اسـتان کرمان در روز 
پنجـم ثبـت نـام، افـزود: از این تعـداد 41 نفر مرد 

بوده اسـت.
وی اظهـار کـرد: برایـن اسـاس مجمـوع افـرادی 
کـه طی ایـن پنج روز بـرای نمایندگـی یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شـورای اسـالمی در استان 
کرمـان ثبـت نـام کرده اند بـه 137 نفـر در 9 حوزه 
انتخابیـه بـوده اسـت که از ایـن تعـداد 13 نفر زن 
بوده اسـت.رئیس سـتاد انتخابات اسـتان کرمان 
اظهـار داشـت: طی امـروز 4 نفر در حـوزه انتخابیه 

بافـت، رابـر، ارزوئیـه، 3 نفـر در حـوزه بـم، ریگان، 
نرماشـیر و 3 نفـر در حـوزه انتخابیـه جیرفـت و 

عنبرآبـاد ثبـت نـام کرده اند.
در  نفـر   2 قطعـی  نـام  ثبـت  از  همچنیـن  وی 
حـوزه انتخابیـه رفسـنجان و انـار، 3 نفـر در حوزه 
انتخابیـه زرند و کوهبنان، 8 نفـر در حوزه انتخابیه 
شـهربابک، 13 نفر در حوزه انتخابیـه کرمان و راور، 
2 نفـر در حـوزه انتخابیـه کهنـوج، روبـار جنـوب، 
قلعـه گنـج، فاریاب و منوجـان و در 5 نفر در حوزه 

انتخابیه سـیرجان و بردسـیر خبـر داد.
بصیـری اظهـار کـرد: ثبـت نـام بـرای نمایندگـی 
شـورای  مجلـس  انتخابـات  دوره  یازدهمیـن 
اسـالمی در 9 حـوزه انتخابیـه اسـتان کرمـان تـا 

دارد. ادامـه  آذر  تاریـخ 16 
وی گفـت: همچنیـن یـک مـرد بـه آمار ثبـت نام 
قطعی کهنوج از طریق سـامانه وزارت کشـور اضافه 

شد.

تاثیر مطالبه گری اجتماعی شمار داوطلبان نمایندگی مجلس در کرمان به ۱۳۷ نفر رسید
غیرجانبدارانه بر امید اجتماعی

ادامه یادداشت

رنا
 ای

س:
عک

مشکالت کارگری شرکت های خودروسازی بم رفع شود

اسـتاندار کرمان با اشـاره به اینکه بیـکاری کارگران 
شـرکت های خودروسـازی بم مشکالت اجتماعی 

متعـددی در پـی دارد، افـزود: بایـد بـرای تأمیـن 
منابـع مالی مـورد نیاز شـرکت های خودروسـازی 

اقـدام  ایـن شهرسـتان،  ویـژه  فعـال در منطقـه 
عاجلـی صـورت گیرد.

محمدجـواد فدائـی گفـت: ایجـاد اشـتغال یکـی 
از دغدغـه هـای جـدی دولـت در کشـور و اسـتان 
کرمـان اسـت امـا از ابتـدای امسـال تاکنـون از 
منابـع بانکـی بـرای ایجاد اشـتغال در این اسـتان 

اسـتفاده نشـده اسـت.
وی با اشـاره به پتانسـیل های معدنـی موجود در 
کرمـان تصریـح کـرد: وزارت کار باید زمینـه را برای 
افزایـش ایمنی محیـط های کارگـری و همچنین 
تجهیـز و نوسـازی معـادن ذغـال سـنگ در ایـن 

اسـتان فراهـم کند.
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  کار  روابـط  معـاون 
اجتماعـی نیـز در ایـن دیدار با اشـاره به پتانسـیل 
هـای اسـتان کرمـان در حوزه معادن ذغال سـنگ 
در کشـور گفـت: بایـد بـه سـمت مکانیـزه کـردن 
معـادن ذغـال سـنگ در اسـتان کرمـان حرکـت 

کنیـم زیـرا به شـیوه سـنتی نمـی توانیـم بازدهی 
زیـادی داشـته باشـیم.

حاتـم شـاکرمی بـا بیـان اینکـه در وزارت کار در 
صـدد ایجـاد دولـت الکترونیـک هسـتیم بیـان 
کـرد: در حـال اجـرای سـامانه جامع روابـط کار در 
کشـور هسـتیم و این سـامانه تاکنون در 2 استان 
تهـران و اردبیـل اجـرا شـده اسـت و 48 خدمـت 
را بـه متقاضیـان ارائـه مـی کند کـه با اجـرای این 
سـامانه، نیازی به حضور کارفرمـا و کارگر در ادارات 

نیست. کار 
وی بـا اشـاره به اهمیـت راه اندازی سـامانه جامع 
روابـط کار در اسـتان کرمـان از اسـتاندار کرمـان 
درخواسـت کـرد، در وهلـه نخسـت مسـئوالن این 
اسـتان زمینه اطالع رسـانی درباره این سـامانه به 
عمـوم جامعـه و بویـژه جامعـه کارگـری را فراهـم 
کننـد و در وهلـه دوم امکانـات زیرسـاختی و نـرم 
افـزاری الزم بـرای اجـرای ایـن سـامانه تأمیـن 

شود.
شـاکرمی گفت: سـرورهای این سـامانه در وزارت 
کار قـرار دارد و بـا راه انـدازی ایـن سـامانه قـادر 

