
به گفته رییس گروه آموزش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت،2هزار و 440 
داوطلب سالمت در جنوب استان در حال فعالیت هستند

کارشناس سازمان هواشناسی:

کشاورزان جنوب کشور
برای تگرگ آماده باشند

برخی مسوولین ونهادهای زهکلوت 
دچار روزمرگی وفرصت سوزی هستند 

داوطلبان سالمت؛ 
همیارسیستم بهداشت

تامین میوه شب عید کرمان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: هنوز تکلیف تامین میوه شب عید در کرمان مشخص 

نیست و با توجه به اظهارات تعاون روستایی استان امسال مبادرتی برای تامین میوه شب عید ندارند

استاندار کرمان:

پیوستن به سازمان تجارت جهانی 
می تواند در صادرات موثر باشد
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رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:

دپارتمان ملی کشاورزی و گلخانه ای 
در جنوب کرمان ایجاد می شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آذر   23 شــنبه         638 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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قدرت و ثروت؛ 

آفات رقابت!

سید جالل فیاضی
یادداشت مهمان

فقـدان احـزاب سیاسـی واقعـی وبالـغ در سـازوکار 
رقابـت انتخابـی کشـور آسـیبی محسـوس اسـت .
،فراگیـر  بـاز  سیاسـی  تشـکل های  واقعـی  احـزاب 
وشناسـنامه داری هسـتند کـه راس هـرم سـازمانی 
آنهـا بـا انتخاب قاعده هـرم واز پایین  به بـاال برگزیده 
می شـود وبا سازماندهی تشـکیالتی اعضا و هواداران 
خـود، بـرای ارتقـای سـطح فکـری و سیاسـی آنها در 
جهـت تحقـق اهـداف و آرمانهـای حـزب تـالش مـی 
کننـدو بـا ارائـه برنامـه عملیاتـی وقابـل ارزیابـی در 
چارچـوب مصالـح و منافـع ملـی از طریـق انتخابات 
در سـاختار اداره کشـور حضـور می یابند وبا شـفافیت 
مالـی نسـبت بـه عملکـرد خـود پاسخگوهسـتند .در 
غیاب احزاب واقعی وبالغ معموال »باندهای سیاسـی 
« میدان دارمی شـوند .باندهای سیاسـی تشکل های 
بسـته ،محـدود ووابسـته بـه کانونهای قدرت هسـتند 
کـه بـا شـعار »هرکـس بـا مـا نیسـت برماسـت« به 
میـدان رقابـت مـی آیند وبـدون ارائه برنامـه عملیاتی 
ودر چارچـوب منافـع باندی وگروهی خود در سـاختار 
اداره کشـور با شـیوه هـای نامتعارف حضـور می یابند 
.در قامـوس باندهـای سیاسـی »قـدرت« جایگزیـن 
»خدمت« می شـود و»خدمتگزاری«به حاشـیه رانده 

شـده و»قـدرت طلبـی«در متن قـرار مـی گیرد.
در چنیـن شـرایطی »ثروت اندوزی« هدف می شـود 
واز آنجـا کـه در شـیوه هـای بانـدی »هدف وسـیله را 
توجیه می کند«به سـرعت به فسـادآلوده می شـوند .
»قدرت«و»ثـروت«دو آفت رقابت انتخاباتی اسـت که 
متاسـفانه گاهی توسـط برخـی جریان ها و اشـخاص 

در برخـی حوزه های انتخابیه شـاهد آن هسـتیم .
»قـدرت طلبـان «در رونـد انتخابـات از تخریب رقیب 
پرهیـز نمی کنندو»ثـروت اندوزان«حربه »پـول«راوارد 
سـازوکار رقابت انتخاباتی می کنند. تبلیغات اغواگرانه 
وگران،توزیـع پول،وسـفره هـای آنچنانـی انتخاباتی از 

مشـخصه رقابـت بـر محور پول اسـت .
رقابـت مبتنـی بر»پول«عـالوه بـر آنکـه اهانـت بـه 
شـخصیت مـردم ورای دهنـدگان اسـت قطعا تخلف 
انتخاباتـی و عبـور از قانون را نیزدر پی دارد.گزارشـهایی 
کـه در انتخابـات هـای پیشـین در مورد خریـد رای یا 
ورود پـول کثیـف بـه رقابـت انتخاباتی منتشـر شـد_ 
اگرچـه معـدود ومحـدود بـود_ از چنیـن گرایشـی 
در رقابـت انتخاباتـی پـرده برمـی دارد کـه مـردم بایـد 
هشـیارانه بـرای شـناخت اینگونـه روشـها وگرایشـها 
تـالش کنندوالبته مجریان و ناظران انتخابات نیزنباید 

از آنهـا غافل شـوند.
نامزدهایـی کـه بـا رقابـت بر مـدار »پول«بـه صحنه 
ثـروت  صاحـب  خـود  اگـر  انـد  آمـده  انتخابـات 
متوسـط  اقشـار  مشـکالت  تواننـد  نمـی  هسـتند 
ومحـروم جامعـه را درک کننـد ودر صـورت راهیابی 
نقـش موثـری در تصویـب  قانونگـذاری  نهـاد  بـه 
قوانینـی کـه بتواند مشـکالت مردم را حـل کند ایفا 
نخواهنـد کردواگـر پولهـای کالن هزینـه رقابتهـای 
انـدوزان  ائتـالف بـا ثـروت  بـا  انتخاباتـی خـود را 
فراچنـگ بیاورنـد بـی تردیـد وامـدار آنهامی شـوند 
ودر صـورت پیـروزی در انتخابـات باید حافظ منافع 
سـرمایه داران باشـند.همچنانکه قـدرت طلبـان در 
صـورت راهیابـی بـه پارلمـان همـه تـالش خـود را 
بـرای تحکیـم پایـه هـای قـدرت خویـش از طریق 
بـده بسـتانهای سیاسـی و اقتصـادی بـکار خواهند 
گرفـت واز خدمـت بـه مـردم غافـل خواهنـد شـد.
»سیاسـت ورزی« در جمهـوری اسـالمی کـه بایـد 
بـر اسـاس آمـوزه هـای امـام راحـل بـا »دیانـت و 
اخـالق« آمیختـه باشـد درقامـت  »خدمتگـزاری« 
و»نوکـری «مـردم نمـود مـی یابـد وکسـانی کـه با 
بداخالقـی سیاسـی و انتخاباتی واصالت بخشـیدن 
بـه »قدرت«ونیـز بر مدار »پول«راهیابـی به پارلمان 
را جسـتجو مـی کنند یقینـا نمایندگان شایسـته ای 
بـرای ملـت انقالبی، شـریف ،بزرگوار ،صبـور ووفادار 
ایران نیسـتند و اندیشـمندان ،دلسـوزان ومعتمدان 
مـردم بایـد به رای دهندگان برای شـناخت سـره از 

ناسـره در ایـن کارزار حسـاس کمـک کنند.
وآگاه کشـورمان کـه  بصیـر  مـردم  مـی رود  انتظـار 
تجربـه چندیـن انتخـاب را در چهـل سـال گذشـته 
دارنـد بابرگزیـدن نمایندگانـی مومـن ،انقالبی ،متعهد 

،توانمنـد،کاردان،
جـوان ،خدمتگـزارو پاکدشـت مجلـس آینـده را بـه 
اسـالمی  انقـالب  تـراز  در  خدمـت  بـرای  مجلسـی 
وتوانمندبرای پیشـرفت وتعالی کشوروشجاع در دفاع 

از عـزت و سـربلندی ایـران عزیـز رقـم بزننـد.

