
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان : امسال به دلیل افزایش 
قیمت کود در بازار همه کشاورزان متقاضی استفاده از سهمیه دولتی شده اند

نماینده مردم کرمان و راور گفت:

آغاز عملیات اجرایی خط دوم انتقال 
آب خلیج فارس از اسفند

ناپایداری های جوی تا پایان هفته

در استان کرمان ادامه دارد

کود دولتی 
خواهان پیدا کرد

طرح پرداخت تسهیالت روستایی
راهی به سوی اشتغال

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

مبارزه با ملخ ها در جنوب کرمان 
نیازمند تخصیص اعتبار است
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رییس اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

انتخاب ۳مجتمع بین راهی از جنوب 
کرمان برای شرکت در جشنواره کشوری
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آذر   20 چهارشــنبه         637 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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کالبدشکافی 
رقابت های سیاسی!

سیدجالل فیاضی
یادداشت مهمان

بـا پایان ثبت نـام نامزدهای انتخابـات مجلس یازدهم 
،یـک ماراتـن 1۴ هـزار نفـری بـرای نشسـتن بـر 290 
کرسـی بهارسـتان آغاز شـده اسـت و برای تصاحب هر 

صندلـی پارلمـان بیـش از ۴8 نفـر رقابت مـی کنند.
اگرچـه ایـن تعـداد پـس از بررسـی صالحیت هـا در 
هیئت هـای اجرایـی و نظـارت بـه طور طبیعـی  کاهش 
در  فراگیـر  و  نفـس گیـر  رقابـت  امـا  یافـت  خواهـد 

انتخابـات پیـش رو دور از انتظـار نیسـت.
 از هـم اکنـون نیـز رجزخوانی هـای جریان هـا و جبهه 
هـای سیاسـی علیـه یکدیگـر آغاز شـده و هـر جریانی 
تـالش مـی کنـد بـه نحـوی ردای وکالـت را برقامـت 
نامزدهـای مـورد حمایـت خـود بپوشـاند .درایـن میان 
نامزدهای مسـتقل از جریانهای سیاسـی نیز سعی می 
کننـد تـا اوضـاع را به نفـع خویـش رقم بزنند وکرسـی 

هـای بیشـتری را تصاحـب کنند .
 کالبد شـکافی و شـناخت آسـیب های رقابت سیاسی 
در کشـور هـم می توانـد بـه اصـالح رفتـار رقبـا کمـک 
کنـد و هـم آینـه ای  را در برابـر کارگزاران نظام قـرار دارد 
تاشـاید بـرای درمان  این آسـیب ها تدبیری بیندیشـند 
و مسـیرهای قانونـی بـرای هدایـت رقابت سیاسـی به 

سـوی معیارهـای  انقـالب اسـالمی را هموار سـازند.
فقـدان تحـزب و احـزاب سیاسـی در رقابـت انتخاباتی 
نخسـتین آسـیب در این روند اسـت. واقعیت آن است 
کـه در سـپهر سیاسـی ایـران در شـرایط کنونـی هیـچ 
حـزب بالغ سیاسـی با مشـخصه هـا و چارچـوب های 
حزبی  وجود ندارد وجایگزین آن جبهه هایی متشـکل 
از گروه های سیاسـی هسـتند که به باشـگاه های قدرت 
شـباهت بیشـتری دارنـد !جبهـه هایـی کـه نـه تنهـا 
همچـون احـزاب واقعی نقشـی در کانال کشـی فکری 
،سیاسـی،دینی و عقیدتی برای هدایت مردم به سـمت 
آرمان هاندارنـد بلکـه درهرانتخابات به صحنـه می آیندو 
بـرای کسـب قـدرت رقابت می کننـد. پـس از انتخابات 
نیـز، اگـر پیروز شـدند به تحکیـم پایه های قـدرت خود 
می پردازنـد و اگـر شکسـت خوردنـد به دنبـال تخریب 
رقیـب هسـتند و آنچـه در میـان بـه حاشـیه مـی رود 
منافـع و مصالح ملی وخدمتگـزاری صادقانه برای حل 

مشـکالت مردم وپیشـرفت وتعالی کشـور اسـت .
جبهـه های سیاسـی بـر خالف احزاب واقعـی در برابر 
عملکرد خود پاسـخگو نیسـتند و سـازوکاری نیز برای 
پاسـخگو کردن آنها وجـود ندارد.جریانهـا وجیهه های 
سیاسـی عمدتـا متشـکل از  گروه هایـی هسـتند کـه 
بیشـتر کارکـرد باندی دارند و مشـخصه بـارز باندهای 
سیاسـی نیز قـدرت طلبی و ترجیح منافـع گروهی بر 
منافـع ملی اسـت. جریان های سیاسـی  شـخصیت 
محـور هسـتندو در نتیجـه رقابت فـردی راجایگزیـن 
رقابـت حزبی می کنند.شـاید  بسـیاری از فسـادهای 
اقتصـادی کـه امروز جامعـه از آن رنـج می برد حاصل 
باندهـای  میـدان داری  و  پاسـخگو  احـزاب  فقـدان 

سیاسـی باشد.
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طرح جامع مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی است
کرمــان  اســتان  مالیاتــی  امــور  مدیــرکل 
در دیــدار بــا تجــار و بازرگانــان شهرســتان 
رفســنجان گفــت: طــرح جامــع مالیاتــی زمینــه 
ــیدگی ،  ــد رس ــرعت در فرآین ــت و س ــاز دق س
تشــخیص مالیــات و تحقــق عدالــت مالیاتــی 

ــت. اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــور 
ــترک  ــت مش ــان ، نشس ــتان کرم ــی اس مالیات
مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان بــا تجــار و 
رئیــس  بــا حضــور   ، رفســنجان  بازرگانــان 
اتــاق  کمیســیون بیمــه ، بانــک و مالیــات 

بازرگانــی اســتان برگــزار شــد.
مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان در 
ایــن نشســت برنقــش مســتندات و اطالعــات 
مالــی در تعییــن و تشــخیص درآمــد مشــمول 
ــل  ــت : اجــرای کام ــرد و گف ــد ک ــات تاکی مالی
ــد  ــد ش ــث خواه ــی باع ــع مالیات ــرح جام ط
ــن و  ــات متق ــاس اطالع ــر اس ــا ب ــات ه مالی
دقیــق اخــذ شــود و روش تشــخیص علــی 

ــود. ــذف ش ــات ح ــراس مالی ال
جامــع  طــرح  اجــرای  از  هــدف  ســلمانی 
مالیاتــی را بهره گیــری از فنــاوری اطالعــات 
و مکانیزاســیون در نظــام مالیاتــی و ایجــاد 
نظــام جامــع اطالعــات مالیاتــی در کشــور 
دانســت و افــزود : بــا اجــرای کامــل ایــن 
طــرح ضمــن افزایــش میــزان رضایتمنــدی 
اجرایــی  هزینه هــای  از  مالیاتــی  مودیــان 
ــن  ــده و همچنی ــته ش ــی کاس ــات مالیات عملی
بــا جلوگیــری از فــرار مالیاتــی بــه میــزان 

درآمدهــای مالیاتــی افــزوده مــی شــود.
ــش  ــته بی ــال گذش ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
اســتان  در  مالیــات  ریــال  میلیــارد   1000 از 
در  گفــت:  اســت،  شــده  مســترد  کرمــان 
ــات  ــاف از مالی ــای مع صــورت صــادرات کااله
ــزوده  ــرارزش اف ــات ب ــزوده، مالی ــر ارزش اف ب
ــه  ــام گرفت ــای انج ــه ه ــرای هزین ــی ب پرداخت
ــت  ــرع وق ــادرات در اس ــت از ص ــت حمای جه

ــود. ــی ش ــترد م ــان مس ــه مودی ب

ــه  ــان ارائ ــی اســتان کرم ــور مالیات ــرکل ام مدی
ارتبــاط  ســاز  زمینــه  را  شــفاف  هــای  داده 
ــی  ــا نظــام مالیات ــان ب روشــن و شــفاف مودی
ارائــه فهرســت   : دانســت و اظهــار داشــت 
معامــالت فصلــی هــم موجــب نظــم و انضبــاط 
ــد و  ــد ش ــادی خواه ــفافیت اقتص ــی و ش مال
هــم رقابتــی ســالم و مطلــوب در فعالیــت 
هــای اقتصــادی ایجــاد مــی کنــد کــه ایــن امــر 
از بــروز فعالیــت هــای ســودجویانه جلوگیــری 

ــد. ــی کن م
ــه  ــان ب ــریع و آس ــت س ــه خدم ــلمانی ارائ س
را  پاســخگویی  تقویــت  و  مالیاتــی  مودیــان 
مالیاتــی  امــور  اصلــی  اولویت هــای  جــزو 
ــروه  ــرد : گ ــان ک ــمرد و خاطرنش ــتان برش اس
ــور شناســایی و  ــه منظ ــی را ب مشــاوران مالیات
رفــع مشــکالت مــردم ، جــذب ســرمایه گــذار و 
حمایــت از تولیــد کننــدگان تشــکیل داده ایــم.

ــک  ــیون بان ــس کمیس ــری ، رئی ــه اکب در ادام
اســتان  بازرگانــی  اتــاق  مالیــات  و  بیمــه   ،

کارکنــان  و  مدیــرکل  ارزشــمند  زحمــات  از 
ــت  ــرد و گف ــر ک ــتان تقدی ــی اس ــور مالیات ام
مالیاتــی ســبب  نظــام  تعامــل  :اســتراتژی 
ــاالن اقتصــادی شــده اســت. ــدی فع رضایتمن

وی افزایــش ســطح آگاهــی مودیــان مالیاتــی 
را عنصــری کلیــدی در انجــام تکالیــف قانونــی 
ــای  ــزاری دوره ه ــزود : برگ ــت و اف ــان دانس آن
آموزشــی زمینــه آگاهــی مودیــان از نحــوه 

اجــرا و چگونگــی پرداخــت مالیــات و شــرایط 
را  مالیاتــی  معافیت هــای  از  برخــورداری 

ــد. ــی کن ــم م فراه
در خاتمــه ، فعــاالن اقتصــادی ، تولیدکننــدگان 
و صادرکننــدگان شهرســتان رفســنجان بــه بیــان 
مطالــب و ابهامــات مالیاتــی خــود پرداختندکــه 
ــور  ــر کل ام پاســخ الزم توســط ســلمانی ، مدی

مالیاتــی اســتان کرمــان ارائــه شــد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در دیدار با تجار و بازرگانان رفسنجان:

12 تا 1323 تا 23

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه 65/ج/9-98 م
ــا بــرآورد: 5.112.555.214   شــرکت آب و فاضــاب شــهری اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه  بازســازی شــبکه آب جیرفــت را ب

ریــال و مبلــغ تضمیــن فراینــد ارجــاع کار:  255.630.000   ریــال از محــل اعتبــارات عمرانــی  و بــا حداقــل تعــداد شــرکت کننــدگان یــک 
نفــر و بــه شــماره 2098005963000061 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه شــركت هایــي کــه  دارای  
گواهــی صاحیــت در رشــته آب   و هــم چنیــن  صاحیــت ایمنــی صــادره از اداره کار و تامیــن رفــاه اجتماعــی مــی باشــند، دعــوت مــی شــود.

کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تاارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صورت عـدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام درسـایت 

مذکـور ودریافـت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند.
مشخصات این مناقصه درسایت شرکت مهندسی آب و فاضاب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ساعت: 8 صبح روزچهار شنبه مورخ : 98.09.20  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روزیک شنبه مورخ 98.10.1

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: ساعت: 19 روزپنج شنبه مورخ: 98.10.12
  تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت: 11  روزپنج شنبه مورخ: 98.10.12.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت: 09:30 صبح  روز شنبه  مورخ 98.10.14
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

 آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضاب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن 03433222282
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

نوبت اول فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای

فهرست بهامبلغ تضمین )ریال(نوع تضمینمبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژهشماره مناقصه

3،116،849،719اجرای ماسه آسفالت وروکش آبنمای مظفرآباد2098000282000016
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راهداری98 115،842،486

2098000282000017
نگهداری راههای )بزرگراه ،اصلی،فرعی و روستایی ( سطح 

حوزه استحفاظی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده 
ای جنوب کرمان)همراه با ارزیابی کیفی(

مقطوع77،934،960،0003,526,699,200

اجرای آبنما و آسفالت سرد محور زهکلوت - چاه ابراهیم 2098000282000018
راهداری98 28،997،720،1031،449،886،005)همراه با ارزیابی کیفی(

اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات عمومــی فــوق را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار 
نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد مناقصــات تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولــت )ســتاد( بــه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و 

دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــات محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــات در ســامانه تاریــخ 09/23/ 1398 مــی باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 25/ 09/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 10/10/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز چهارشنبه  مورخ 10/11/ 1398
اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــات و ارائــه پاکــت هــای الــف : نشــانی : اداره كل راهــداری و 
حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان بــه نشــاني: جيرفــت – کیلومتــر 5 جــاده کرمان_پایانــه بــار جیرفــت و تلفــن : 03۴۴3352139 و 03۴۴3352169

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021۴193۴ ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان
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ایرنـا - مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
کرمـان گفـت: یک میلیارد تومان اعتبار بر اسـاس بـرآورد انجام 
و اعـالم شـده بـه سـازمان حفـظ نباتـات و اسـتانداری کرمـان، 

بـرای مبـارزه بـا ملـخ هـا در شـمال این اسـتان نیاز اسـت.
ناصـر طاهـری روز سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
افـزود: 250 میلیـون تومان اعتبار پیش بینی شـده بـرای مبارزه 
بـا ملخ ها در شـمال اسـتان کرمـان صرف پرداخت بدهی سـال 
قبـل مـی شـود و 750 میلیون تومـان مابقی در زمینه مبـارزه با 
ایـن آفـت طـی سـال جـاری هزینـه خواهد شـد.وی بـا پیش 
بینـی اینکـه با توجه به سـرمای هـوا ملخ ها از نیمـه دوم بهمن 
مـاه بـه کرمـان مـی رسـند تصریـح کـرد: کشـاورزان در صـورت 
مشـاهده ایـن آفـت در بـاغ هـا، مـزارع و عرصـه هـای منابـع 
طبیعـی بالفاصله به نزدیـک ترین اداره جهاد کشـاورزی منطقه 

خـود اطـالع دهند.
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان 
گفـت: مشـکالت و موانـع مبـارزه بـا ملـخ هـای صحرایـی در 
سـتاد بحران اسـتان کرمان مطرح شـد و مسـئوالن در راسـتای 
مسـاعدت در زمینـه مبـارزه بـا ایـن آفـت قـول مسـاعد دادنـد.