بـه پیگیـری مسـائل کارگـران در هـر نقطـه ای از 
کشـور هسـتیم و از طـرف دیگـر مشـکل وجـود 
قراردادهـای سـفید امضـای کارگری نیز بـا اجرای 

ایـن سـامانه بـرای همیشـه از بیـن مـی رود.
معـاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بـا اشـاره به راه اندازی مرکـز تحقیقات و تعلیمات 
حفاظـت فنـی وزارت کار در هشـت اسـتان کشـور 
گفت: در اسـتان کار مقدمات راه اندازی این مرکز 
فراهـم شـده اسـت و بـا تخصیـص بودجـه برای 
فعالیـت ایـن مرکـز، ظرفیـت بسـیار خوبـی برای 
انجـام تحقیقات پیرامون معادن ایجاد می شـود.
محمدرضـا پورابراهیمـی نماینـده مـردم کرمـان و 
راور در مجلس شـورای اسـالمی نیـز در این دیدار 
با اشـاره بـه وجود حدود هشـت هـزار کارگر فعال 
در معـادن ذغـال سـنگ اسـتان، خواسـتار حـل 
مشـکالت ایـن معادن شـد و گفت: شـرکت ذوب 
آهـن اصفهـان بـا انحصار خریـد و قیمـت گذاری 
موجـب ایجـاد مشـکالت متعـددی بـرای معادن 
ذغـال سـنگ شـده و جلوگیـری از ایـن وضعیت 

نیـز نیاز بـه پیگیـری جـدی وزارت کار دارد.
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 ایجـاد آرامـش در اختاللـی کـه ایجـاد شـد، به معنـای واقعی 
پاسـخگو باشند.

بـه نظـر می رسـد گزارش های واقعـی و به موقـع و برخوردهای 
متناسـب بـا نقشـی کـه دسـتگاه ها در ایـن حـوزه داشـتند، 
می توانـد کمـک کنـد تـا گوشـه ای از دیـوار اعتمـادی کـه َترَک 
خـورد را ترمیـم کـرد. کار مجلـس در جهـت تشـکیل کمیتـه 
حقیقت یـاب یکـی از راه های مطالبه گری اسـت و طبیعتا باید 
از ظرفیـت رسـانه ها و تشـکل های غیردولتـی بی طـرف در این 
حوزه اسـتفاده کنیم. تحلیل کارشناسـان را به ویژه کارشناسـان 
مسـتقل -نـه کارشناسـانی کـه نـگاه می کننـد مسـئول باالیی 
چـه دوسـت دارد- داشـته باشـند و آسـیب شناسـی کننـد تـا 
اتفاقـات شـبیه ایـن حداقـل در آینـده نزدیک اتفـاق نیفتد. در 
غیـر اینصـورت حداقـل برداشـت مـن ایـن اسـت که مـردم از 

پاسـخ ها قانع نشـدند.
درسـت اسـت کـه صـف خـود را از برخـی کـه اخـالل می کنند 
و از ایـن آب گل آلـود ماهـی می گیرنـد، جـدا کردنـد، ولـی 
واقعیـت ایـن اسـت کـه قانـع نشـدند. چـون ایـن نوع شـیوه 
اجـرا صـرف نظـر از قانونـی کـه در برنامه ششـم تصویب شـد 
و قانـون هدفمنـدی یارانه هـا، شـیوه اجـرای آنچه اتفـاق افتاد 
حـق مردمـی نبـود که در ایـن 40 سـال -و عده ای هـم قبل از 
انقـالب- از نظـام حمایـت کردنـد تا نظـام خود را حفـظ کنند. 
تحقیـق و تفحـص و بررسـی همه جانبـه و صادقانـه می توانـد 
عـوارض اجتماعـی کـه اعتمـاد یکـی از آن عـوارض اسـت، 
کاهـش مشـارکت پیامـد منفـی دیگـر اسـت، نااطمینانـی و 
کاهـش سـرمایه اجتماعی هم از پیامدهای دیگر اسـت، کمتر 

در جامعـه بـه منصـه ظهور برسـد.
انتظـار ایـن اسـت کـه از تمـام ظرفیت هـا از جملـه ظرفیـت 
نظـارت مجلس، سـوال مجلس، تحقیـق و تفحص مجلس و 
هرچـه کـه وجود دارد، برای مدیریـت کاهش عوارض اجتماعی 
در نتیجـه ایـن تصمیم را شـاهد باشـیم. از آن طـرف در بخش 
ظرفیتـی کـه نیـاز بـه بازنگـری و اصـالح دارد، هـم تمهیداتـی 
اتخـاذ شـود و اگـر الزم اسـت اصالحاتـی در قانونگـذاری و 
سیاسـتگذاری انجام شـود هم شاهد باشـیم. یک بخش هم 
حـق مجلـس این اسـت که سـوال بپرسـد و اسـتیضاح بکند. 
گرچـه در این حوزه مسـئوالن چنـدان به افـکار عمومی احترام 
نمی گذارنـد و حاضـر نیسـتند نتایـج ایـن تصمیـم یک شـبه 
غیرکارشناسـی را بپذیرنـد و بـه احتـرام افـکار عمومـی میزی 
را کـه در اختیـار دارنـد بـه فرد شایسـته دیگـری واگـذار کنند. 
شـاید تحقیـق و تفحـص و تشـکیل کمیتـه حقیقت یـاب اگر 
بـدون جانبداری سیاسـی و بـدون بهره برداری سیاسـی انجام 
شـود، بتواند این بسـتر را برای امید اجتماعی بیشتر در جامعه 

ایجـاد کند.