کهنوججیرفت
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 و 
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حوادث رانندگی در کرمان جان بیش از ۸۰۰ نفر را گرفته است

مشکل کشور وجود تئوریسین های بدون عمل است

رشد ۳۵ درصدی صادرات کاال از استان کرمان

تغییر ناگهانی نرخ ارز بسیاری 
از صادرکنندگان را ورشکست کرد

بـه گفتـه فرمانده انتظامـی اسـتان کرمـان در 8 ماهه اول 
امسـال بیـش از 800 نفـر در اسـتان بـه دلیـل حـوادث 
ترافیکـی جـان خود را از دسـت داده اند و این آمار نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال قبل کاهـش پیـدا نکرده اسـت.

ترافیکـی  رزمایـش طـرح  در  ناظـری  عبدالرضـا  سـردار 
زمسـتان 98 گفـت: زمسـتان امسـال آمـاده یـک خدمت 
رسـانی خـوب بـه مردم اسـتان کرمـان هسـتیم و با توجه 
به اینکه براسـاس گزارشـات هواشناسـی، زمستان امسال 

بـارش خوبـی در راه اسـت.
وی بـا بیـان ایـن مطلب که ۷50 تیم مشـترک امسـال در 

ایـن طـرح همکاری دارنـد، اظهار کـرد: این طـرح از امروز 
تـا 20 اسـفندماه جـاری ادامـه دارد و حضـور دسـتگاه ها و 
نهادهـای مختلف در این رزمایش بیانگر آمادگی سـازمان 
هـا و نهادهـا و همراهـی خـوب در اجـرای ماموریـت و 

خدمت رسـانی بـه مردم اسـت.
فرمانـده انتظامی اسـتان کرمـان کنترل حـوادث ترافیکی، 
کنتـرل رفتـار راننـدگان، نجات جـان مـردم و … را از جمله 
اهـداف طـرح ترافیکـی زمسـتانه برشـمرد و بیـان کـرد: 
کنتـرل تصادفـات، سـوانح و حـوادث ترافیکی بـا توجه به 
لغزندگی محورها و برودت هوا در زمسـتان از دیگر اهداف 

ایـن طرح اسـت. گفتنی اسـت که نیروی هوایـی ناجا نیز 
بـا پشـتیبانی در نظارت و کنترل رفتـار رانندگان و همچنین 

امدادرسـانی، بـه کمـک این طرح مـی آید.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پلیـس بـا 180 تیـم در گردنـه و 
راههـای اسـتان کرمـان حضـور مـی یابـد، بیـان کـرد: در 
سـطح اسـتان 2۷ گردنـه بـرف گیـر وجـود دارد کـه گردنه 
خانـه سـرخ یکـی از مهمترین ایـن گردنه ها اسـت که این 
طـرح بـه صـورت عملیاتـی در این منطقـه به مرحلـه اجرا 
درمـی آید.سـردار ناظـری در ادامه به آمار تلفـات جاده ای 
اسـتان کرمان اشـاره و اعالم کرد: سـال گذشـته یک هزار 
و 120 نفر در طول محورهای درون و برون شـهری اسـتان 
بـه علـت تصادف جان خـود را از دسـت داده انـد که حدود 
80 درصـد آنهـا در جـاده های برون شـهری جان باخته اند، 
لـذا کنتـرل رفتار رانندگان، کنترل جاده ها و خدمت رسـانی 

بـه مردم در دسـتور کار امسـال پلیس اسـت.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان بـا بیـان ایـن مطلب که 
بیـش از 91 میلیـون تـردد در محورهـای اسـتان در سـال 
گذشـته ثبـت شـده اسـت، عنـوان کـرد: در 8 ماهـه اول 
امسـال بیـش از 800 نفـر در اسـتان بـه دلیـل حـوادث 
ترافیکـی جـان خـود را از دسـت داده انـد، کـه ایـن آمـار 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل کاهـش پیـدا نکرده 
اسـت؛ لـذا انتظـار مـی رود در کنـار اقدامات پلیـس مردم 
نیـز با انجام اقداماتی همچون معاینـه فنی خودرو، کنترل 
سیسـتم گرمایشـی، بـه همراه داشـتن زنجیر چـرخ و … 

ایمـن سـفر کنند.

ــران  ــاق ای ــای ات ــتان ه ــور اس ــاون ام ــر - مع مه
کــه  اســت  ایــن  همــه  مــا  مشــکل  گفــت: 
تئوریســین های خوبــی هســتیم، گفــت: مــا خــوب 
ــم  ــخن می گویی ــم س ــوب ه ــم خ ــل می کنی تحلی

ــم. ــل نداری ــا عم ام
ــی  ــواد زمان ــید ج ــر، س ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
پیــش از ظهــر پنجشــنبه در آییــن بزرگداشــت روز 

ــان  ــه بی ــدگان نمون ــل از صادرکنن ــادرات و تجلی ص
داشــت: در همــه قواعــد کمونیســتی، آزاد، اســالمی 
ــوری  ــر کش ــه اگ ــود دارد ک ــده وج ــک قاع و... ی
بــود موقعیــت  توانمنــد  نیروهــای  از  برخــوردار 
ــد  ــا ثروتمن ــت ام ــم داش ــع ه ــی و مناب جغرافیای
نبــود مشــکل از قانــون و مقــررات آن کشــور اســت.

و  داخلــی  تحریــم  تعریــف  خصــوص  در  وی 

خارجــی گفــت: تحریــم خارجــی یعنــی نــه چیــزی 
تحریــم  و  می خــرم  چیــزی  نــه  و  می فرســتم 
داخلــی کــه بدتــر از تحریــم خارجــی اســت ایــن کــه 
اینقــدر موانــع ســر راه تولیــد کننــده ایجــاد می کننــد 
کــه نتوانــد تولیــد کنــد و بــه تعبیــری موانــع ایجــاد 

ــت. ــادی اس ــم اقتص ــان تحری ــردن هم ک
معــاون امــور اســتانهای اتــاق ایــران بــا طــرح ایــن 
ســوال کــه چندیــن ســال متوالــی اســت کــه رهبــر 
هــر ســال یــک بحــث اقتصــادی را نامگــذاری 
می کننــد و تاکیــد دارنــد موانــع را از ســر راه تولیــد 
ــه مســئوالن  ــدگان و هم ــد و نماین ــدگان بردارن کنن
ــت:  ــود؟ گف ــته ش ــع برداش ــه موان ــد ک می خواهن
ســوال دارم ایــن موانــع چــه هســتند و چــه کســی 

بایــد ایــن مشــکالت را بــردارد؟
زمانــی تصریــح کــرد: یــک ویروســی بعــد از جنــگ 
وارد ایــران شــد و آن ایــن برگــزاری جلســات 

اســت.
وی ادامــه داد: جلســات باعــث شــده بســیاری از 
کارهــا بــه عقــب بیفتنــد اگــر از جلســات کــم کنیــم 
ــد  ــاز بگذارن ــان را ب ــای ش ــئوالن درب اتاق ه و مس

بســیاری از مشــکالت حــل خواهــد شــد.
ــا  ــکل م ــه مش ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــر ب وی در آخ
همــه ایــن اســت کــه تئوریســین های خوبــی 
هســتیم، گفــت: مــا خــوب تحلیــل می کنیــم 
خــوب هــم ســخن می گوییــم امــا عمــل نداریــم.