وی ادامـه داد: تصمیـم بـر آن شـد نیاز خودرویی سـازمان جهاد 
کشـاورزی در راسـتای مبـارزه بـا ملـخ هـای صحرایـی از طریق 
سـایر دسـتگاه هـا و نهادهـا بـر طـرف شـود و دسـتگاه هـای 

اجرایـی اسـتان کرمـان در ایـن زمینـه قـول مسـاعد دادند.
طاهـری بـا بیـان اینکه کرمان بر اسـاس هشـدار سـازمان  های 
فائـو و حفـظ نباتات امسـال از سـه جبهه با ملخ هـای صحرایی 
درگیـر مـی  شـود تصریـح کـرد: گروه نخسـت ملخ هـای حمله 
کننـده بـه ایـن اسـتان، همـان ملـخ هایـی هسـتند کـه سـال 
گذشـته از ایـران عبـور کـرده و بـه سـمت کشـورهای هنـد و 
پاکسـتان رفتـه انـد و اکنـون در حـال بازگشـت به اسـتان های 
حاشـیه خلیج فارس و شـهرهای جنوبی کرمان مانند رمشـک، 
کهنـوج و همچنیـن بندرعبـاس هسـتند.وی افـزود: ملـخ ها به 
احتمـال زیـاد از نیمـه دوم بهمـن مـاه سـال جـاری بـا توجه به 
افزایـش نسـبی دما، حوزه شـمال اسـتان کرمـان را درگیر کنند.

مدیر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان اظهار 
داشـت: دسـته دوم ملخ های تهدید کننده اسـتان کرمان، ملخ 
هایـی هسـتند کـه از شـبه جزیـره عربسـتان، یمـن و آفریقا به 
سـمت کشـور مـا می آینـد و بعد از گذر از اسـتان هـای همجوار 

به کرمـان می رسـند.
وی تصریح کرد: دسـته سـوم ملخ هایی که ممکن اسـت طبق 
پیـش بینـی هـا بـه اسـتان کرمان حملـه ور شـوند همـان ملخ 
هایـی هسـتند کـه سـال قبـل در ایـن اسـتان حضـور داشـته و 
تخم گـذاری کـرده انـد و اکنـون بـا توجـه به گـذر زمـان، تخم ها 
تبدیـل بـه نـوزاد ملـخ می شـود و به اراضـی و مراتـع حمله می 
کنند.طاهـری بـا بیـان اینکـه مبـارزه با ملـخ هـای صحرایی در 
اسـتان هـای همجـوار کرمـان آغـاز شـده اسـت گفت: شـرایط 
موجـود و سـبز نبـودن مـزارع بـا توجـه به فصل سـرما، مبـارزه 
بـا ملـخ را بـه دلیـل پروازهـای طوالنـی مـدت، دشـوار کـرده به 
طـوری کـه ملـخ هـا طـی یـک پـرواز طوالنی مـدت مـی توانند 
از یـک آبـادی بـه آبـادی دیگـر برسـند.با وجود اینکه خاسـتگاه 
ملـخ صحرایـی شـبه جزیـره عربسـتان اسـت اما هجـوم ملخ 
صحرایـی از بهمـن مـاه سـال 97 در اراضـی کشـاورزی و عرصه 
هـای منابع طبیعی بندر نخیلو اسـتان هرمزگان برای نخسـتین 
بار دیده شـد و تا اوایل مردادماه سـال 98 در بیش از 9 اسـتان 
کشـور شامل سیسـتان و بلوچسـتان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، 
خوزسـتان، فـارس، کهگیلویـه و بویـر احمـد ، ایـالم، خراسـان 
جنوبـی و قشـم سـرایت کرد.در ایـن مدت مبارزه با 173 دسـته 
ملخ صحرایی در سـطح 735 هزار و 23۴ هکتار از مناطق آلوده 
انجـام شد.بخشـی از ایـن دسـته های ملخ صحرایـی از ایران به 
سـمت کشـورهای هنـد و پاکسـتان مهاجـرت کـرده بودنـد کـه 
اکنون در حال بازگشـت از این کشـورها به سـمت ایران هستند.

گفته هـا حاکـی از آن اسـت کـه هجوم ملـخ  صحرایی بـه ایران 
در بیـش از پنـج دهـه اخیر بی سـابقه بوده به طوری که در سـال 
13۴0 با حمله ملخ ها در سـطحی بیش از 2 میلیون و 500 هزار 

هکتار مبارزه شـده بود.
آفـت ملخ صحرایی 20 درصد از خشـکی های دنیا را در سـیطره 
خـود دارد و مـی توانـد بیـش از 200 کیلومتر در روز پـرواز کند که 
در هفتـه بـه بیـش از یک هـزار کیلومتر می رسـد و البتـه رکورد 

پنـج هزار کیلومتـر را نیز دارد.
ایـن ملـخ روزانه معـادل وزن خود، خـوراک دارد و هر یک هزار و 
100 ملـخ در یـک روز مـی توانـد معادل یک انسـان یعنی حدود 
2 کیلوگـرم از محصـوالت غذایـی اسـتفاده کنـد کـه در شـرایط 

طغیانـی تنـه درختـان از هجوم آنها مصون نیسـتند.
زاد و ولـد ایـن آفـت نیز به گونه ای اسـت که در طول سـه تا پنج  
ماهـه، 300 تخـم بـه فاصلـه یک هفتـه و در هـر دوره 90 تـا 120 

عـدد تخـم در عمق 10 سـانتیمتری خاک مـی گذارد.

یک میلیارد تومان برای 
مبارزه با ملخ های صحرایی 

در کرمان نیاز است

خبر

نوای »زنگ شهادت« 
در کانون امام علی)ع(

مبارزه با ملخ ها در جنوب کرمان 
نیازمند تخصیص اعتبار است

ناپایداری های جوی تا پایان هفته 
در استان کرمان ادامه دارد

ثبت ملی »بند هاکو«، نخستین اثر 
میراث صنعتی استان کرمان

ساالنه 2500 کودک معلول 
دراستان کرمان متولد می شود

شبسـتان-مجید خوبـی زاده، گفـت: 
اعضـای کانـون فرهنگی هنـری امام 
حـال  در  ( شـهر جیرفـت،  علـی)ع 
سـاخت نـرم افـزار »زنـگ شـهادت« 

هسـتند کـه بـه زودی رونمایـی مـی شـود.
زنـگ  افـزار  نـرم  سـاخت  از  زاده«  »مجیدخوبـی 
شـهادت خبر داد و گفت: این »زنگ شـهادت« افزار 
بـه زندگـی شـهید احمد بهـروزه یکـی از کوچکترین 
شـهدای دوران دفاع مقدس اشـاره دارد.مدیر سـتاد 
هماهنگـی کانـون هـای مسـاجد جنـوب کرمـان ، 
افـزود: نـرم »زنگ شـهادت« شـهادت دارای بخش 
هـای مختلفی از جمله زندگی نامه شـهید، خاطرات 
خانـواده شـهید، و نوشـته هـا و تصاویر کتـاب قصه 
درخـت آلـو تالیف کانون پرورشـی فکری رفسـنجان 
اسـت.وی، ادامـه داد: بـه منظـور تکمیـل ایـن نـرم 
افـزار، از بیانـات امـام راحـل در خصـوص وظایـف 
مـردم در قبـال خانواده شـهدا، وصیت نامه شـهدای 

دختـران  مـردم،  بـه  خطـاب  جیرفـت  شهرسـتان 
و پسـران بـه همـراه عکـس هـای ایـن شـهدا نیـز 
اسـتفاده مـی شـود.خوبی زاده، بیـان داشـت: ایـن 
نـرم افـزار با هـدف زنـده نگاه داشـتن یـاد و خاطره 
شـهدا و الگوسـازی بـرای نسـل نوجـوان و جـوان و 
بـه ویژه دانـش آموزان در حال سـاخت اسـت.مدیر 
سـتاد هماهنگی کانون های مسـاجد جنوب کرمان، 
اظهار داشـت: کار طراحی و سـاخت نرم افـزار »زنگ 
شـهادت« 2 مـاه بـه طـول مـی انجامـد و اکنـون در 
حـال اتمـام اسـت و بـه زودی رونمایـی می شـود.

وی، اضافـه کـرد: ایـن نـرم افـزار کاری از کانـون 
بـا  کـه  اسـت  علـی)ع(  امـام  هنـری  فرهنگـی 
همـکاری سـتاد هماهنگـی کانـون هـای مسـاجد 
جنـوب کرمـان، کانـون تخصصـی ایثـار و شـهادت 
جنـوب کرمـان، سـپاه شهرسـتان جیرفـت، حـوزه 
مقاومـت شـهید مطهـری و پایـگاه مقاومـت امـام 

علـی )ع( در حـال سـاخت اسـت.

ایرنـا- سـعید برخوری در گفـت و گو 
بـا خبرنـگار ایرنا افـزود: بـرای مبارزه 
بـا آفـت ملـخ نیازمنـد تجهیـزات و 

اعتبـارات مالی هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه ملخـی که تا چنـد روز دیگـر وارد 
کشـور می شـود بـه دلیـل شـرایط آب و هوایی فعال 
تخـم ریـزی نـدارد، اظهار داشـت: این زمـان فرصت 
مناسـبی اسـت تـا بتوانیم ملخ هـا را از بیـن ببریم.

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان 
افـزود: این نـوع ملخ، پـروازی بوده و سمپاشـی آن 
بسـیار سـخت اسـت و باید شـبها و یا صبح زود این 

حشـره را نابـود کرد.
وی ادامـه داد: اگـر ایـن ملخ ها تخـم ریزی کنند هر 
کدامشـان به 300 ملخ تبدیل شـده و شـرایط مبارزه 
سـخت تر می شـود.برخوری به گزارش سازمان فائو 
در زمینـه افزایـش هجوم ملخ ها اشـاره کرد و گفت: 
طبـق پیـش بینی هـا، شـاهد افزایـش سـه برابری 

هجـوم ملـخ هـا به منطقـه جنـوب کرمـان خواهیم 
بود.وی اظهار داشـت: دسـته اول ملخ ها تا چند روز 
دیگـر از سـمت پاکسـتان وارد خاک ایـران و منطقه 

جازموریـان در جنوب اسـتان کرمان می شـود.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان با 
تاکیـد بـر اینکـه بـرای مبـارزه بـا ملـخ هـا بـا کمبود 
اعتبارات مواجه هسـتیم و امسـال شـرایط ما بسیار 
دشـوار اسـت، افـزود: بـا وجـود اینکه سـال گذشـته 
بـرای مقابلـه با ملخ ها تـالش زیادی شـد و اثرگذار 
هـم بود، امسـال اعتبارات هزینـه ای ما کاهش پیدا 

کرده اسـت.
 وی بـا بیـان اینکـه رفتـار ملـخ را مـی شناسـیم و با 
برگـزاری جلسـات کارشناسـی بـرای مقابلـه بـا این 
حشـرات کار علمی و کارشناسـی شده اسـت، افزود: 
در سـال جـاری هشـدار وقوع بحران وجـود دارد و ما 
از اکنـون هشـدار می دهیم که بایـد اعتبار تخصیص 

و امکانـات الزم فراهم شـود.