مهـر - رئیـس صنعـت، معدن و تجارت شـمال اسـتان 
از کرمـان  از رشـد 35 درصـدی صـادرات کاال  کرمـان 

طـی امسـال خبـر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، مهـدی حسـینی نـژاد ظهـر 
و  صـادرات  روز  بزرگداشـت  همایـش  در  پنجشـنبه 

بیـان  اسـتان کرمـان  نمونـه  صادرکننـدگان  از  تجلیـل 
داشـت: بـا توجه بـه همه مشـکالت تحریمی در کشـور 
 35 بـه سـال گذشـته  نسـبت  امسـال  اول  مـاه   9 در 
درصـد افزایـش صادرات نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبـل داشـتیم.  
رئیـس صنعـت، معـدن و تجارت شـمال اسـتان کرمان 
گفـت: هدفگـذاری اسـتان کرمان در سـال 98 صادرات 
10 میلیـارد دالری اسـت کـه بـرای ایـن مهـم نیـاز بـه 
تفویـض اختیـارات در اسـتان داریـم کـه تـا حـدودی 

انجـام شـده و جـای تقدیـر دارد.
مدیـر عامـل صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران هـم در 
ایـن همایـش بیـان داشـت: بخـش عمده صـادرات ما 
همـان پتروشـیمی اسـت که بایـد به آن توجه کـرد زیرا 
ایـن مسـئله می توانـد آینـده صـادرات مـا را بـا تهدیـد 

روبـرو کند.
افـروز بهرامـی افـزود: در شـرایط فعلی تحریـم طبیعی 

اسـت کـه کاالهـای صادراتـی ما تنوع داشـته باشـد.
وی گفـت: در شـرایط کنونـی بایـد از ظرفیـت 15 کشـور 
همسـایه اسـتفاده کنیـم گرچه ریسـک صـادرات به این 
کشـورها بـاالس و صادرکننـدگان بسـیار نگران هسـتند.

بـرای  بیمه هایـی  دنیـا  تمـام  در  یـادآور شـد:  بهرامـی 
صـادرات تشـکیل شـده کـه بتوانـد ریسـک حاصـل از 
وصـول مطالبـات کاال را جبـران کنـد لـذا صادرکننـدگان 

بـه صنـدوق ضمانـت صـادرات مراجعـه کننـد.

مهــر - رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات 
اتــاق ایــران گفــت: بعــد از انقــالب بــا چنــد 
ــا  ــی از آنه ــه یک ــم ک ــه بودی ــوک ارزی مواج ش
ــیاری از  ــه بس ــود ک ــرخ ارز ب ــی ن ــر ناگهان تغیی
ــه نشــین  ــا را ورشکســت و خان ــدگان م صادرکنن

ــرد. ک
ــر  ــر ظه ــر، جمشــید نف ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
پنجشــنبه در همایــش روز صــادرات و تجلیــل 
از صادرکننــدگان نمونــه اســتان کرمــان بیــان 
داشــت: اقتصــاد کشــور مــا متاســفانه یــک 

اقتصــاد صادراتــی نیســت.
وی افــزود: حقیقتــا مــا خودمــان ظرفیــت هــای 
ــت  ــن ظرفی ــر ای ــرا اگ ــم زی ــان را نمی دانی خودم
ــرای  ــی ب ــد مســیر خوب ــا احصــا شــود می توان ه
مــا داشــته باشــد؛ پیشــنهاد می کنــم کتابــی 
تــا  تدویــن کنیــد  را  بــزرگ  صادرکننــدگان  از 

ــد. ــره ببرن ــدگان از آن به آین
رئیــس کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق ایــران 
بــا طــرح ایــن ســوال کــه آیــا ارز صادراتــی یــک 

ارزش اســت یــا ضــد ارزش؟ گفــت: مــا انتظــار 
داشــتیم دولــت یــک تفاوتــی بیــن ارز و ارز 

ــی داشــته باشــند. صادرات
ــل  ــت قب ــان دول ــا در زم ــاد م ــت: اقتص ــر گف نف
ــته  ــا گذاش ــت بن ــه نف ــر پای ــالب ب ــل از انق و قب
ــل از انقــالب  شــده و مــن امــروز واقفــم کــه قب
ــده  ــد کنن ــتایی و تولی ــت روس ــد جمعی ۷0 درص

ــت. ــده اس ــس ش ــروز برعک ــد و ام بودن
ــا چنــد  ــادآور شــد: مــا از بعــد از انقــالب ب وی ی
ــا  ــی از آنه ــه یک ــم ک ــه بودی ــوک ارزی مواج ش
ــیاری از  ــه بس ــود ک ــرخ ارز ب ــی ن ــر ناگهان تغیی
ــه نشــین  ــا را ورشکســت و خان ــدگان م صادرکنن

ــرد. ک
اتــاق  صــادرات  توســعه  کمیســیون  رئیــس 
ــات  ــد امکان ــار داشــت: مــا امــروز بای ــران اظه ای
خودمــان را در بخــش بازرگانــی احصــا کنیــم 
ــا تبییــن نقــش و اهمیــت صــادرات  همچنیــن ب
و صادرکننــده در اقتصــاد ملــی، یــک زره  مقابــل 
بخشــنامه های ایضایــی ایجــاد خواهــد شــد.
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بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، مهــدی 
حســینی نژاد رئیــس ســازمان صمــت شــمال کرمــان 
ــا  ــازار اســتان کرمــان کــه ب امــروز در جلســه تنظیــم ب
ــی  ــور بازرگان ــت در ام ــر صم ــام وزی ــم مق ــور قائ حض
ــت  ــالح قیم ــد از اص ــت: بع ــار داش ــد، اظه ــزار ش برگ
ــم کاال توســط ســازمان  ــه قیمــت  100 قل ــن روزان بنزی

حمایــت رصــد می شــود.
وی افــزود: بعــد از اصــالح قیمــت بنزین قیمــت برخی 
ــالت  ــات و غ ــد حبوب ــوار مانن ــبد خان ــای س از کااله
حــدود 5 درصــد، برنــج طــارم و اعــالء ۴ درصــد، برنــج 
داخلــی هاشــمی۴ درصــد، لوبیــا چیتــی درجــه یــک 
11درصــد، لپــه درجــه یــک بــه طــور متوســط 30 درصــد 

افزایــش یافتــه اســت.
رئیــس ســازمان صمــت شــمال کرمــان ادامــه داد: در 
ــن  ــد، تیرآه ــط  5 درص ــور متوس ــن به ط ــه  آه زمین
اصفهــان 8 درصــد، میلگــرد آجــدار نمــره 1۴ بــه طــور 
ــی  ــه فرنگ ــزء گوج ــه ج ــوه ب ــد، می ــط 15 درص متوس
بــه طــور متوســط 1۴ درصــد و کابــل و ســیم بــه طــور 

ــه اســت. ــش یافت متوســط 16 درصــد افزای
ــار داشــت:  محمدجــواد فدایــی  اســتاندار کرمــان اظه
منطقــی  طــور  بــه  قیمت هــا  افزایــش  از  برخــی 
اجتناب ناپذیــر اســت ماننــد نــرخ تاکســی ها هــر چنــد 
کــه بــرای آنهــا ســهمیه بنزیــن در نظــر گرفتــه شــده اما 
50 درصــد قیمــت بنزیــن مصرفیشــان افزایــش یافتــه 

اســت.
ــادی  ــت اقتص ــت معاون ــان سرپرس ــی دهق محمدعل
اســتانداری کرمــان اظهــار داشــت: اســتان کرمــان 
ــع  ــن اســتان کشــور اســت و بعضــی از مواق پهناورتری
می خواهیــم کاالیــی را بــه جنــوب اســتان ارســال کنیــم 

ــاد اســت. بعــد مســافت زی
وی افــزود: مباشــر تامیــن میوه جنــوب اســتان کرمان، 

نیــاز شــمال اســتان را هــم تأمیــن می کنــد.
ــازار  ــم ب ــم در ســتاد تنظی ــزود: درخواســت داری وی اف
ملــی ایــن اختیــار افزایــش و یــا کاهــش برخــی کاالها 
بیــن 5 تــا 10 درصــد بــه ســتاد تنظیــم بــازار اســتان ها 

داده شــود.
دهقــان بیــان کــرد: بــه دلیــل اینکــه وســعت اســتان 
ــا را در  ــه کااله ــی ک ــرکت های پخش ــت ش ــاد اس زی
اســتان توزیــع می کننــد بــه دلیــل ســهمیه بندی 
بنزیــن دچــار مشــکل شــده اند و تقاضــا داریــم بــرای 
ــر  ــهمیه ای در نظ ــک س ــع ی ــرکت های توزی ــی ش برخ

ــه شــود. گرفت
ــوب  ــت جن ــازمان صم ــس س ــی رئی ــلم مروج مس
ــه  ــار داشــت: از صــادرات 1۷ کاال ب ــان اظه اســتان کرم
عــراق جلوگیــری شــده و اکنــون یکــی از مشــکالتی که 
مــا در جنــوب اســتان داریــم فصــل فــروش محصوالت 

کشــاورزی جنــوب اســت.
ــه  ــا در زمین ــته م ــی دو روز گذش ــرد: یک ــان ک وی بی
ــه رو  ــزرگ روب ــش ب ــک چال ــا ی ــبز ب ــروش خیارس ف
ــه  ــوب اســتان ب ــرا عمــده محصــوالت جن شــده ایم زی
ــون  ــوب عــراق صــادر می شــد کــه ایــن اتفــاق اکن جن
ــورت  ــرای آن ص ــری ب ــد فک ــرد و بای ــورت نمی گی ص
ــا انباشــت بســیار  گیــرد.وی گفــت: مــا روز گذشــته ب
زیــاد خیارســبز رو بــه رو بودیــم کــه اگــر در ایــن زمینــه 
ــم. ــر می خوری ــکل ب ــه مش ــرد ب ــورت نگی ــی ص اقدام

رئیــس ســازمان صمــت جنــوب اســتان کرمــان 
تصریــح کــرد: مــا در جنــوب اســتان کــه شــامل هفــت 
شهرســتان اســت و در ایــن شهرســتان ها حتــی  یــک 
جایــگاه ســی ان جی وجــود نــدارد بیشــترین فعالیــت 
ــاورزی  ــین های کش ــاورزی و ماش ــش کش ــا در بخ م
ــکالتی در  ــث مش ــن باع ــهمیه بندی بنزی ــت و س اس
ایــن بخش هــا شــده اســت درخواســت داریــم در ایــن 

ــرد. ــورت گی ــای الزم ص ــه پیگیری ه زمین

چالش بزرگ فروش 
خیارسبز در جنوب کرمان

خبر

استمرار جلسات توجیهی 
طرح ملی فهما در جنوب کرمان 

طرح های آبخیزداری در جنوب کرمان 
سفره های آب زیرزمینی را تقویت کرد

برگزاری کارگاه تایپوگرافی 
اسماء الحسنی در کرمان

تجهیزات مراکز فنی و حرفه ای 
جنوب کرمان به روز رسانی شوند

برخی مسوولین ونهادهای زهکلوت 
دچار روزمرگی وفرصت سوزی هستند 

مجیــد خوبــی زاده، گفــت: صبــح 
ــه  ــار و ب ــن ب ــرای دومی ــروز ب ام
طــور هــم زمــان جلســات توجیهی 
رابطیــن فهمــا در شهرســتان هــای 

جیرفــت و کهنــوج برگــزار شــد.
»مجیــد خوبــی زاده«، در گفــت و گو بــا خبرنگار 
خبرگــزاری شبســتان از کرمــان جنــوب، ضمــن 
ابــراز امیــدواری از رونــد برگــزاری جلســات 
توجیهــی طــرح ملــی فهمــا در جنــوب کرمــان، 
ــه  ــار و ب ــن ب ــرای دومی ــروز ب ــح ام ــت: صب گف
ــن  ــی رابطی ــات توجیه ــان جلس ــم زم ــور ه ط
ــوج  ــت و کهن ــای جیرف ــتان ه ــا در شهرس فهم

ــزار شــد. برگ
مدیــر ســتاد هماهنگــی کانــون هــای مســاجد 
جنــوب کرمــان، افــزود: نشســت توجیهــی فهما 
ــا حضــور  ــاف و ب ــت در اداره اوق در شــهر جیرف

ــای  ــتان ه ــای شهرس ــن فهم ــران و رابطی مدی
ــاد و فاریــاب برگــزار شــد. جیرفــت، عنبرآب

ــه کــرد: و جلســه مشــابهی در شــهر  وی، اضاف
ــن فهمــای  ــران و رابطی ــا حضــور مدی ــوج ب کهن

ــن شهرســتان برگــزار شــد. ای
خوبــی زاده، اظهــار داشــت: ایــن جلســات کــه 
بــا هــدف توانمندســازی مدیــران فهمــا در زمینه 
طــرح نویســی برگــزار شــد، بــه مدیــران کانــون 
ــا را در  ــت ه ــت فعالی ــه ثب ــد ک ــد ش ــا تاکی ه
ســامانه فهمــا بــه کانــون هــای زیــر  مجموعــه 

ــد. ــوزش دهن خــود آم
مدیــر ســتاد هماهنگــی کانــون هــای مســاجد 
ایــن جلســات  افــزود: در  جنــوب کرمــان، 
ــا، طــرح نویســی و  ــن فهم ــه رابطی ــی ب توجیه
ثبــت طــرح در ســامانه فهمــا بــه شــکل عملــی 

ــد. ــوزش داده ش آم

سـیدمصطفی آیـت اللهی موسـوی 
از  بازدیـد  در  چهارشـنبه  عصـر 
طرح هـای آبخیـزداری قلعه گنـج با 
بیـان اینکـه پروژه هـای آبخیـزداری 
کنتـرل  خشکسـالی،  از  جلوگیـری  هـدف  بـا 
سـیالب، مهـار روان آب هـا و تقویـت سـفره های 
آب زیرزمینـی اجرا می شـود اظهار داشـت: اجرای 
چنیـن طرح هایـی طـی سـالهای 9۷ و 98 منجـر 
به افزایش سـطح آب های زیر زمینی، پیشـگیری 
آب  سـفره های  تقویـت  و  خـاک  فرسـایش  از 

زیرزمینـی شـده اسـت.
مدیـر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 
نیـز با تاکید بـر اینکه آبخیـزداری مهمترین راهکار 
مقابله با خشکسـالی اسـت گفت: در سـال جاری 
پـروژه آبخیـزداری پخـش سـیالب حـوزه آبخیـز 
چـاه دادخدا شهرسـتان قلعه گنج بـا عملیات های 
خاکـی و سـرریز سـنگی مالتـی بـه حجـم بیش 

از 200 هـزار متـر مکعـب در حال اجرا اسـت.حمزه 
احمـدی افزود: ایـن طرح در هـر بارندگی ظرفیت 
کنتـرل سـه میلیون متـر مکعـب سـیالب را دارد.