ــش  ــز پی ــس مرک ــر - رئی مه
اســتان  هواشناســی  بینــی 
کرمــان از تــداوم ناپایــداری 
هــای جــوی تــا روز جمعــه در 

ــر داد. ــتان خب ــن اس ای
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفتگ ــده حبیب حمی
ــا اشــاره بــه آغــاز ناپایــداری هــای  مهــر ب
جــوی در اســتان کرمــان اظهــار کــرد: ایــن 
ــا  ــاوب ت ــورت متن ــه ص ــا ب ــداری ه ناپای
ــه داد:  ــه دارد.وی ادام ــه ادام ــان هفت پای
امــروز از شــدت ناپایــداری هــا در اســتان 
کرمــان کاســته مــی شــود امــا در مناطــق 
جنوبــی شــاهد افزایــش ابــر و بــارش 

ــود. ــم ب ــده خواهی ــای پراکن ه
ــی  ــی هواشناس ــش بین ــز پی ــس مرک رئی
اظهــار کــرد: بیشــرین  اســتان کرمــان 

ــتگاه  ــده در ایس ــت ش ــارش ثب ــزان ب می
ــی  ــان ط ــتان کرم ــی اس ــای هواشناس ه
دو روز گذشــته مربــوط بــه کهنــوج بــا 
ــی  ــا 17 میل ــان ب ــر، منوج ــی مت 25 میل
متــر و دهبکــری بــا 15 میلــی متــر بــارش 

ــت. اس
حبیبــی عنــوان کــرد: ناپایــداری هــای 
جــوی تــا روز جمعــه در کرمــان ادامــه 
دارد و مناطــق جنــوب و جنــوب غــرب 
ــارش  ــه ســایر مناطــق ب اســتان نســبت ب

هــای بیشــتری دارد.
ــی  ــی هواشناس ــش بین ــز پی ــس مرک رئی
اســتان کرمــان عنــوان کــرد: دمــا در شــهر 
کرمــان حداقــل 2 درجــه ســانتیگراد و 
ــا  ــه 15 ت ــاعت ب ــن س ــر در گرمتری حداکث

ــی رســد. 16 درجــه م

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای گردش
ــی  ــت مل ــان از ثب ــتان کرم اس
»بنــد هالکــو« بــا بیــش از 700 
ــر  ــتین اث ــوان نخس ــه عن ــت ب ــال قدم س

ــر داد. ــتان خب ــن اس ــی ای ــراث صنعت می
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــی ب ــدون فعال فری
میــراث  ثبــت  ملــی  همایــش  اولیــن 
ــار  ــت آث ــت ثب ــا محوری ــور ب ــی کش صنعت
ــن  ــت: در ای ــت، گف ــوزه صنع ــمند ح ارزش
ــوان  ــه  عن ــو ب ــد هالک ــش دو روزه بن همای
نخســتین اثــر میــراث صنعتــی اســتان 
ــه  ــور ب ــی کش ــار مل ــت آث ــان در فهرس کرم

ــید. ــت رس ثب
ــد  ــرد: بن ــار ک ــنا، وی اظه ــزارش ایس ــه گ ب
هالکــو بــا هــدف جمــع آوری آب هــای 

همچنیــن  و  ســیدی  دشــت  ســطحی 
منطقــه  ایــن  در  جالیــزی  کشــاورزی 

ســاخته شــده اســت.
ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــتی اس ــع دس صنای
ــد هالکــو بیــش از 700 ســال  ــه اینکــه بن ب
قدمــت دارد، افــزود: در کتــاب “تاریــخ 
باســتانی  قراختاییــان” مرحــوم  شــاهی 
پاریــزی قدمــت ســاخت ایــن بنــد تاریخــی 
بــه حکومــت قراختاییــان کرمــان بــه ویــژه 
ــت. ــده اس ــبت داده ش ــون نس ــرکان خات ت

وی بــا بیــان اینکــه هالکــو یــک کلمــه 
مغولــی و ترکــی اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــان –  ــاده کرم ــر 16 ج ــد در کیلومت ــن بن ای
ــه و در دشــت ســیدی واقــع شــده  کوهپای

اســت.

کـودک پـرس- عبـاس صـادق زاده 
مدیـرکل بهزیسـتی به مناسـبت روز 
جهانـی معلولیـت اظهـار داشـت: بـا 
جمعیـت  آمـار  درصـد   3/3 وجـود 
دارای  جمعیـت  درصـد   ۴/2 کرمـان   در  کشـور 

معلولیـت هسـتنند.
بـی  آمـار  16 درصـد فرزنـدان  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سرپرسـت یـا بـدون سرپرسـت موثر ، گفـت :  87 
درصـد ایـن کـودکان بـد سرپرسـت مـی باشـند که 
بـه اسـتناد ایـن گـزارش در هـر دو زمینـه معلولیت 
و بـی سرپرسـتی و بدسرپرسـتی آمـار بـه نسـبت 
جمعیـت اسـتان از میانگیـن کشـوری باالتر اسـت 
بنابرایـن بایـد در این موضوعات ، اقدام پیشـگیرانه 

داشـته باشـیم .
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان با یـادآوری  اینکه 
فرآینـد قانونـی شـدن پیشـگیری از معلولیـت در 
مجلـس شـورای اسـالمی و درنهایـت تبدیـل بـه 

مـاده 75 قانـون برنامـه ششـم توسـعه از اسـتان 
کرمـان آغـاز شـده اسـت ؛ افـزود: خـالء قانونـی و 
اعتبـاری را در برنامـه های پیشـگیرانه نداریم و عزم 
جـدی بایـد بـرای پیشـگیری از معلولیت هـا وجود 
داشـته باشـد.صادق زاده با اشـاره به شـعار امسـال 
کـه بـر “ارتقاء مشـارکت افـراد دارای معلولیت برای 
دسـتیابی به توسـعه فراگیر ، عادالنه و پایدار” تاکید 
دارد ؛ عنـوان داشـت : توانایـی هـای ایـن گـروه ها  
بـی نظیـر و کـم نظیـر اسـت کـه بـا اسـتفاده از این 
ظرفیـت مـی تـوان بـرای تحقـق قانـون حمایـت از 
حقـوق افـراد دارای معلولیـت که از ابتدای سـال 96 
ابـالغ شـده؛ بهره بـرد. وی بیان کرد : سـاالنه 2 هزار 
و 500 نـوزاد دارای معلولیـت در اسـتان کرمان متولد 
مـی شـود که بیشـترین آمار معلول زایـی متعلق به 
جنـوب و شـرق اسـت کـه در اقدامات مشـارکتی و 
پیشـگیرانه مـی توان به طـور چشـمگیری این آمار 

را کاهـش داد.

بـا  راه و شهرسـازی  معـاون مسـکن وزیـر 
اعـالم اینکـه از فـردا ثبت نـام مسـکن ملـی 
جنـوب  ایـالم،  سـمنان،  اسـتان   6 بـرای 
سیسـتان و بلوچسـتان، آذربایجـان غربـی 
می شـود، گفـت:  آغـاز  رضـوی  خراسـان  و 
ثبت نـام از مـردم اسـتان های تهـران، البـرز، 
 30 نیـز  و کرمـان  جنـوب کرمـان  قزویـن، 
آذرمـاه آغـاز می شـود و بـه مـدت سـه روز 

ادامـه خواهـد یافـت.
در  دوشـنبه  روز  محمـودزاده«،  »محمـود   
گفـت و گو با خبرنـگار اقتصادی ایرنـا برنامه 
زمانبنـدی ثبت نـام متقاضیـان مسـکن ملی 

در23 اسـتان باقیمانـده را اعـالم کـرد.
کـه  جدیـدی  اسـتان های  فـردا  بـود  قـرار 
می تواننـد در طـرح مسـکن ملـی ثبـت نـام 
کننـد مشـخص شـد کـه بـا اعـالم معـاون 
مسـکن وزیـر راه ترتیـب ثبـت نـام در 23 

اسـتان مشـخص شـد.
وی خبـر داد که چهار اسـتان سـمنان، ایالم، 
آذربایجان غربی،خراسـان رضوی و همچنین 
شـرق سـمنان و شهرسـتان ایرانشـهر از 19 
آذرمـاه بـه مـدت سـه روز فرصـت دارنـد تـا 
https:// در سـامانه مسکن ملی به نشـانی

tem.mrud.ir/ ثبـت نـام کنند.
معاون مسـکن وزیـر راه و شهرسـازی گفت: 
6 اسـتان دیگـر از 23 آذرماه وارد فرایند ثبت 
نـام شـده کـه شـامل اسـتان های اصفهـان، 
و  مازنـدران  هرمـزگان،  گیـالن،  زنجـان، 

لرسـتان هسـتند.
بعـد از ثبـت نـام گروه یـاد شـده، متقضایان 
فـارس،  اسـتان های  در  خانـه  نـام  ثبـت 
اردبیـل، آذربایجان شـرقی، مرکزی و بوشـهر 
میتواننـد بـا ورود بـه سـامانه مـدارک مـورد 
نیـاز را آپلـود کنند.ثبـت نام در این اسـتان ها 
از 26 آذرمـاه به مدت 3 روز انجام می شـود.
بـر ایـن اسـاس ثبت نـام اسـتانهای تهـران، 
البـرز، قزویـن، جنـوب کرمـان و کرمـان نیز 
30 آذرماه آغاز می شـود و به مدت سـه روز 

ادامـه خواهـد یافت.
متقاضیـان  از  گـروه  نخسـتین  ثبت نـام 
مسـکن ملـی روز 21 آبـان آغـاز شـد و مردم 
اسـتان های سیسـتان و بلوچستان، خراسان 
جنوبـی، خراسـان شـمالی و قـم بـرای ثبت 
https://tem. نـام مسـکن ملـی در سـایت
mrud.ir/مـدارک خـود را بارگـذاری کردنـد.

بعـد مـردم اسـتان های گلسـتان،  سـه روز 
کهگیلویـه و بویراحمـد و کردسـتان بـا ثبـت 
نـام در سـامانه مسـکن ملـی در روز 25 آبان 
مـاه در ایـن طرح مشـارکت داشـته باشـند.

اسـتان کرمان قبال به عنـوان پایلوت انتخاب 
شـده بـود و اکنون متقاضیـان واقعی در این 

اسـتان درحال شناسایی هستند.
اقـدام ملـی مسـکن قـرار اسـت  در طـرح 
۴00 هـزار واحـد مسـکونی شـامل 200 هـزار 
واحـد در شـهرهای جدیـد، 100 هـزار واحـد 
در شـهرهای زیـر 50 هـزار نفر از سـوی بنیاد 

بافـت هـای  در  واحـد  و 100 هـزار  مسـکن 
فرسـوده احـداث شـود.

ثبـت نـام مسـکن  ملـی از روز 16 آذر آغـاز و 
تـا 1۴ روز دیگـر ادامـه خواهـد شـد و مـردم 
تهـران در آخریـن هفتـه مـاه آذر می توانند در 
یکـی از شـهرهای جدید اطراف کـه فعال پرند 
و پردیـس اعـالم شـده اسـت ثبت نـام کنند.

متقاضیـان ثبـت نـام در طـرح اقـدام ملـی و 
افـراد تحت تکفـل باید فاقد زمین مسـکونی 
یـا واحـد مسـکونی از روز اول فروردیـن مـاه 
8۴ بـه بعـد باشـند و پس از انقالب اسـالمی 
غیردولتـی  عمومـی  نهادهـای  امکانـات  از 
بـه تأمیـن مسـکن شـامل زمیـن،  مربـوط 
واحد مسـکونی و یا تسـهیالت یارانه ای خرید 
و یا سـاخت واحد مسـکونی اسـتفاده نکرده 
باشـد. بـه عبارتـی فـرم ››ج‹‹ در اسـتعالم از 

سـامانه مربوطـه باید سـبز باشـد.

شـرط دیگـر متاهـل یـا سرپرسـت خانـوار 
خودسرپرسـت  زنـان  البتـه  اسـت.  بـودن 
مشـروط به داشـتن حداقل 35 سـال سـن 
می تواننـد در ایـن طـرح نام نویسـی کننـد.

داشـتن حداقـل پنج سـال سـابقه سـکونت 
در پنـج سـال اخیـر در شـهر مـورد تقاضـا از 

الزامات اسـت. دیگـر 
سـابقه سـکونت در شـهر جدیـد مـورد تقاضا 
یـا در شـهر مـادر حداقـل پنـج سـال خواهد 
دریافـت  بـرای  قانونـی  منـع  بود.نداشـتن 
برگشـتی،  چـک  نظیـر  بانکـی  تسـهیالت 
تسـهیالت معوقـه و غیـره، توانایـی تأمیـن 
هزینـه سـاخت مسـکن مـازاد بر تسـهیالت 
 30 حداقـل  سـپرده گذاری  امـکان  بانکـی، 
درصـد هزینـه سـاخت مـازاد بـر تسـهیالت 
بانکـی از جملـه دیگـر شـروط اعـالم شـده 

اسـت.