وی ادامـه داد: ایـن پـروژه بـا اعتبـار 3۷ میلیـارد 
ریـال از محـل صنـدوق توسـعه ملی در حـال اجرا 
بـوده و تـا کنـون در ایـن مسـیر عملیـات اجرایـی 
یـک بنـد خاکـی به اتمـام رسـیده اسـت.مدیرکل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان بیان 
کـرد: از ابتـدای دولـت دوازدهـم تا کنـون 100 طرح 
آبخیـزداری بـا اعتبـار ۷51 میلیـارد و ۷60 میلیون 
ریال در هفت شهرسـتان جنوبی کرمان اجرا شـده 
اسـت.در بارندگی های ابتدای امسـال، حدود 350 
هـزار هکتـار از حوضه هـای آبخیز، 30 هـزار هکتار 
اراضـی زراعـی و باغـی، 300 آبـادی و همچنیـن 
مناطـق شـهری فاریـاب، رودبار جنـوب، قلعه گنج 
و زهکلوت به واسـطه وجود طرح هـای آبخیزداری 
و آبخوانـداری از خطـر بـروز سـیالب مصـون ماندند.

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه 
باشــگاه  هــای  اســتان 
خبرنــگاران جــوان از کرمــان، 

سیدجوادمیرحسینی 
ــوزه  ــمی ح ــای تجس ــد هنر ه ــئول واح مس
ــتانه  ــت: در آس ــان  گف ــتان کرم ــری اس هن
شــانزدهمین نمایشــگاه پوســتر حــروف 
نــگاری اسماءالحســنی، کارگاه تخصصــی 
ــای  ــز هنر ه ــکاری مرک ــا هم ــی ب تایپوگراف
و  اســتان ها  امــور  اداره کل  و  تجســمی 
مجلــس حــوزه هنــری بــه میزبانــی حــوزه 
می شــود. برگــزار  کرمــان  اســتان  هنــری 

و  فرهنگــی  رویــداد  ایــن  داد:  ادامــه  او 
هنــری بــا حضــور اســتاد علیرضــا حصارکــی 
و اســاتید برجســته اســتانی و هنرمندانــی از 
ــزگان،  ــی، هرم ــان جنوب ــتان های خراس اس

سیســتان و بلوچســتان و کرمــان از 2۷ الــی 
ــود. ــزار می ش ــان برگ ــاه در کرم 29 آذرم

ــوزه  ــمی ح ــای تجس ــد هنر ه ــئول واح مس
دعــوت  ضمــن  اســتان کرمــان  هنــری 
از عالقمنــدان بــه حضــور در ایــن کارگاه 
ــرای  ــدان ب ــرد: عالقمن ــار ک ــی اظه تخصص
شــرکت در ایــن کارگاه تخصصــی می تواننــد 
ــی 1  ــن 32235۴59 داخل ــماره تلف ــا ش ب
ــری و  ــوزه هن ــمی ح ــای تجس ــد هنر ه واح
یــا بــا شــماره همــراه 91319۷6۴06 تمــاس 

ــد بگیرن
او تصریــح کــرد: آثــار برتــر ایــن کارگاه 
پــس از داوری در تهــران در شــانزدهمین 
ــگاری پوســتر  نمایشــگاه ســاالنه حــروف ن
ــا 18 اردیبهشــت  اسماءالحســنی کــه از ۴ ت
ــد. ــد آم ــش در خواه ــه نمای ــال 1399 ب س

کرمـان- ایرنـا - نماینـده جیرفـت و 
عنبرآباد در مجلس شـورای اسـالمی 
گفت:تجهیـرات مراکـز فنـی و حرفه 
ای جنوب کرمان به روزرسـانی شوند 
زیـرا مـا در تهیـه ملزومـات و مهـارت ها با سـختی 

هـای فراوانی روبرو هسـتیم.
یحیـی کمالـی پـور روز پنجشـنبه در دیـدار رئیـس 
سـازمان فنـی و حرفـه ای بـا کارکنـان و مدیـران 
آموزشـگاه هـای آزاد فنی و حرفـه ای جنوب کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه جنـوب اسـتان شـرایط ویـژه و 
خـاص دارد و در یـک توسـعه نامتـوازن بـا شـمال 
اسـتان کرمـان قـرار گرفتـه اسـت افـزود: ظرفیـت 
هـای ایـن منطقـه قابـل مقایسـه بـا مرکـز کرمـان 
نیسـت امـا فاصلـه زیـادی بـا صنعـت و تکنولوژی 
دارد.وی تصریـح کـرد: یـک ضعـف و چالـش برای 
جامعه آموزش کشـور اسـت کـه جوانان چهار سـال 
از عمـر خود را در دانشـگاه ها بگذرانند اما متناسـب 

بـا رشـته تحصیلـی آن هـا کار وجود نـدارد.

کمالـی پور با اشـاره به اینکه سیاسـت گـذاری واحد 
در کشـور جوابگـوی نیازهـای همـه مناطـق نیسـت 
گفـت: امـروز در کشـور در حـوزه کشـاورزی، صنعت 
و معـدن یک نسـخه پیچیده می شـود کـه درمانگر 
درد هـر منطقـه نیسـت.نماینده جیرفـت و عنبرآباد 
در مجلـس شـورای اسـالمی تصریح کرد: دسـتگاه 
و تجهیـرات مراکـز فنـی و حرفـه ای جنـوب کرمان 
بـه روزرسـانی شـوند زیـرا مـا در تهیـه ملزومـات و 
مهـارت ها با سـختی هـای فراوانی روبرو هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه وجـود هفـت اداره کل در جنـوب 
کرمـان خواسـتار مرکـز مسـتقل فنـی و حرفـه ای 
شـد و افـزود: امیدواریم در آینـده نزدیک با تفویض 

اختیـارات بـه یک مرکز مسـتقل شـود.
فرمانـدار جیرفـت نیـز در ایـن نشسـت با اشـاره به 
اینکـه جنـوب اسـتان متشـکل از هفت شهرسـتان 
اسـت گفـت اسـتعدادهای زیـادی در جنـوب وجود 
دارد و نیـروی کار زیـادی داریـم و بهتریـن روش 

مهـارت آموزی اسـت.

باانتقـاد  بامـری  االسـالم  حجـت 
شـدید از عملکـرد برخـی مسـوولین 
ونهادهـای زهکلـوت بااشـاره به اینکه 
داشـتن  موفقیـت  ازعوامـل  یکـی 
برنامـه وچشـم انـداز اسـت وبـی برنامگی انسـان را 
دچادرروزمرگـی وفرصـت سـوزی مـی کننـد، افزود: 
متاسـفا برخـی نهادهای شـهرما دچارافـت روزمرگی 
وفرصت سـوزی هسـتند واین روند باعت دلسـردی 
وناامیـدی مـردم می شـود ،وی افزود ازدسـت دادن 
فرصـت هـا  ضایـع کـردن حـق النـاس اسـت واین 
خسـارت بزرگـی اسـت ،ایشـان بااشـاره بـه اینکه با 
گذرزمـان درموردعملکـرد مـا قضـاوت خواهنـد کـرد 
ازمتولیان خواسـتند این روند را تغییردهند وازفرصت 
هـا درجهـت خدمـت بـه مـردم وجامعـه اسـتفاده کنند.
امـام جمعـه زهکلوت، بااشـاره به این نکتـه که کانال 
مالـی تجـاری اینسـتکس تاکنـون هیـچ فایـده ای 
نداشـته اسـت،گفتند: دولت مراقب باشـند کـه اروپا 
بـه دنبـال بـزک کـردن وبـزرگ نمایی اسـت وهدف 

اروپـا ازایـن بزرگ نمایی سـوق دادن ایران به سـمت 
توافقی بازدارنده ترازبرجام اسـت واینسـتکس محل 
گذرازبرجـام هسـته ای بـه برجـام هـای دیگراسـت  

واروپـا مثـل امریکا قابل اعتمادنیسـت
درادامـه با اشـاره هفتـه وحدت بین حوزه ودانشـگاه 
انقـالب  واقتـدار  تثبیـت  ازعوامـل   یکـی  ،افـزود: 
اسـالمی ازاول انقـالب تاکنـون مسـاله وحـدت بوده 
کـه وحـدت حـوزه ودانشـگاه نقطـه محوری اسـت، 
وی ادامـه داد:  وحـدت بیـن ایـن 2نهـاد درچهـل 
سـال گذشـته انقالب برکات زیادی داشـته است اما 
تارسـیدن بـه نقطـه مطلوب فاصلـه داریـم ودربیانیه 
گام ودوم انقـالب ایـن 2قشـرباید بـرای کـم کـردن 
فاصله ها تالش کنند ،ایشـان بیانیـه گام دوم انقالب 
راه بهتریـن نقشـه راه برای تحقق وحـدت بین حوزه 
ودانشـگاه حول محورهـای هفتگانه اعالمـی ازطرف 
رهبرانقالب دانسـتند ،همچنین درادامـه افزود: حوزه 
ودانشـگاه درتبییـن وترویـج وتحقـق بیانیـه نقـش 

اساسـی واصلـی را بایـد ایفاکنند.

ــا  ــی ب ــازمان هواشناس ــناس س ــا- کارش ایرن
پیش بینــی ورود ســامانه بارشــی از بعــد 
ازظهــر دوشــنبه بــه کشــور نســبت بــه وقــوع 
تگــرگ در فــارس، بوشــهر، یــزد و جنــوب 
کرمــان هشــدار داد. امیــن حســین نقشــینه 
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــه در گفت وگ روز جمع
ــمال  ــتان های ش ــرف در اس ــارش ب ــت: ب گف
غــرب و غــرب کشــور چــون آذربایجــان غربی، 
شــرقی و همــدان و زنجــان آغــاز شــده اســت. 
امــروز پیش بینــی می شــود عــالوه بــر شــمال 
غــرب و غــرب دامنه هــای زاگــرس مرکــزی و 
دامنه هــای جنوبــی البــرز هــم بــارش بــرف و 

بــاران داشــته باشــند.
بــرای جنــوب غــرب و جنــوب کشــور بارش هــا 
ــد  ــار خواه ــی رگب ــرق و گاه ــا رعدوب ــراه ب هم
ــرای بخش هایــی  ــود و بعــداز ظهــر امــروز ب ب
هــم  شــرق  جنــوب  و  شــرق  مرکــز،  از 
ــم. ــی می کنی ــده پیش بین ــای پراکن بارش ه

وی ادامــه داد: فــردا و پــس فــردا در بیشــتر 
ــت  ــم داش ــوی آرام خواهی ــور ج ــق کش مناط
کــه بــرای شــهرهای صنعتــی و پــر جمعیــت 
را  جــوی  آالینده هــای  نســبی  افزایــش 

می کنیــم. پیش بینــی 
بــه گفتــه ایــن کارشــناس هواشناســی، بعــد 
از ظهــر دوشــنبه بــا ورود ســامانه بارشــی 
ــوب و  ــی از جن ــرای مناطق ــدا ب ــدی ابت جدی
جنــوب غــرب بارش هــا بــه شــکل بــاران 
ــا وزش  ــرق همــراه ب ــار و رعــد و ب گاهــی رگب

بــاد آغــاز می شــود ایــن ســامانه بارشــی بعــد 
ــای  ــج در دامنه ه ــه تدری ــنبه ب ــر دوش از ظه
ــی  ــز و دامنه هــای جنوب زاگــرس، غــرب، مرک

ــرز  الب
هــم گســترش پیــدا می کنــد و بــارش بــاران 
ــاط  ــن روی نق ــق و همچنی ــن مناط ــرای ای ب
کوهســتانی و سردســیر بــرف رخ خواهــد داد.

ــب  ــنبه ش ــرد: دوش ــان ک ــینه خاطرنش نقش
ــدن  ــمالی ش ــا ش ــور ب ــمال کش ــمت ش از س
ــی در  ــزر یعن ــای خ ــرب دری ــا در غ جریان ه
اســتان های گیــالن، غــرب مازنــدران و اردبیــل، 
افزایــش ابــر و بــارش بــاران بــارش بــاران آغاز 

خواهــد شــد.
شــدت فعالیــت ایــن ســامانه دوشــنبه شــب 
بوشــهر جنــوب  و  فــارس  اســتان های  در 
لرســتان شــمال خوزســتان چهارمحــال و 
ــد اســت.  ــر احم ــه و بوی ــاری و کهگیلوی بختی
ــامانه  ــور س ــق کش ــتر مناط ــنبه در بیش سه ش

ــود. ــد ب ــال خواه ــی فع بارش
روز سه شــنبه شــدت بارش هــا بــه ویــژه روی 
فــارس، بوشــهر، کرمــان و جنــوب یــزد خواهد 
بــود و احتمــال وقــوع تگــرگ در ایــن مناطــق 
ــه تراکــم محصــوالت  ــا توجــه ب وجــود دارد. ب
کشــاورزی کــه در ایــن اســتان ها کشــت 
ــاره  می شــود، الزم اســت کشــاورزان در ایــن ب

هشــیار باشــند.  
کارشــناس  ایــن  پیش بینی هــای  بنابــر 
ــنبه  ــنبه و سه ش ــای دوش ــی، روزه هواشناس

خلیــج فــارس و روز ســه شــنبه غــرب دریــای 
ــود. ــد ب ــم خواه ــواج و متالط ــزر م خ

پیش بینی شرایط جوی پایتخت
ــتان  ــی، اس ــازمان هواشناس ــالم س ــق اع طب
تهــران امــروز شــاهد بارش هــای پراکنــده 
خواهــد بــود، بــرای شــمال اســتان بــرف 
و بــرای جنــوب اســتان بــاران پیش بینــی 
ــودن  ــا آرام ب ــردا ب ــس ف ــردا و پ ــود. ف می ش
شــکل  محلــی  غبــار  اســتان،  روی  جــو 

می گیــرد.
بــه نقــل از نقشــینه، تهــران نیــز تحــت تاثیــر 
ســامانه بارشــی کــه روز دوشــنبه از مرزهــای 
ــرد.  ــرار می گی ــود، ق ــور می ش ــی وارد کش غرب
ــی  ــاران پیش بین ــران ب ــب در ته ــنبه ش دوش

می شــود و سه شــنبه در ایــن اســتان کاهــش 
ــد. ــا رخ می ده دم

بیشــینه دمــا در مهرآبــاد ۷ و در شــمیرانات 6 
و کمینــه دمــا در ایــن نواحــی بــه ترتیــب ۴ و 1 

درجــه ســانتی گراد خواهــد بــود.