و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
گردشـگری اسـتان کرمـان از آغاز سـاماندهی 
باغ مـوزه هرنـدی خبـر داد و گفـت: تـا نـوروز 
99 بخشـی از ایـن پـروژه ی سـاماندهی بـه 

رسـید. خواهـد  بهره بـرداری 
»فردای کرمـان«  خبرنـگار  بـه  پاسـخ  در  وی 
دربـاره ی این کـه قـرار اسـت در ایـن باغ مـوزه 
چـه اتفاقـی رخ بدهـد، بـا بیان این که بخشـی 
از محیـط پیرامونـی آن بـه اقامـت گاه تبدیـل 
در  قره چه داغـی  »خانـه  گفـت:  می شـود، 
مجـاورت این بنا قـرار دارد کـه در جریان اجرای 
طرح سـاماندهی باغ مـوزه، به بخش خصوصی 
گردشـگری  اقامـت گاه  بـه  تبدیـل  و  واگـذار 

می شـود.«
فعالـی افـزود: »فضای گاوگـرد و یک محوطه 
هـم که پشـت سـاختمان اصلی باغ مـوزه قرار 
بـه  اطـراف حـوض،  بـه همـراه محیـط  دارد 

رسـتوران و شـربت خانه تبدیـل می شـود.«
وی بـا بیـان این کـه در ضلـع شـمالی باغ موزه 
آن،  در  کـه  داریـم  دیگـری  خالـی  فضـای 
نمایشـگاه و بازارچـه صنایع دسـتی راه انـدازی 
خواهـد شـد، ادامـه داد: »از ایـن محـل، یـک 
مسـیر دسترسـی هم بـه خیابان اصلـی ایجاد 
خواهد داشـت تا تـردد راحت تر صـورت گیرد.«
کرمـان  اسـتان  میراث فرهنگـی  کل  مدیـر 
گفـت: »نـگاه کالن مـا ایـن اسـت کـه بـاغ 
توانمنـد شـود و بـه شـهروندان و گردشـگران 
سـرویس بدهـد«. وی وعـده داد کـه بخشـی 
از ایـن پـروژه تـا آخـر امسـال و بـرای نـوروز 
پیـش رو آمـاده شـود.وی در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش فردای کرمـان کـه بـرای سـاماندهی 
برنامـه ای  باستان شناسـی  و  سـاز  مـوزه  دو 
نداریـد؟ اظهـار کـرد: »مـا بهتریـن موزه هـای 
سـاز و باسـتانی را در ایـن باغ مـوزه داریـم و 

از آنجـا کـه سـاماندهی موزه هـا هـم یکـی از 
برنامه هـای هـدف ما در اسـتان کرمان اسـت،  
طـرح سـاماندهی و طـرح محتـوای موزه های 

فـوق نیـز تهیـه شـده اسـت.«
وی دربـاره ی فضـای سـبز باغ مـوزه هرنـدی 
نیـز خبـر داد کـه شـهرداری در حـال انجـام 
اقداماتـی بـرای سـاماندهی آن اسـت. فعالی 
افـزود: »شـهرداری نیـز در ایـن پـروژه در پـی 
دارد  میراث فرهنگـی  بـا  کـه  تفاهم نامـه ای 
اقداماتـی از جملـه سـاماندهی فضای  سـبزی 

انجـام می دهـد.« را  و مبلمـان 
باغ مـوزه  تشـکیل  و  عمـارت  سـاخت  تاریـخ 
هرنـدی به اواخـر دوره ی قاجـار و اوایل پهلوی 
اول برمی گـردد؛ ظاهـرا بـه دسـتور بـرادر حاکم 
کرمـان در ایـن مـکان کـه چوپان محلـه بـوده 
یـک بـاغ و یـک عمارت سـاخته شـده اسـت. 
و  اسـت  فرانسـوی  ـ  ایرانـی  بـاغ،  نقشـه ی 
گفته می شـود پسـر مرتضـی قلی خـان حاکم 
کرمـان، نقشـه ی ایـن بـاغ را از کشـور فرانسـه 
آورده و معمـار آن را کسـی تاکنـون شناسـایی 
نکرده اسـت. این باغ پس از یک دهه، توسـط 
شـیخ ابوالقاسـم هرنـدی که تاجری خوشـنام 
و اهـل یـزد بـوده خریـداری شـده و به عنـوان 
محـل اقامت وی در کرمان مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد. ایـن بـاغ کمـی بیش تـر از دو هکتار 
همین حـال، کسـانی کـه  در  دارد.  مسـاحت 
باغ مـوزه هرنـدی را می شناسـند اذعـان دارنـد 

یکـی از رویدادهـای مهمـی کـه در ایـن باغ رخ 
داده، مربـوط بـه اقامت رضاشـاه پهلـوی در آن 
اسـت. سـال 1320 در جریان تبعید رضاشاه به 
جزیـره ی موریـس، به دلیل مشـکلی کـه برای 
ماشـین حامـل او در یـزد پیـش می آید سـفر 
را متوقـف کـرده و بـه کرمان می آینـد و آن طور 
دختـرش در خاطـرات خـود گفته، سـه شـب 
و چهـار روز در ایـن بـاغ اقامـت می کننـد. بعد 
از پیـروزی انقـالب، وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
و  باغ مـوزه هرنـدی شـده  اسـالمی صاحـب 
اولیـن اداره کل فرهنـگ اسـتان کرمـان را نیز 
در ایـن محـل راه انـدازی می کننـد کـه تـا آخر 
سـال 70 بـا همیـن کاربـری مـورد اسـتفاده 
بـوده. پـس از مدتـی امـا، میـراث فرهنگـی 
زیرمجموعـه ی وزارت وقـت فرهنـگ و ارشـاد 
قـرار می گیـرد و بـا ایـن اتفـاق، اداره میـراث 
فرهنگـی اسـتان کرمـان کـه پیـش از ایـن در 
می کـرده  فعالیـت  بـازار  در  یـک کاروانسـرا 
بـه ایـن محـل منتقـل می شـود و در جریـان 
ایـن انتقـال، یک سـری عملیـات بهسـازی و 

بازسـازی نیـز در مجموعـه اتفـاق می افتـد.
سـاختمان باغ مـوزه هرنـدی دو طبقـه بـوده و 
پـس از جابه جایـی اداره کل میـراث فرهنگـی 
اسـتان بـه مـکان فعلی خـود در بافـت جدید 
بـه  تصمیـم  هوانیـروز؛  بلـوار  نبـش  و  شـهر 
تعریـف کاربـری مـوزه بـرای ایـن بنـا گرفتـه 

می شـود.
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ــاز  ــورد نیـ ــی مـ ــواد غذایـ ــده مـ ــن کننـ ــود تامیـ کـ
گیـــاه اســـت .کشـــاورزان بـــا اســـتفاده از کـــود 
مـــواد غذایـــی بـــا کمیـــت و کیفیـــت بیشـــتری 
ــیمیایی  ــای شـ ــتفاده ازکودهـ ــی کنند.اسـ ــد مـ تولیـ
در زمیـــن هایـــی کـــه بـــرای مـــدت طوالنـــی  زیـــر 
ــورد  ــی مـ ــر عناصرغذایـ ــد و از نظـ ــه انـ ــت رفتـ کشـ
نیـــاز رشـــد گیـــاه فقیـــر هســـتند ،مـــی توانـــد  
ـــد . ـــود بخش ـــا را بهب ـــن  ه ـــن زمی ـــاک ای ـــاروری خ ب
ـــه  ـــاورزی از جمل ـــای کش ـــاده ه ـــن نه ـــرورت تامی ض
کـــود ،زمانـــی کـــه کشـــاورز بـــه آن نیـــاز دارد دوچنـــدان 
مـــی شـــود . بـــه طوریکـــه یکـــی از دغدغـــه هـــای 
ـــن  ـــت تامی ـــل کاش ـــروع فص ـــاورزان در ش ـــی کش اصل
کـــود مـــورد نیازجهـــت کشـــت محصـــول اســـت  .
معیشـــت مردمـــان جنـــوب کرمـــان بـــه کشـــاورزی 
وابســـته اســـت . چنـــد ماهـــی از شـــروع فصـــل کشـــت 
ــیاری  ــوز بسـ ــا هنـ ــذرد امـ ــی گـ ــوب مـ و کار در جنـ
از کشـــاورزان جنوبـــی قـــادر بـــه تهیـــه کـــود مـــورد 
نیـــاز جهـــت کشـــت محصـــول خـــود نشـــده انـــد .
و  نارضایتـــی  موجـــب  موضـــوع   ایـــن 
. اســـت  شـــده  قشـــر  ایـــن  بالتکلیفـــی 
ــن  ــاله زمیـ ــه هرسـ ــت کـ ــاورزی اسـ ــری کشـ امیـ
ــذ  ــه کاغـ ــرد، بـ ــی بـ ــدم مـ ــت گنـ ــود را زیرکشـ خـ
ــع  ــات توزیـ ــز خدمـ ــود در مراکـ ــت : “کـ ــن گفـ وطـ

مـــی شـــود و نحـــوه توزیـــع بـــه گونـــه ایـــی اســـت 
کـــه بـــه دســـت کشـــاورزان واقعـــی نمـــی رســـد .”
ــه  ــه بـ ــی کـ ــهمیه ایـ ــدار سـ ــه داد: “ مقـ وی ادامـ
ـــد  ـــی دهن ـــص م ـــه تخصی ـــر منطق ـــات ه ـــز خدم مراک
ـــی  ـــم خوان ـــه ه ـــت آن منطق ـــی کش ـــطح واقع ـــا س ب
ـــاس  ـــود احس ـــود ک ـــدت کمب ـــه ش ـــال ب ـــدارد ،امس ن
ـــه  ـــدم اســـت ب ـــان کشـــت گن ـــه زم مـــی شـــود . االن ک

کـــود "سوپرفســـفات "نیـــاز دارم و اگـــر بـــه موقـــع 
ـــدارد. “ ـــده ن ـــد از آن فای ـــد بع ـــت کشاورنرس ـــه دس ب
ــاص  ــات اختصـ ــز خدمـ ــت: “در مراکـ ــری  گفـ  امیـ

ــزا  ــت کلـ ــه کشـ ــوط بـ ــاورزان  را منـ ــه کشـ ــود بـ کـ
کـــرده انـــد . مـــن  بـــا چندیـــن ســـال تجربـــه 
کشـــت گنـــدم ،تمایلـــی بـــه کشـــت کلـــزا نـــدارم .”
شـــرکت  عامـــل  مدیـــر  جـــاری  هفتـــه  در   
خدمـــات حمایتـــی کشـــاورزی جنـــوب کرمـــان 
از توزیـــع 20 هـــزار تـــن انـــواع کـــود شـــیمیایی 
ــر داد . ــان حبـ ــوب کرمـ ــتان جنـ ــت شهرسـ در هفـ
ایـــن شـــرکت  بـــا مدیرعامـــل  ایـــن رابطـــه  در 
گفتگـــو کردیـــم .وی بـــه میـــزان 20 هـــزار تـــن 
توزیـــع انـــواع کـــود شـــیمیایی از ابتـــدای امســـال 
ــی  ــتان  جنوبـ ــت شهرسـ ــزاری هفـ ــبکه کارگـ در شـ
ــاره و بیـــان داشـــت : “در بـــازه هشـــت ماهـــه  اشـ
ســـال گذشـــته حـــدود ســـه هـــزار تـــن کـــود ازت  
توزیـــع شـــد ،درحالـــی کـــه ایـــن مقدارامســـال  
ــه  ــت ،بـ ــیده اسـ ــن رسـ ــزار تـ ــدود 13 هـ ــه حـ بـ
ــش  ــه افزایـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــد کـ ــی رسـ ــر مـ نظـ
حـــدود چهـــار برابـــری نبایـــد مشـــکلی داشـــته 
امـــا متاســـفانه کمبـــود کـــود ازت در   ، باشـــیم 
”. اســـت  محســـوس  کامـــال  بیـــن کشـــاورزان 
محمـــد شـــریفی ادامـــه داد : “ دلیـــل ایـــن کمبـــود 
افزایـــش قیمـــت کودهـــای خارجـــی و موجـــود در 
بازاراســـت ،کـــه تقاضـــا بـــرای  کودهایـــی کـــه بـــه 
ـــه تعلـــق مـــی گیـــرد، بیشـــتر شـــده اســـت .” آنهـــا یاران
ازت  داران  “قبـــال گلخانـــه   : تصریـــح کـــرد  وی 
ـــوم"  ـــولفات آمونی ـــود را از "س ـــت خ ـــاز کش ـــورد نی م
ــی  ــش ناگهانـ ــا افزایـ ــا بـ ــد امـ ــی کردنـ ــن مـ تامیـ
قیمـــت کـــود در بـــازار آزاد، امســـال  تقاضـــای 
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــر ش ـــن براب ـــود اوره چندی ـــرف ک مص
در مقابـــل ایـــن افزایـــش تقاضـــا افزایـــش عرضـــه 
و توزیـــع کـــود بـــه چشـــم نمـــی آیـــد و کشـــاورزان 
ــتند .”  ــی هسـ ــاز ناراضـ ــورد نیـ ــود مـ ــود کـ از کمبـ
شـــریفی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه  شـــرکت خدمـــات 
ــده   ــن کننـ ــر تامیـ ــالوه بـ ــاورزی  عـ ــی کشـ حمایتـ
ــارت  ــه  نظـ ــاورزان ، وظیفـ ــاز کشـ ــورد نیـ ــود مـ کـ
بـــر توزیـــع کـــود در محـــل کارگـــزاری هـــا را دارد ، 
ـــود  ـــع ک ـــتم توزی ـــر سیس ـــرف دیگ ـــرد :در ط ـــد ک تاکی
ـــه  ـــد ک ـــرار دارن ـــاورزی ق ـــاد کش ـــات جه ـــز خدم مراک
ــی  ــی مـ ــروش مامعرفـ ــل فـ ــه عامـ ــاورز را بـ کشـ

ــع  ــت رفـ ــد :”در جهـ ــان شـ ــر نشـ ــد .وی خاطـ کننـ
ـــی  ـــا هماهنگ ـــع ، ب ـــوه توزی ـــاورزان از نح ـــی کش نگران
ــاورزی و  ــاد کشـ ــازمان جهـ ــا سـ ــه بـ ــام گرفتـ انجـ

ــده  ــه آینـ ــرف هفتـ ــات ظـ ــز خدمـ ــق مراکـ از طریـ
توزیـــع کـــود  در خصـــوص ســـاماندهی  نحـــوه 
 ”. اســـت  شـــده  گرفتـــه  نظـــر  در  تمهیداتـــی 

مدیـــر زراعـــت ســـازمان  جهـــاد کشـــاورزی جنـــوب 
ــال  ــود امسـ ــهمیه کـ ــزان سـ ــت : “میـ ــان گفـ کرمـ
 200 قبـــل  ســـال  ســـه  میانگیـــن  بـــه  نســـبت 

ــع  ــت .توزیـ ــه اسـ ــته یافتـ ــش داشـ ــد افزایـ درصـ
کـــود بـــر اســـاس ســـطح کشـــت ثبـــت شـــده 
ســـامانه در بیـــن کشـــاورزان صـــورت مـــی گیـــرد.” 