سردترین و گرمترین مراکز 
استان ها

امــروز صبــح شــهرکرد و کرمــان بــا دماهــای 
ــه عنــوان  ــه ترتیــب 6 و 5 درجــه زیرصفــر ب ب
ســردترین مراکــز اســتان در کشــور شــناخته 
نیــز  اســتان  مرکــز  گرم تریــن  شــدند. 
بندرعبــاس بــود کــه دمــای بیشــینه آن دیــروز 

ــید.   ــر رس ــاالی صف ــه ب ــه 2۷ درج ب

کشاورزان جنوب کشور 

برای تگرگ آماده باشند

وز
انی

سک
 ای

س:
عک

برخــی از تجــارب کشــورهای در حــال توســعه آســیایی و 
ــان  ــد  انجمــن داوطلب ــی مانن ــکای جنوب کشــورهای آمری
برنامــه هــای ســالمت تایلنــد و داوطلبــان جنبــش رفــاه 
ــان  ــر، داوطلب ــتی زئی ــان بهداش ــزی، رابط ــواده اندون خان
بهداشــت بیمارســتان هــای بــدون مــرز کاســتاریکا، 
داوطلبــان اجتماعــی نیکاراگوئــه، تجربــه مشــارکت مفیــد 
مــردم در برنامــه هــای بهداشــتی بــوده اســت. مهمتریــن 
ــردم  ــری م ــه اصــل براب ــب مشــارکت جامع اصــل در جل
ــور  ــان کش ــت و درم ــال 1368 وزارت بهداش ــت در س اس
ــینان  ــیه نش ــتی حاش ــکالت بهداش ــل مش ــزه ح ــا انگی ب
کالن شــهرها، طــرح اســتفاده از نیــروی مــردم را مطــرح 
ــیه  ــی در حاش ــتی درمان ــز بهداش ــان مراک ــرد در آن زم ک
ــم  ــت ک ــا فعالی ــا ب ــال ی ــده و غیرفع ــا، محــدود، پراکن ه
و غریبــه بــا مــردم بــود. ایــن طــرح بــا جــذب تعــدادی 
ــوار همســایه  ــر 50 خان ــوار از درون ه ــای خان ــم ه از خان
ــی  را  ــوزش های ــا آم ــم ه ــن خان ــد، ای ــرا در آم ــه اج ب
ــرا  ــی ف ــتی درمان ــز بهداش ــی در مراک ــورت هفتگ ــه ص ب
ــه درون  ــده را ب ــده ش ــای دی ــوزش ه ــد و آم ــی گرفتن م
ــا  ــد ضمن ــی دادن ــال م ــش انتق ــت پوش ــای تح خانواره
پــی گیــری عــدم مراجعــه خانوارهــا بــرای دریافــت 
ــرت در  ــرگ و مهاج ــد و م ــوارد تول ــالم م ــات و اع خدم
همــان خانوارهــا و حــل مشــکالت بهداشــتی محلــه 
جــزء کارهایــی  بــود کــه ایــن قشــر انجــام مــی دادنــد. 
براســاس نتایــج مثبــت حاصــل از اجــرای طــرح در 
ــا  ــد ت ــه ش ــم گرفت ــال 13۷1 تصمی ــران در س ــوب ته جن

بــا اســتفاده از نیروهــای مردمــی در قالــب رابطیــن  
نشــین  حاشــیه  خدمــات  بهداشــتی  داوطلبــان  و 
ــردد. ــه گ ــور ارای ــال در کل کش ــورت فع ــه ص ــهری ب ش

2هزار و 440 داوطلب ســالمت در جنوب 
استان

ــا ســالمت  ــروه آمــوزش و ارتق ــی رئیــس گ فرشــته غیاب
ــت  ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش معاون
وضعیــت  مــورد  در  وطــن  بــا کاغــذ  گفت و گویــی  در 
اســتان گفــت: طبــق  در جنــوب  داوطلبــان ســالمت 
برنامــه داوطلبــان ســالمت در کل حــوزه دانشــگاه علــوم 

ــن  ــم  ای ــب داری ــت، 2هــزار و ۴۴0 داوطل پزشــکی جیرف
ــتان  ــی اس ــتان  جنوب ــه کل ۷ شهرس ــق ب ــداد  متعل تع
اســت.غیابی در مــورد ایــن طــرح  گفــت: در برنامــه هــای 
ــتی،  ــای بهداش ــه ه ــوص برنام ــه خص ــالمت ب ــوزه س ح

سیاســت وزارتخانــه بــرای پیشــبرد برنامــه هایــش، 
جلــب مشــارکت مــردم اســت یعنــی از خــود مــردم 
بــرای تامیــن ســالمت مــردم اســتفاده کننــد و در همیــن 
راســتا کســانی کــه عالقمنــد هســتند و  هــم اســتعداد  و 
همچنیــن روابــط عمومــی خوبــی دارنــد و مــی تواننــد بــه 
صــورت داوطلبانــه  بــا سیســتم ســالمت همــکاری کننــد.

رئیــس گــروه آمــوزش معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 
ــه  ــه ک ــن نکت ــان ای ــن بی ــت ضم ــکی جیرف ــوم پزش عل
ــوار  ــل خان ــه  چه ــر ب ــد حداکث ــان مــی توانن ــن داوطلب ای
ایــن  شــروع کار،  از  قبــل  بدهنــد، گفــت:  خدمــات 
داوطلبــان بــه مــدت 2 هفتــه آمــوزش هــای الزم را 
ــاس  ــر اس ــم ب ــا ه ــوزش ه ــه آم ــد ک ــی کنن ــت م دریاف
ــد  ــت، بای ــت اس ــتاندارد وزارت بهداش ــای اس ــاب ه کت
ــه شــود  ــرا گرفت ــق ف ــه صــورت دقی ــا ب ــوزش ه ــن آم ای
ــا  ــوزش ه ــن آم ــب ای ــر داوطل ــه ه ــت ک ــرار اس ــرا ق زی
را بــه خانــواده هــای  تحــت پوشــش خــود انتقــال 
دهــد،  وزارت خانــه یــک ســری محتــوا  در اختیــار 
داوطلبــان ســالمت قــرار مــی دهــد مثــال در مــورد زنــان 
ــای  ــب .... محتواه ــورد ت ــا در م ــودکان  ی ــان ، ک و زایم
هســتند.  آنهــا  درگیــر  مــردم  بیشــتر  ســالمتی کــه 
ــود دارد،  ــزا  وج ــه بحــث آنفوالن ــون ک ــال اکن ــه طورمث  ب
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــی  ب ــکات ایمن ــا ن ــواده ه ــه خان ب
بیمــاری را آمــوزش  مــی دهنــد یــا زمــان خورانــدن قطــره 
ــات   ــه  خدم ــرای ارای ــان ب ــن داوطلب ــال،  ازای ــج اطف فل
ــی  ــه م ــری ک ــت دیگ ــود، فعالی ــی ش ــه م ــک گرفت کم
تــوان بــه طــور مثــال نــام بــرد پیگیــری وضعیــت کــودکان 
ــارداری  ــادر ب ــال م ــت. مث ــاردار اس ــادران  ب ــا م ــار ی بیم
ــا  ــت ه ــان ویزی ــب زم ــد، داوطل ــه نکن ــرموقع مراجع س
ــد. ــی کن ــادآوری م ــادر ی ــه م ــت  ب ــز بهداش ــه مراک را ب

 این داوطلبان در واقع کمک حال سیســتم 
هستند  سالمت 

داوطلبــان  ایــن  کــه  کــه  کــرده  یــادآوری  غیابــی 
و  هســتند  ســالمت  سیســتم  حــال  درواقــع کمــک 
ــا  ــه ب ــی ندارند،البت ــاظ مال ــتی از لح ــم داش ــچ چش هی
ــوان  از  ــد ت ــود دارد، در ح ــه وج ــاری ک ــه اعتب ــه ب توج
ایــن داوطلبــان تقدیــر  هــم مــی شــود.  بــه گفتــه 
ــالمت  ــان س ــتان  داوطلب ــی اس ــق جنوب ــی در مناط غیاب
پوشــش  تحــت   نیــز  را  خانــوار   ۴0 از  حتــی کمتــر 

ــی  ــت، ول ــر اس ــه ۴0 نف ــر وزارت خان ــد نظ ــد  و م دارن
از میــان طایفــه  کســی  در مناطــق جنوبــی معمــوال 
ــود. ــی ش ــاب م ــودن، انتخ ــالمت ب ــب س ــرای داوطل ب

اینکــه  دلیــل  بــه  اســت   معتقــد  غیابــی  فرشــته 
داوطلبــان ســالمت  مشــکالت منطقــه را بهتــر مــی 
ــال مشــکالت بهداشــتی  ــرای انتق ــی ب ــط خوب ــد  راب دانن

آمــوزش  هســتند.رئیس گــروه  ســالمت  حــوزه  بــه 
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی  یــادآور 
شــد ایــن داوطلبــان خدمــات پزشــکی مثــل تزریــق 

در  نهایتــا  دهنــد  نمــی  انجــام  را  ســرم  و  واکســن 
مــی  همــکاری  اطفــال  فلــج  چکانــی  قطــره  طــرح 
کننــد، بیشــتر حــوزه فعالیــت آنهــا پیگیــری اســت.