فرامـــرز رســـتگاری بااشـــاره بـــه اینکـــه تاایـــن 
ــتیم  ــب نیسـ ــود عقـ ــت خـ ــه کشـ ــه از برنامـ لحظـ
افـــزود :  امســـال بـــه دلیـــل افزایـــش قیمـــت 
از  اعـــم  همـــه کشـــاورزان  آزاد  بـــازار  در   کـــود 
ــه  ــه دار و باغداربـ ــا گلخانـ ــی کار تـ ــبزی و صیفـ سـ
همـــراه گندمـــکاران تقاضـــای کـــود دولتـــی دارنـــد . 
محصـــوالت  بـــه  “اولویـــت کار   : داد  ادامـــه  وی 
کلزا،گنـــدم، ســـیب زمینـــی، پیـــاز وگوجـــه فرنگـــی 
ـــر  ـــازکار ه ـــی کار و پی ـــیب زمین ـــاورزان س ـــت . کش اس
ـــود را از بخـــش خصوصـــی  ـــاز خ ـــداری از نی ـــاله مق س
تامیـــن مـــی کردنـــد . کـــه امســـال بـــه دلیـــل 
ــاورزان  ــه کشـ ــازار همـ ــود در بـ ــت کـ افزایـــش قیمـ
ـــد .” ـــده ان ـــی ش ـــهمیه دولت ـــتفاده از س ـــی اس متقاض
رســـتگاری افـــزود : “اولویـــت کشـــور در جهـــت 
افزایـــش ضریـــب خـــود اکتفایـــی و خـــود اتکایـــی 
اســـت.محصوالت  اســـتراتژیک  محصـــوالت  در 
اســـتراتژیک کلزا،گنـــدم، برنـــج ، چغنـــدر قنـــد و 
محصـــوالت اساســـی ماننـــد ســـیب زمینـــی ، پیـــاز 
ــب  ــن ترتیـ ــه همیـ ــتند و بـ ــی هسـ ــه فرنگـ و گوجـ
اولویـــت  توزیـــع کـــود بـــا کشـــاورزانی اســـت کـــه 
بـــه کشـــت ایـــن محصـــوالت اقـــدام مـــی کننـــد . “
تامیـــن  “امـــکان   : کـــرد  تصریـــح  وی 
از  کشـــاورزان  نیـــاز  مـــورد  کـــود  تمـــام 
“ نـــدارد.  وجـــود  دولتـــی  بخـــش  طریـــق 
رســـتگاری  نارضایتـــی بـــه وجـــود آمـــده و تاخیـــر 
ـــا  ـــهریورماه ت ـــر ش ـــه اواخ ـــوط ب ـــود را مرب ـــه ک درارای
ـــر  ـــت : “تاخی ـــان داش ـــت و بی ـــاه دانس ـــط مهرم اواس
ــیمی  ــود در پتروشـ ــر در قیمـــت کـ ــه دلیـــل تغییـ بـ
ـــور  ـــت مجب ـــر قیم ـــل تغیی ـــه دلی ـــه ب ـــاد ک ـــاق افت اتف
بـــه  انبـــار گردانـــی شـــدیم کـــه  کودهایـــی کـــه بـــا 
ـــای  ـــا کوده ـــد ب ـــود بودن ـــار موج ـــل در انب ـــت قب قیم
ـــود. “  ـــه نش ـــاورز ارای ـــه کش ـــت ب ـــک قیم ـــا ی ـــد ب جدی
وی عامـــل دیگـــر ایـــن تاخیـــردر ارایـــه  بـــه موقـــع 
ـــوری  ـــل کش ـــل و نق ـــبکه حم ـــه ش ـــوط ب ـــود را مرب ک
ــل  ــن فصـ ــاله در ایـ ــه سـ ــت : همـ ــت  و گفـ دانسـ
ــه در برگشـــت  کامیـــون  ــه دلیـــل اینکـ ــال  بـ از سـ
ــقبال  ــدم اسـ ــا عـ ــد ،بـ ــی گردنـ ــی برمـ داران خالـ
ـــتیم .  ـــه هس ـــان  مواج ـــوب کرم ـــه جن ـــفر ب ـــا  ازس آنه

مدیر زراعت سازمان  جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان گفت : 

“میزان سهمیه کود امسال نسبت 
به میانگین سه سال قبل 200 

درصد افزایش داشته یافته است 
.توزیع کود بر اساس سطح کشت 

ثبت شده سامانه در بین کشاورزان 
صورت می گیرد.” 

فرامرز رستگاری بااشاره به اینکه 
تااین لحظه از برنامه کشت خود 
عقب نیستیم افزود :  امسال به 

دلیل افزایش قیمت کود در  بازار 
آزاد همه کشاورزان اعم از سبزی و 
صیفی کار تا گلخانه دار و باغدار ها 
به همراه گندمکاران تقاضای کود 

دولتی دارند .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان : امسال به دلیل افزایش قیمت کود در بازار همه
 کشاورزان متقاضی استفاده از سهمیه دولتی شده اند

کود دولتی خواهان پیدا کرد

کـود بـه عنـوان یکـی از ضروریات کشـت در کشـاورزی اسـت .دغدغـه  کشـاورزان جنوب 
کرمـان بـا شـروع فصـل کشـت تامیـن کـود مـورد نیـاز کشـت شـان اسـت .کشـاورزان   
جنوبـی در تمـاس بـا "کاغـذ وطـن "از کمبود سـهمیه کود و توزیـع نامناسـب آن گله مند 
بودنـد . شـرکت خدمـات حمایتی کشـارزی  جنـوب کرمان عامـل تامین کننـده کود مورد 
نیـاز کشـاورزان منطقه اسـت . مدیـر عامل  این شـرکت از افزایش چهاربرابـری  توزیع کود 
نسـبت به میانگین سـه سـال قبـل خبرمـی دهد . مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان دلیـل نارضایتـی  از توزیـع کـود  بـا توجـه بـه افزایـش  عرضـه آن  را رشـد 

تقاضـا نسـبت به سـال هـای گذشـته عنوان کـرد  .

مدیـر عامـل شـرکت خدمـات حمایتـی 
کمبـود  ایـن  دلیـل   : کرمـان  جنـوب 
و  خارجـی  کودهـای  قیمـت  افزایـش 
بـرای   تقاضـا  و  بازاراسـت  در  موجـود 
کودهایـی کـه بـه آنهـا یارانـه تعلـق می 

اسـت. بیشـتر شـده  گیـرد، 

سمیه خدیشی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات  موضـوع  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 
آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسمی 
برابـر رای شـماره 139۴60319012001033 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم 
فاطمه اسـفندیارپور فرزند علیمراد بشـماره شناسـنامه 11589 صادره از سیرجان 
در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 211/10 مترمربع پالک 2فرعی از 5031 
اصلـی واقـع در بخـش 36کرمـان به آدرس سـیرجان انتهای خیابـان بروجردی 
کوچـه شـماره 6خریـداری از مالـک رسـمی آقـای چراغعلی مهرعلی پـور محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/05-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/20

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و اماک/ م الف:578

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
اول موضـوع  برابـررای شـماره139860319079000667-98/09/09هیات  رسـمی 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه 
بالمعارض متقاضی آقای مانیاراقتدار نژاد فرزند حامد بشـماره شناسـنامه .صادره 
ازرودبـار جنـوب دریک باب خانه مشـتمل بـر طبقه فوقانی به مسـاحت 227متر 
مربـع پـالک 1571فرعـی از188- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 188اصلی 
قطعـه سـه واقـع دررودبـار جنـوب –بلـوار انتظـام  –روبـروی سـتاد فرماندهـی  
خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین مهیمی ، مهسا مهیمی،فاطمه بیگ 
مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:768-  تاریخ انتشـار نوبت اول:98/09/20 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/0۴
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319008001792 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای رضا عباسـی نژاد موسـی آباد فرزند 
علـی بشـماره شناسـنامه 8 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 371/25 
مترمربـع پـالک 2507فرعـی از 7566 اصلی واقع در زرند بلوار آیت هللا هاشـمی کوچه 
11 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـود یـزدان پناه فدایـی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/ الف 177

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:چهارشـنبه 98/9/20-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:چهارشـنبه 
98/10/۴

حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك شهداد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
وسـاختمانهای فاقد سند رسـمی-اگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین 
نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وسـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-برابر رای شـماره 139860319005000236 مورخ 1398/07/10 هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدرضـا غالمحسـین زاده خبیصی 
فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 7879 صـادره از کرمان در ششـدانگ یک 
قطعـه بـاغ به مسـاحت 9323/5 متـر مربع پـالک 3 فرعـی از 12 -اصلی 
واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد - خیابان تمدن خریـداری از 
مالـک رسـمی محمـد تقی بحـری محرز گریده اسـت. لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی كه 
اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یكماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذكـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكیت صـادر خواهد شـد. م/الف1228
تاریخ انتشار نوبت اول:98/9/6-تاریخ انتشار نوبت دوم:98/9/20

ابراهیم سیدی رئیس اداره ثبت اسناد واماك

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

هیـات  موضـوع  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 139860319012001632 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
خانـم مریـم جعفری پور فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 7 صادره از سـیرجان 
در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور مشـتمل بـر سـاختمان به مسـاحت 
۴93/10 مترمربـع پـالک 333 اصلـی واقـع در بخـش 36سـیرجان انتهـای 
ولیعصـر خریداری از مالک رسـمی آقای محمد علی علیرضـا زاده محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/05- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/20

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و اماک/ م الف:577

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
اصالحـی  رای  شـماره139860319090003۴9-98/02/10و  برابـررای  رسـمی 
بشـماره 139860319091001697-98/7/29هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقای/غالمرضـا درینـی فرزنـد امیـن الـه بشـماره شناسـنامه 106بـا کـد ملـی 
بـه مسـاحت  خانـه  بـاب  یـک  درششـدانگ  ازجیرفـت  3030800271صـادره 
27۴/26متـر مربـع پالک - فرعـی از۴5- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
۴5- اصلـی قطعـه یـک واقـع دربخـش ۴5کرمان  خریـداری از مالک رسـمی 
اقای/عبـاس امیـری محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2379-  

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/0۴
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ششـدانگ یک بابخانه  و باغ دارای پالک 1579 فرعی از 273 
فرعـی از ۴7- اصلـی  بـه مسـاحت 1881 مترمربـع واقـع در 
بخـش 26 کرمـان به آدرس: سـیرچ منطقـه 5انتهای کوچه روبرو رسـتوران 
هفـت چنـار مـورد تقاضـای آقای مرتضـی مـالزاده خبیصی فرزنـد محمود 
نیـاز بـه تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخـه 98/09/18 مالک 
بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود آن باسـتناد تبصـره مـاده 13 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی منتشـر 
و عملیـات تحدیدی آن از سـاعت 10 صبح روز دوشـنبه مـورخ 1398/10/16 

شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالک یـا مالکین امـالک مجاور 
رقبـه مذکـور اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعالم  بـه  محل 
وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن  بر حـدود و حقوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت و مـاده 
86- اصالحـی آئیـن نامه قانون ثبت پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـا به این اداره اعالم و ظرف مدت 30 روز دادخواسـت به 
مراجـع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه 
نماید و پس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد 

بـود./م الف131۴-تاریخ انتشـار: 1398/9/20
ابراهیم سیدی- رییس ثبت اسناد و اماک شهداد

آگهی فقدان سند مالکیت:
احترامـا طبـق  درخواستشـماره 22733/1102-98/9/10 آقای مهدی مـرادی وکیل آقای 
سـجاد/ احتشـام فرزند بهرام شماره شناسـنامه 32۴ تاریخ تولد 1358/07/15 صادره از 
زرنـد دارای شـماره ملـی 3091189317 مالک ششـدانگ پـالک 2058 فرعـی از 298۴ اصلی بخش 
3 کرمـان موضـوع سـند مالکیـت اصلی شـماره چاپـی 68۴316 سـری ج سـال 9۴ با شـماره دفتر 
الکترونیکـی 139620319078008779 صـادر و تسـلیم گردیـده  ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهادیه 
محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـالک مزبـور بعلـت جابجایـی مفقـود و 
درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد اصالح تبصـره یک اصالحی مـاده 120 آئین نامه 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت به ملک فـوق الذکر با وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظـرف مدت ده 
روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند در غیر این صورت پس از مدت مذکور نسـب به صدور 

سـند مالکیت المثنی اقـدام خواهد شـد. تاریخ انتشـار: 98/9/20
رونوشت:  ستاد اجرایی فرمان امام 

محمود مهدی زاده- رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 2 کرمان
از طرف،امید صاعد/ م الف: 1308

حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت عیسـی سـابقی فرزنـد قادربـه 
شـماره ملـی 5360020350  بـه خواسـته حصـر وراثـت ورثه مرحوم محمد علی سـابقی  
فرزندعیسـی بـه شـماره ملـی 5360503297 در یـک نوبـت روزنامه چاپ شـود که چنانچـه ورثه ای 
دیگر یا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا مراجعه نمائید ودر غیر اینصورت گواهی 

حصـر وراثـت صـادر خواهد شـد .ورثه :
1-عیسی سابقی  فرزند قادر به ش م  5360020350 )پدر متوفی (

2-روز خاتون ملکی ده میری به ش م 5369516۴6۴)مادر متوفی (
شوراحل اختاف شماره یک –بخش جازموریان –م الف :769

آگهی اباغ اجرائیه کاسه :139804019070000388/1     
کالسـه  پرونـده  بدهـکاران  شـریف   ومنصـور  شـریفی  نعیـم  بـه  بدینوسـیله 
13980۴019070000388/1کـه برابـر گـزارش 98/08/27شـناخته نگردیـده ایـد ابالغ 
مـی گـردد کـه برابـر قـرارداد شـماره 10202 بیـن  شـما و بانـک مسـکن شـعبه مرکـزی جیرفت 
مبلـغ 1۴5/062/358 ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت 
صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادروبکالسـه فوق درایـن اجراءمطرح 
مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ مـی گردد 
ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه 
کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظـرف مدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهی خود 
اقـدام ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما 

تعقیـب خواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت-جواد فاریابی –م الف :524

آگهی حصر وراثت- منوجان      
خواهـان رونوشـت حصـر وراثت احمـد زارعی منوجان  فرزند علی به شـرح دادخواسـت 
تقدیمـی ثبـت شـده بـه کالسـه 9809983891100۴32ازایـن دادگاه درخواسـت گواهـی 
حصـر وراثـت نمـوده وچنین توضیح داده که شـادروان دانش زارعی منوجـان  فرزند احمد در اقامتگاه 

دائمـی خـود بـدرود حیـات گفتـه وورثه حین الفـوت ان منحصر اسـت  به :
1-آرمین زارعی منوجان فرزند دانش ش ملی 6080256691ت ت 1387/02/31

2-معصومـه زارعـی منوجـان فرزنـد دانـش ش ملـی3382۴11210ت ت 1392/06/01 )فرزنـدان 
متوفی(

3-فرشـته شـهریاری کوتکفرزند پیری ش م 3161299671ت ت 1367/03/10)همسر متوفی (اینک 
با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور یک نوبت اگهی میگردد تا چنانچه شـخصی اعتراضی 
دارد ویـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزداو مـی باشـد از تاریـخ نشـر اگهی ظـرف مدت یکمـاه به این 

دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد .
مسول دفتر شعبه شورا حل اختاف شعبه 1شورای حل اختاف شهرستان  منوجان –عاطفه ساالری پور
م الف:39 

آگهی اباغ اجرائیه کاسه :139804019070000408/1          
کالسـه  پرونـده  بدهـکار  سـاالری  علـی  بـه  بدینوسـیله 
98/09/10شـناخته  گـزارش  برابـر  13980۴019070000۴08/1کـه 
نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد که برابـر قـرار دادشـماره 10103 بین  شـما و بانک 
مسـکن شـعبه طالقانی جیرفـت مبلـغ 221/785/580 ریال بدهکارمی باشـید 
کـه براثرعـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیه صادروبکالسـه فـوق دراین اجراءمطرح می باشـد لذا 
طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ مـی گردد 
ازتاریخ انتشـاراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گردد ظرف مدت ده روزنسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری 

عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت-جواد فاریابی –م الف :525

آگهی اباغ اجرائیه کاسه :139804019070000344/1            
بدینوسـیله بـه محمـد ایثـاری وحسـین شـجاع الدینـی بدهـکاران 
پرونـده کالسـه 13980۴0190700003۴۴/1که برابر گـزارش 98/08/02و 
98/09/11شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابـر قـرارداد بانکـی شـماره 
مبلـغ  جیرفـت  مرکـزی  شـعبه  مسـکن  بانـک  و  شـما  بیـن    ۴688-12327
185/521/570 ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پـس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادروبکالسـه 
فـوق درایـن اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائی مفاد 
اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی 
گـردد ظرف مدت ده روزنسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام ودراین صورت بدون 
انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت-جواد فاریابی –م الف :526

آگهی اباغ اجرائیه کاسه :139804019070000363/1              
کالسـه  بدهکارپرونـده  جاللـی   طوبـا  بـه  بدینوسـیله 
13980۴019070000363/1که برابر گزارش 98/08/30شـناخته نگردیده 
ایـد ابـالغ مـی گـردد که برابر قرار دادبانکی شـماره 10061 بین  شـما و بانک مسـکن 
شـعبه مرکـزی جیرفـت مبلـغ 16۴/619/031 ریـال بدهکارمی باشـید کـه براثرعدم 
پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونی 
اجرائیـه صادروبکالسـه فوق دراین اجراءمطرح می باشـد لذا طبق مـاده 18/19آئین 
نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی که 
تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی 
چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مـدت ده روزنسـبت به پرداخـت بدهی خـود اقدام 
ودرایـن صـورت بدون انتشـارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شـما 

تعقیـب خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت-جواد فاریابی –م الف :527

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیات حل اختالف موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان 
زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات 
متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی بمدت دو 

مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجـع قضائی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش سیزده 13 کرمان شهرستان زرند

پـالک 2533 فرعـی مجـزی شـده از 37 فرعـی از 2368 اصلی آقای حسـین همتی 
سـراپرده فرزنـد سـبزعلی بـه شـماره شناسـنامه 1 صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه به 
مسـاحت 395/۴2 مترمربـع واقـع در زرند_ خیابان عالمه کوچـه 2 خریداری از مالک 

اولیه آقـای محمد ذکائـی زرندی.
پـالک 1898 فرعـی از 2389 اصلـی آقـای مهـران حبیـب پـور زرنـدی فرزنـد عبـاس 
بـه شـماره شناسـنامه ۴82۴ صـادره از زرنـد در ششـدانگ خانه به مسـاحت ۴18/60 
مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان ابـوذر کوچـه 10 خریـداری از مالـک اولیـه آقـای علی 

سـلطان زاده بهاءآبادی.
پـالک ۴ فرعـی از 5۴29 اصلـی آقای عبـاس برزگرزاده زرندی فرزند مهدی به شـماره 
شناسـنامه 559۴ صـادره از زرنـد در یک باب مغازه به مسـاحت 53/25مترمربع واقع 

در زرنـد خیابان اسـدآبادی خریـداری از مالک اولیه آقای محمد برزگـرزاده زرندی.
2- پـالک 5 فرعـی از 5۴29 اصلـی آقـای عبـاس برزگـرزاده زرنـدی فرزنـد مهـدی 
بـه شـماره شناسـنامه 559۴ صـادره از زرنـد در یـک باب خانـه به مسـاحت 183/25 
مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان اسـدآبادی خریـداری از مالـک اولیـه آقـای محمـد 

برزگـرزاده زرنـدی.
پـالک ۴ فرعـی از 5738 اصلـی آقـای یاسـر اسـماعیلی جرجافکی فرزند اسـداله به 
شـماره شناسـنامه 273 صادره از زرند در ششـدانگ زمین جهت الحاق به سـاختمان 
مجـاور بـه مسـاحت ۴3/26 مترمربع واقـع در زرند خیابان چمران خریـداری از مالک 

اولیه شـهرداری زرند.
پـالک 27 فرعـی از 6091 اصلـی آقـای امیـد سـیف الدینـی فرزنـد ایـرج بـه شـماره 
شناسـنامه 5331 صادره از زرند در چهاردانگ مشـاع از ششـدانگ مغازه به مسـاحت 
56/60 مترمربـع واقـع در زرنـد خیابان فلسـطین خریـداری از مالک اولیـه خانم بتول 

موسـوی کسروی.
پـالک 5 فرعـی از 6290 اصلـی آقـای مهـدی برهانـی زرنـدی فرزند محمد  به شـماره 
شناسـنامه 5 صادره از زرند در ششـدانگ کارگاه تعویض روغنی به مسـاحت 358/20 
مترمربـع واقـع در زرنـد بلـوار فـردوس خریداری از مالـک اولیه آقای علی حسـن زاده 

زرندی.
 پـالک 991 فرعـی از 7561 اصلـی آقـای مهـدی عربـزاده چاکینـی فرزنـد محمـود به 
شـماره شناسـنامه 135۴ صادره از زرند در ششـدانگ تعمیرگاه )سـوله( به مسـاحت 
18۴/93 مترمربـع واقـع در زرند خیابان امیرکبیر خریـداری از مالک اولیه خانم هایده 

محرابـی زاده هنرمند.
پـالک 2506 فرعـی از 7566 اصلـی آقای محمدجواد سـلطانی چاکینی فرزند حسـن 
بـه شـماره شناسـنامه 3080076362 صـادره از زرنـد در ششـدانگ خانـه به مسـاحت 
279/13مترمربـع واقـع در زرنـد خیابان پرسـتار کوچه 1 خریـداری از مالک اولیه آقای 

حکمت. مجتبی 
پـالک 2505 فرعـی مجزی شـده از 2 فرعـی از 7566 اصلی آقـای محمدرضا درگاهی 
زرنـدی فرزنـد رمضـان به شـماره شناسـنامه ۴552 صـادره از زرند در ششـدانگ خانه 
بـه مسـاحت 368/66 مترمربـع واقع در زرنـد بلوار دفاع مقدس کوچـه ۴ خریداری از 

مالـک اولیـه ورثه آقای فضـل هللا ابراهیمی
م الف 179

تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 1398/09/20
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 1398/10/۴

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانه پالک یـک فرعـی از 6057 اصلـی واقع 
زرنـد خیابـان ولـی عصر)عـج( بخـش 13 کرمـان بـه مسـاحت 121/85 
مترمربـع مـورد تقاضـای خانـم صدیقـه یزدانپنـاه احمدآبـادی بشناسـنامه شـماره 
13۴ صـادره از زرنـد فرزنـد حسـین بـه اسـتناد رای شـماره 139860319008001201_ 
1398/6/17هیـات حـل اختالف ثبت شهرسـتان زرند در مالکیت نامبـرده قرار گرفته و 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آییـن نامه قانون تعیین تکلیف منتشـر و در 
موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قرار نگرفته اسـت و نیاز بـه تحدید حدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 1398/9/18 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد 
تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حدود از سـاعت 8 صبح روز شـنبه 
مورخـه 1398/10/1۴ در محـل شـروع و بعمـل خواهد امد لذا بدینوسـیله بـه مالک یا 
مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مذکـور اخطار مـی گـردد در موعد مقـرر در ایـن آگهی در 
محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی با 
معرفـی مالـک انجام و چنانچه کس یا کسـانی بر حدود و حقوق ارتفاقـی آن اعتراض 
داشـته باشـند طبـق مـاده 20 قانـون ثبت حداکثر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا به این اداره تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه 
ارسـال گردد ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده86 ایین نامه ثبـت حداکثر ظرف 
مـدت یکماه پس از تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبت دادخواسـت الزم جهت طرح دعوی 
بـه دادگسـتری ارائـه نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایی مسـموع نخواهـد بـود. م الف 178
تاریخ انتشار: چهارشنبه مورخه 1398/9/20

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

انتخاب ۳مجتمع بین راهی از جنوب 
کرمان برای شرکت در جشنواره کشوری

رشد 55 درصدی بازسازی شبکه فرسوده 
آبرسانی در شهرستان سیرجان

رییـس اداره فنـی و نظـارت اداره کل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان گفت:بـا توجه به نیاز 
خدمـات رسـانی رفاهـی در جـاده های جنـوب کرمان  به 
مسـافران ،راننـدگان و کاربـران جاده ای در حـال حاضر 8 

مجتمـع در ایـن محورها فعال اسـت . 
خدمـات  هـا  مجتمـع  ایـن  افـزود:در  شـهابی  سـجاد 
متعـددی بـه مراجعـه کننـدگان ارائـه مـی شـود کـه بـا 
نظارتهـای صـورت گرفتـه در صـدد ارتقـای بیشـتر ایـن 
مجتمـع هـا هسـتیم .وی بیـان کـرد: ارائـه خدمـات بـا 
کیفیـت در سـایر بخش هـای مورد نیـاز مردم مـی تواند 
بـه عاملـی بـرای جـذب بیشـتر گردشـگر و مسـافران در 
مجتمـع هـای خدماتـی رفاهی بیـن راهی باشد.شـهابی 
کاهـش حجم ترافیک در سـاعت اوج تـردد، صرفه جویی 
در سـوخت و انـرژی، افزایـش ضریـب ایمنـی و کاهـش 
تصادفـات، فراهم شـدن امکانات مناسـب تر بـرای انجام 
فریضـه نماز، افزایش جاذبه های توریسـتی، گردشـگری 
و فرهنگـی از اهـم اهـداف احـداث مجتمـع هـای رفاهی 
بیـن راهـی اسـت. رییـس اداره فنـی و نظـارت اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمان 
گفـت:در بازدیـد معـاون دفتر سـرمایه گـذاری و بازرگانی 
سـازمان راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای کشـور از روند 

فعالیـت مجتمـع های خدماتـی رفاهی در جنـوب کرمان 
3مجتمـع از جنـوب کرمـان بـرای شـرکت در جشـنواره 
کشـوری مناسـب سـازی مجتمع ها بـرای ارائـه خدمت 
بـه جانبـازان و معلـوالن انتخـاب شـد. وی احـداث رمپ 
نـرده  ،نصـب  راهنمـا  تابلوهـای   ، جانبـازان  و  معلـوالن 
دسـتگرد ویژه معلوالن ،سـرویس بهداشـتی معلـوالن  و 
اتاق اسـتراحت رانندگان در مجتمـع های خدماتی رفاهی 
جنـوب کرمـان را از دالیـل معرفـی ایـن 3مجتمـع بـه 

جشـنواره کشـوری عنـوان کرد.
شـهابی بـا اشـاره بـه اینکـه ارتقـای سـطح دسترسـی به 
خدمـات مجتمع های بین راهی برای معلـوالن ،جانبازان 
و افـراد سـالمند از اولویتهایـی رونـد احـداث مجتمـع ها 
اسـت افـزود: در مجتمع های خدماتـی رفاهی بین راهی 
نمـاز خانه ،اتـاق کودک و مادر ،اتاق رانندگان ،سرویسـهای 
بهداشـتی ،رسـتوران ،کارواش و تعویـض روغنـی و پمپ 

بنزین وجـود دارد .
هماهنگی دستگاهها  اسکان پلیس و هال احمر 

اورژانس و افراد مجر 
8مجتمـع خدماتی رفاهی بین راهی در جنـوب کرمان در 
حـال سـاخت اسـت و 23مجتمع هم در مرحلـه دریافت 

اسـتعالم ها است .

بازسـازی شـبکه فرسوده آبرسـانی در شهرستان سیرجان 
در مقایسـه بـا مـدت زمان مشـابه سـال قبـل، 55 درصد 
رشـد داشته اسـت.خبرنگار آبفا کرمان- مجید میرشاهی 
رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب 
شهرسـتان سـیرجان گفـت: یکـی از اقداماتـی که توسـط 
شـرکتهای آب و فاضالب در راسـتای خدمت رسـانی بهتر 
و رسـاندن آب بـا کیفیـت به شـهروندان انجام می شـود، 
بازسـازی شـبکه فرسـوده آبرسـانی اسـت .وی افزود: در 
همین راسـتا طی هشـت ماه نخست سـال جاری بیش 

از 36 کیلومتـر شـبکه فرسـوده آبرسـانی ) 17 کیلومتر در 
شـهر سـیرجان و مابقـی در شـهرهای تابعـه نجف شـهر، 
زیدآباد، هماشـهر،پاریز، بلورد و خواجوشهر( بازسازی شد 
که این میزان بازسـازی در مقایسـه با مدت زمان مشـابه 

سـال قبـل از رشـد 55 درصـدی برخوردار بوده اسـت.
میرشـاهی در ادامـه بیـان داشـت: همچنیـن طـی ایـن 
مـدت 1961 دسـتگاه کنتـور خـراب آب به منظـور کاهش 
مصرفـی  آب  دقیـق  میـزان  محاسـبه  و  آب  هدررفـت 

مشـترکین تعویـض شـد.
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طرح پرداخت تسهیالت روستایی، راهی به سوی اشتغال 
به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان، طرح تسهیات روستایی در راستای افزایش 

اشتغال اجرا می شود

ــای  ــم ه ــاور، اقلی ــتره پهن ــا گس ــان ب ــتان کرم اس
ــوب  ــاز در جن ــی ممت ــرایط جغرافیای ــاوت و ش متف
شــرق کشــور، فرصــت هــا و قابلیــت هــای بســیار 
فراوانــی بــرای رشــد و توســعه دارد و ایــن حرکــت 
ــه ی  ــع هم ــه نف ــکوفایی ب ــعه و ش ــیر توس در مس
ارکان ایــن اســتان پهنــاور اســت  و جنــوب اســتان 
ــی  ــتان ب ــیعی از اس ــش وس ــوان بخ ــه عن ــم ب ه
شــک نیازمنــد ایــن توســعه اســت. پرداخــت 
اســت  هایــی  راه  از  یکــی  هدفمنــد  تســهیالت 
ــمت  ــه س ــو ب ــر س ــه را از ه ــوان جامع ــی ت ــه م ک
پیشــرفت ســوق داد، ســازمان صنعــت و معــدن و 
تجــارت یکــی از ارگان هایــی اســت کــه بــه نوعــی 
ایــن امــکان را بــرای متقاضیــان فراهــم مــی کنــد.
مســلم مروجــی رییــس ســازمان صنعــت ، معــدن 
ــن تســهیالت  ــاره ای ــوب اســتان درب و تجــارت جن
تســهیالت  گوید:انــواع  مــی  وطــن  کاغــذ  بــه 
ــود  ــش وج ــای پی ــال ه ــی از س ــی و معدن صنعت
ــا  ــال  م ــا، امس ــر آن ه ــالوه ب ــت، ع ــته اس داش
ــرا   ــاز و اج ــز آغ ــتایی را نی ــهیالت روس ــرح تس ط
کــرده ایــم کــه از طریــق بانــک ســینا و بــا ســود 8 

ــود. ــی ش ــت  م ــد پرداخ درص
ســرمایه  :متقاضیــان  شــد  آور  یــاد  مروجــی 
گــذاری در ایــن طــرح مــی تواننــد از طریــق اداره 
ــرده و از آنجــا  ــدام ک کل روســتایی اســتانداری اق

ــوند.  ــی  ش معرف
 بــه گفتــه رییــس ســازمان صمــت جنــوب اســتان 
ــی  و  طــرح هــای پرداخــت تســهیالت هــم صنعت

هــم کشــاورزی هســتند. 

طرحی برای سرمایه گذاری در روستا 
ــوزه ی  ــرای ح ــرح ب ــن ط ــی ای ــه مروج ــه گفت ب
ســرمایه گــذاری در روســتاها اســت و کــه بــر 
ــذارد  ــی گ ــر م ــتا تاثی ــتغال در روس ــش اش افزای
ــاورزی،  ــای کش ــرح ه ــرای ط ــم در ب ــون  ه و اکن
ــی شــود.  ــی انجــام م ــی و معدن ــداری، صنعت دام
مروجــی بــا اشــاره بــا ایــن نکتــه کــه اجــرای ایــن 
ــتان  ــی در کل اس ــتغال زای ــث اش ــا باع ــرح ه ط
مــی شــود،می گویــد : اشــتغال زایــی یکــی از 

ــت .  ــا اس ــرح ه ــن ط ــف ای ــی  تعری دالیل
ــت  ــد پرداخ ــوب رون ــت جن ــازمان صم ــس س ریی
ایــن تســهیالت را همــان رونــد معمــول بانــک هــا  
ــه  ــدا ب ــی ابت ــد : متقاض ــی گوی ــرده و م ــان ک بی
ــد، آن دســتگاه  ــی کن ــه م ــی مراجع دســتگاه متول
ــی  ــام م ــادی را انج ــی و اقتص ــای فن ــی ه بررس
ــه   ــد از آن ب ــد بع ــی کن ــادر م ــوز را ص ــد و مج ده
ــا  ــوند  ت ــی ش ــی م ــهیالت معرف ــروه تس ــه کارگ ب
ــک  ــه بان ــد ب ــود و بع ــادر ش ــهیالت  ص ــوز تس مج

ــد.  ــی کنن ــه م مراجع

طرح های تسهیات روستایی 
با نرخ 8 درصد 

 2 بــه گفتــه مروجــی ســقف ایــن تســهیالت  
میلیــارد و 500 تومــان بــوده، کــه بــرای طــرح 
ــا نــرخ 8 درصــد اســت و فقــط   هــای روســتایی ب
شــود. مــی  پرداخــت  ســینا  بانــک  طریــق  از 
مروجــی در ادامــه بــه طــرح تســهیالت  بنــد الــف 
ــق  ــه در مناط ــد، ک ــی کن ــاره م ــم اش ــره 18 ه تبص
کمتــر توســعه یافتــه  بــا نــرخ 12 درصــد و در 
مراکــز اســتان 1۴ درصــد اســت.طرح دیگــری کــه 
مروجــی در ایــن گفتگــو از آن نــام بــرد طــرح  
تســهیالت رونــق تولیــد بــا ســود 18 درصــد  اســت 
کــه شــامل حــوزه هــای صنعتــی و معدنــی و 
کشــاورزی اســت. وی یــادآوری هــر ســه طــرح در  
ــت.مروجی  ــری اس ــال پیگی ــتان در ح ــوب اس جن
ــوب  ــا در جن ــرح ه ــن ط ــتقبال از ای ــورد اس در م
ــت  ــر در جیرف ــال حاض ــد: در ح ــی گوی ــتان م اس
ــم  ــی را  داری بیشــترین تقاضــای تســهیالت صنعت
ــرا شــهرک صنعتــی در ایــن  شهرســتان وجــود  زی
ــتان   ــوب اس ــای  جن ــتان ه ــه شهرس دارد و در بقی
بیشــتر درخواســت هــای تســهیالت  در حــوزه 
کشــاورزی اســت  کــه معمــوال  از طریــق ســازمان  
ــس  ــوند. ریی ــی ش ــی م ــاورزی  معرف ــاد  کش جه
ســازمان صمــت جنــوب اســتان معتقــد اســت 
ــی  ــی اجرای ــه خوب ــا ب ــرح ه ــن ط ــه ای ــرای اینک ب
شــود، همــه دســتگاه هــای  مرتبــط همــکاری 

کننــد مثــال بانــک هــا، هــم در مــورد ســرعت 
عملشــان و وثیقــه هایــی کــه دریافــت مــی کننــد. 
بــرای  تســهیالت  ایــن  وجــود  صــورت  هــر  در 
تشــویق بــه ســرمایه گــذاری در هــر زمینــه ای کــه 

ــت . ــود، الزم اس ــعه ش ــه توس ــر ب منج

 4.8 درصد صادرات غیر نفتی کشور از 
استان کرمان انجام می شود

پیــش از ایــن  مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت 
اینکــه ســهمیه  بــه  بــا اشــاره  اســتان کرمــان 
اســتان کرمــان در ســال جــاری هــزار میلیــارد 
تومــان پرداخــت تســهیالت بــه واحدهــای تولیــدی 
ــادرات  ــد ص ــود:  ۴.8 درص ــه ب ــت گفت ــتان اس اس
ــود.مهدی  ــام می ش ــان انج ــتان کرم ــور از اس کش
برنامه هایــی  بــه  اشــاره  بــا  وی  حســینی نژاد 
ــت:  ــم گف ــر گرفتی ــد در نظ ــق تولی ــرای رون ــه ب ک
31 برنامــه عملیاتــی بــرای ســال رونــق تولیــد 
ــار  ــت آم ــش و تثبی ــه افزای ــم ک ــی کردی پیش بین
تولیــد اســتان اولویــت مــا اســت.مدیرکل صنعــت، 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــدن و تجــارت اســتان کرم مع
130 واحــد صنعتــی را به صــورت ماهانــه رصــد 
پیــدا  آنهــا کاهــش  تولیــد  آمــار  تــا  می کنیــم 
صنــدوق  بــا  بانــک   6 امســال  افــزود:  نکنــد 
ــد کــه متاســفانه هنــوز  توســعه ملــی قــرارداد دارن
از ســمت بانــک مرکــزی بانــک آنهــا در کشــور بــه 
آنهــا اعــالم نشــده اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ســهمیه اســتان کرمــان در ســال جــاری هــزار 
میلیــارد تومــان پرداخــت تســهیالت بــه واحدهــای 
ــن  ــاط بی ــرد: ارتب ــان ک ــت بی ــتان اس ــدی اس تولی
واحدهــای کوچــک و بــزرگ اســتان در دســتور کار 
ــتان  ــدارس اس ــرم م ــه ف ــوان نمون ــت و به عن اس
تهیــه  اســتان  پارچه بافــی  توســط کارخانجــات 
از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  می شود.حســینی نژاد 
ــود  ــری می ش ــژه پیگی ــورت وی ــه به ص ــواردی ک م
جلســات شــورای معــادن اســت گفــت: از ظرفیــت 
مــاده ۴3 قانــون معــادن بــرای تقویــت واحدهــای 
تولیــدی اســتفاده کردیــم.وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
از اســتان های صادراتــی  اســتان کرمــان یکــی 
کشــور اســت عنــوان کــرد: ۴.8 صــادرات کشــور از 

ــود. ــام می ش ــان انج ــتان کرم اس

نجمه سعیدی
خبرنگار/کاغذوطن
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56۰۰ نفر از فرزندان محسنین 
کرمان فاقد حامی هستند

مهـر - قائـم مقـام کمیتـه امداد اسـتان کرمـان گفت: پنج هـزار و 600 نفـر از فرزندان 
محسـنین تحـت حمایـت کمیته امداد اسـتان کرمان حامـی ندارند.

سـهراب روسـتایی پیـش از ظهـر سـه شـنبه در جمـع خبرنـگاران با اشـاره بـه وجود  
بیـش از 20 هـزار فرزنـد یتیـم و محسـنین تحـت حمایـت کمیتـه امـداد در اسـتان 
کرمـان اظهـار کـرد: از ایـن تعـداد از 10 هـزار و 900 فرزنـد یتیـم در قالـب طـرح اکرام 
ایتـام و هشـت هـزار و 900 فرزنـد خانواده هـای نیازمنـد در قالـب طـرح محسـنین 

حمایـت می شـود.
روسـتایی گفـت: پنـج هـزار و 600 نفـر از فرزنـدان محسـنین تحـت حمایـت کمیتـه 

امـداد اسـتان کرمـان حامـی ندارند.
وی بـا اشـاره بـه اجرای طرح »هـر کارمند حامی یـک یتیم« در اسـتان کرمان گفت: 
هـدف از اجـرای ایـن طـرح حمایت کارمنـدان از ایتام تحت پوشـش کمیتـه امداد و 

تـالش برای رفع مشـکالت آنها اسـت.
قائـم مقـام کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان افـزود: بـر اسـاس ایـن طـرح خیـران می 

تواننـد بـر در قالـب طـرح اکـرام ایتـام از فرزنـدان یتیـم حمایـت کننـد.
وی ادامـه داد: همچنیـن کارمنـدان خیـر مـی تواننـد در قالـب طـرح محسـنین از 
فرزنـدان خانوارهـای نیازمنـد کـه دارای پـدر سـالخورده، بیمار یـا ازکارافتاده هسـتند، 

حمایـت کنند.
روسـتایی بـا معرفـی سـایت ekram.emdad.ir بـه منظـور ثبـت نام برای شـرکت 
در ایـن طـرح افـزود: همچنیـن افراد مـی توانند به صـورت حضوری بـا ادارات کمیته 
امـداد در اسـتان کرمـان یـا تمـاس بـا شـماره 09029151052 بـرای این منظـور اقدام 
کننـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه در طـرح  هـای اکـرام ایتـام و محسـنین خیـران بـا 
پرداخـت ماهیانـه هـر مبلغـی کـه در تـوان دارنـد از یـک یـا چنـد یتیـم حمایت می 
کننـد، افـزود: خیـران مـی تواننـد کمـک هـای خـود بـه صورت مسـتقیم به حسـاب 

شـخصی ایتـام واریـز کنند.
روسـتایی عنـوان کـرد: ایـن امـکان فراهم شـده اسـت کـه حامـی از طریـق کارت به 

کارت مبلـغ مـورد نظـر را بـه  حسـاب یتیـم تحـت تکفل خـود واریـز کند.
قائـم مقـام کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان افـزود: طـی هشـت مـاه ابتـدای امسـال 
مبلـغ 23 میلیـارد و 500 میلیـون تومـان توسـط حامیان به  حسـاب ایتـام و فرزندان 

محسـنین واریز شـده اسـت.
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مســلم مروجی رییــس ســازمان صنعت 
، معــدن و تجــارت جنــوب اســتان درباره 
ــی  ــن م ــذ وط ــه کاغ ــهیات ب ــن تس ای
گوید:انــواع تســهیات صنعتــی و معدنی 
از ســال هــای پیــش وجــود داشــته 
ــا  ــال  م ــا، امس ــر آن ه ــاوه ب ــت، ع اس
ــاز  ــز آغ طــرح تســهیات روســتایی را نی
ــک  ــق بان ــه از طری ــم ک ــرده ای و اجــرا  ک
ــت   ــد پرداخ ــود 8 درص ــا س ــینا و ب س

ــود. ــی ش م
مروجــی یاد آور شــد :متقاضیان ســرمایه 
ــد از  ــی توانن ــرح م ــن ط ــذاری در ای گ
طریــق اداره کل روســتایی اســتانداری 
ــوند.  ــی  ش ــا معرف ــرده و از آنج ــدام ک اق
 بــه گفتــه رییس ســازمان صمــت جنوب 
اســتان طــرح هــای پرداخــت تســهیات 
هــم صنعتــی  و هم کشــاورزی هســتند. 

ایرنـا - شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 
7۴درصـدی،  رشـد  بـا  توانسـت  سـیرجان 
بیشـترین افزایـش فـروش را بیـن غول هـای 
معدنـی و صنایـع معدنـی ایـران کسـب کنـد.
 مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتی گل گهر 
سـیرجان روز دوشـنبه افـزود: ایـن شـرکت با 
فـروش بیـش از یکهزار و 233 میلیـارد تومان 
در مـاه قبـل، رقـم رشـد 7۴درصـدی را در این 
شـاخص بـه ثبـت رسـاند کـه باالتـر از رشـد 
بـزرگان معدنـی و صنایـع معدنـی ایـران بـوده 

است. 
جمشـید مالرحمـن افزود: بر اسـاس گزارش 
کومودیتیـز، در مـدت مـورد بررسـی مجمـوع 
در  معـدن  زنجیـره  هـای  شـرکت  فـروش 
 600 و  12هـزار  از  بیـش  بـه  تهـران،  بـورس 
میلیـارد تومـان رسـید کـه ایـن عـدد، رشـد 
26درصـدی را نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

گذشـته تجربـه کـرده اسـت.
وی ادامه داد: از سـوی دیگر شـرکت های این 
حـوزه اکنـون سـهم 2۴درصـدی از کل فروش 

شـرکت های بورسـی را در اختیـار دارند.
مالرحمن اظهار داشـت: طی هشـت ماه سـال 
98 نیز ارزش کل فروش شـرکت های زنجیره 
معـدن بورس تهـران، از 98هزار میلیـارد تومان 
عبـور کـرد کـه در ایـن میـان شـرکت معدنـی 
و صنعتـی گل گهـر  بـا فـروش 8هـزار و 672 
میلیـارد تومانی، سـهم نزدیک بـه 9درصدی از 

کل فـروش را در اختیـار گرفت.
شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر بزرگتریـن 
تولیدکننـده کنسـانتره و گندلـه سـنگ آهن در 
ایـران اسـت. ایـن شـرکت در مـاه گذشـته نیز 
طـی مراسـمی بـا حضـور رییـس جمهـوری 
بیش از هشـت هـزار 200 میلیارد تومـان پروژه 

در منطقـه گل گهـر را وارد مـدار تولیـد کـرد.

گل گهر سیرجان بیشترین رشد فروش را در کشور کسب کرد
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آغاز عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب خلیج فارس از اسفند

گفـت:  راور  و  مـردم کرمـان  نماینـده   - مهـر 
همزمـان بـا بهره بـرداری از خـط اول انتقال آب 

خلیـج فـارس، عملیـات اجرایـی خـط دوم آن 
اسـفند مـاه امسـال آغـاز مـی شـود.

بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابـط 
عمومـی دفتـر ارتباطـات مردمی نماینـده مردم 
اسـالمی،  شـورای  مجلـس  در  راور  و  کرمـان 
نشسـت  از  بعـد  پورابراهیمـی  محمدرضـا 
مشـترک مجمـع نماینـدگان کرمـان بیـان کـرد: 
از  شـده  ارائـه  گـزارش  آخریـن  خوشـبختانه 
وضعیـت انقـال آب خلیـج فـارس نویدبخـش 
آغـاز بهـره بـرداری از ایـن خـط در کرمـان در 

پایـان سـال جـاری اسـت.
وی گفـت: ایـن پـروژه کـه تـا امـروز نزدیـک 11 
هـزار میلیـارد تومـان منابـع بـه خـود اختصاص 

داده ابرپـروژه ملـی در کشـور اسـت.
پورابراهیمـی اضافـه کـرد: بـا آغـاز بهـره برداری 
آب  مکعـب  متـر  میلیـون   180 پـروژه  ایـن  از 
شـیرین شـده بـا ای سـی پاییـن وارد اسـتان 
کرمـان مـی شـود و انشـاءهللا بعـد از تخصیص 
آب صنعـت بـه مجموعـه گل گهر و شـرکت ملی 

مـس، میـزان تخصیص آب در نظر گرفته شـده 
بـرای شـرب براسـاس توافـق بـا وزیـر نیـرو به 
میـزان 30 میلیـون متـر مکعـب در سـال بـرای 
شـهر کرمـان در سـال آینده عملیاتی می شـود.

نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای 
نشـان  کـه  پـروژه  ایـن  داد:  ادامـه  اسـالمی 
دهنـده عـزم مدیران و شـرکتهای اسـتانی برای 
انجـام کارهـای بـزرگ ملـی اسـت و عـزم ما را 

بـرای اجـرای خـط دوم مصمـم تـر کـرد.
هفتـه  سـه  بازدیـد  در  افـزود:  پورابراهیمـی 
فـارس  خلیـج  آب  انتقـال  پـروژه  از  قبـل کـه 
از بندرعبـاس تـا کرمـان انجـام دادیـم شـاهد 
اتفاقـات بسـیار مثبت در حوزه فعالیت شـرکت 
قـرار گرفتیـم و براسـاس ظرفیـت هـای مهمی 
خـط  دریـا،  در  هـا  شـیرین کـن  آب  هماننـد 
مسـیر بازگشـایی شـده به عرض حدود 30 متر 
و طـول حـدود 900 کیلومتـر ظرفیـت آمـاده ای 

بـرای اجـرای خـط دوم و سـوم اسـت.
وی ابـراز داشـت: خـط دوم انتقـال آب خلیـج 
فـارس بـا 200 میلیـون مترمکعب بـا هماهنگی 

انجـام شـده همزمـان بـا بهره بـرداری فـاز اول 
انجـام می شـود.

نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای 
بـا  پـروژه  ایـن  در  مشـارکت  اسـالمی گفـت: 
شـرکتهای بـزرگ ملـی و اسـتانی خواهـد بـود 
و سـهم مشـارکت شـرکتهای ملـی مـس و گل 
در  ارزشـگذاری شـده  براسـاس ظرفیـت  گهـر 

خـط اول اسـت.
وی بیـان کـرد: بـا آغاز اجـرای خـط دوم پیش 
بینـی مـی شـود طـی دو سـال و نیـم آینـده 
شـاهد بهـره بـرداری از دومیـن خـط انتقال آب 
خلیـج فارس به میـزان 200 میلیـون مترمکعب 
آب در سـال باشـیم کـه آغـاز تحـوالت بـزرگ 
تامیـن آب واحدهای صنعتی در اسـتان خواهد 
بـود و نیـاز واحدهایـی که به شـدت بـه آن نیاز 

دارنـد برطـرف خواهد شـد.
پورابراهیمـی عنـوان کـرد: ایـن اقدامـات علـی 
رغـم همـه تحریـم هـا و مشـکالت داخلـی و 
خارجی ایجاد شـده که نشـان از عزم مسـئوالن 

بـرای حـل مشـکالت مـردم اسـت.
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مرگ خاموش 2 تبعه 
افغان در سیرجان 

ــته  ــت : روز گذش ــیرجان گف ــی س ــده انتظام فرمان
ــو  ــی ناشــی از گاز من ــی و خفگ ــر گاز گرفتگ ــر اث ب
اكســید کربــن در ایــن شهرســتان دو تبعــه افغــان 

ــد. ، جــان خــود را از دســت دادن
بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس، 
ــریح  ــژاد" در تش ــران ن ــا ای ــد رض ــرهنگ "محم س
ایــن خبــر بیــان کــرد: مامــوران پاســگاه انتظامــی 
بخــش "پاریــز" در پــی اطــالع از انتقــال جســد 2 
ــت  ــه جه ــی، بالفاصل ــز درمان ــه مرك ــان ب ــرد افغ م
ــدند.  ــزام ش ــتان اع ــه بیمارس ــوع ب ــی موض بررس

وی اشــاره كــرد : مشــاهدات اولیــه پلیــس حاكــی 
ــواب  ــن خ ــان در حی ــه افغ ــه 2 تبع ــت ك از آن اس
دچــار مســمومیت بــا گاز مونــو اكســید كربــن 
ــود را از  ــان خ ــده و ج ــاری گازی ش ــی از بخ ناش

ــد.  ــت داده ان دس
"ایــران نــژاد" تصریــح کــرد : در تحقیقــات تكمیلــی 
پلیــس و اخــذ نظریــه كارشناســی مشــخص شــد 
متوفیــان ، بدلیــل ســرمای شــدید بــا روشــن 
نســبتا"  اتاقــی  داخــل  گازی  بخــاری  كــردن 
كوچــك كــه هیــچ گونــه روزنــه ای نداشــته اقــدام 
بــه اســتراحت مــی كننــد كــه متاســفانه بــه علــت 
ــه  ــه لول ــدم اتصــال مناســب كالهــك بخــاری ب ع
دودكــش ، بــا آمــدن بــاد شــدید كالهــك بخــاری 
ــن  ــو اكســید كرب ــوی خــروج گاز مون ــاده و جل افت
ــه ایــن حادثــه مــی  ،گرفتــه مــی شــود و منجــر ب

شــود . 
ــان  ــده انتظامــی شهرســتان ســیرجان در پای فرمان
بــا اشــاره بــه اینكــه جســد متوفیــان بــرای بررســی 
ــر  ــد خاط ــل ش ــی منتق ــکی قانون ــه پزش ــتر ب بیش
ــا و  ــی درزه ــردن تمام ــدود نک ــرد : مس ــان ك نش
پنجره هــای  و  درب  و  هــوا  جریــان  روزنه هــای 
منــزل و اتــاق خواب هــا در مواقعــی کــه از بخــاری 
ــری  ــدم بکارگی ــود و ع ــتفاده می ش ــومینه اس و ش
ــته  ــای بس ــام و فضاه ــن در حم ــب آبگرمک و نص
ــه کاهــش حــوادث ناشــی  ــد ب منــازل نیــز می توان

ــد. از گازگرفتگــی کمــک کن