نحوه ثبت نام داوطلبان در ســامانه بهورز 
اعالم می شود

غیابــی بــا بیــان اینکــه بیــش از 20 ســال اســت کــه ایــن طــرح 
در حــوزه ســالمت در حــال اجــرا اســت، گفــت: اطــالع رســانی 
در مــورد  نحــوه ثبــت نــام داوطلبــان در ســامانه بهــورز خانــه 
ــام  ــالمت انج ــع س ــات جام ــز خدم ــت  و  مراک ــای بهداش ه
مــی شــود. غیابــی در مــورد محدودیــت بــرای ثبــت نــام ایــن 
ــان  گفــت: مــا معمــوال خانوارهــای تحــت پوششــمان  داوطلب
را در یــک منطقــه حســاب کــرده و تقســیم بــر ۴0 مــی کنیــم 
بــر اســاس آن تعــداد داوطلــب مــورد نیــاز را بــه دســت 
ــادآور شد:کســی کــه داوطلــب  ــی ی ــم. فرشــته غیاب مــی آوری
ــته  ــر را داش ــن فک ــاید ای ــود ش ــی ش ــالمت م ــتم س سیس
باشــند کــه بعــد هــا جــذب سیســتم ســالمت  شــود  در حالــی 
ــه ایــن صــورت نیســت. تنهــا در صورتــی کــه همــکاری  کــه ب
ــود. ــی ش ــر م ــان تقدی ــد  از داوطلب ــار باش ــد انتظ ــا  در ح ه

برنامه ملی، خود مراقبتی
رئیــس گــروه آمــوزش معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی  جیرفــت در ایــن گفــت و گــو از یــک طرح 
دیگــر ســالمت کــه در هفــت شهرســتان جنوبــی در حــال 
ــر  ــه دیگ ــک برنام ــرد و گفت:ی ــاد ک ــز ی ــت  نی ــرا اس اج
هــم داریــم کــه هــر خانــواده یــک ســفیر ســالمت داشــته 
ــن طــرح اســت کــه از  ــر ای ــر کشــور پیگی باشــد کــه وزی
ــه  ــز برنام ــود و ج ــی ش ــرا م ــه اج ــن برنام ــال 9۴ ای س
ــرح از  ــن ط ــت در ای ــالمت اس ــول س ــرح تح ــای ط ه
خــود خانــواده یــک نفــر انتخــاب مــی شــود کــه ترجیحــا 
مــادر خانــواده اســت  و بعــد آمــوزش هــا را مــی بینــد و 
یــک ســری کتــاب هــای ســفیر ســالمت را تحویــل مــی 
ــورد  ــی  و م ــود مراقبت ــای خ ــتر راهنماه ــه بیش ــرد  ک گی
ــع و  ــای جام ــاب ه ــد وزارت بهداشــت هســتند و کت تایی
ــار  ــه رفت ــن اســت  ک ــه  هدفشــان  ای ــی هســتند ک کامل
مــردم را تغییــر دهنــد  تــا  مراجعــه بــه پزشــک در ســطح 
ــه  ــی را در خان جامعــه کــم شــود و ناخوشــی هــای جزی
ــاران  ــه بیم ــای الزم ب ــوزش ه ــا  آم ــد و ی ــت کنن مدیری
درگیــر بیمــاری هــای مزمــن مثــل دیابــت و فشــار خــون 
و بیمــاری هــای قلبــی عروقــی داده مــی شــود. عنــوان 
کلــی ایــن برنامــه ، برنامــه ملــی خــود مراقبتــی اســت 
ــت  ــان مراقب ــان از خودم ــم، خودم ــا یادبگیری ــی م یعن
ــت.  ــوار اس ــالمت خان ــفیر س ــرح س ــن ط ــه ای ــم ک کنی

رئیس گروه آموزش معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی  جیرفت در این گفت و گو از 

یک طرح دیگر سالمت که در هفت شهرستان 
جنوبی در حال اجرا است  نیز یاد کرد و 

گفت:یک برنامه دیگر هم داریم که هر خانواده 
یک سفیر سالمت داشته باشد که وزیر کشور 

پیگیر این طرح است که از سال 94 این برنامه 
اجرا می شود و جز برنامه های طرح تحول 

سالمت است در این طرح از خود خانواده یک 
نفر انتخاب می شود که ترجیحا مادر خانواده 

است  و بعد آموزش ها را می بیند و یک سری 
کتاب های سفیر سالمت را تحویل می گیرد  که 

بیشتر راهنماهای خود مراقبتی  و مورد تایید 
وزارت بهداشت هستند و کتاب های جامع و 

کاملی هستند که  هدفشان  این است  که رفتار 
مردم را تغییر دهند  تا  مراجعه به پزشک در 

سطح جامعه کم شود و ناخوشی های جزیی را 
در خانه مدیریت کنند و یا  آموزش های الزم به 

بیماران درگیر بیماری های مزمن مثل دیابت 
و فشار خون و بیماری های قلبی عروقی داده 

می شود. 

به گفته رییس گروه آموزش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت،2هزار و 440 داوطلب سالمت در جنوب استان در حال 
فعالیت هستند

داوطلبان سالمت؛همیارسیستم بهداشت 

دغدغـه سـالمت یکی از دغدغه های  کشـور ما به خصـوص  در مناطق کم برخوردار 
اسـت، بـا توجه به اصـول PHC ) عدالت اجتماعـی، همکاری بین بخشـی- جلب 
مشـارکت مـردم( در عرصـه بهداشـت بعـد از جنـگ جهانی اول، شـروع تاسـیس 
سـازمان هـای بیـن المللـی غیـر دولتـی ماننـد جمعیـت صلیـب سـرخ جهانی- 

جمعیـت حمایـت از اسـرا، جمعیت حمایـت از مجروحیـن جنگی بود. 

آمـوزش  گـروه  رئیـس  غیابـی  فرشـته 
بهداشـتی  معاونـت  سـالمت  ارتقـا  و 
در  جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
مـورد  در  وطـن  بـا کاغـذ  گفت و گویـی 
وضعیـت داوطلبـان سـالمت در جنوب 
اسـتان گفـت: طبـق برنامـه داوطلبـان 
علـوم  دانشـگاه  حـوزه  کل  در  سـالمت 
پزشـکی جیرفت، 2هـزار و 440 داوطلب 
داریـم  ایـن تعـداد  متعلـق بـه کل 7 

اسـت. اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان  

نجمه سعیدی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319008001۴35 هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
خانـم مریـم نخعـی زرنـدی فرزند حمید بشـماره شناسـنامه 
30802026۴3 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 
220 مترمربـع پـالک 16 فرعـی از ۷631 اصلـی واقـع در زرنـد 
خیابـان پرسـتار خریـداری از مالـک رسـمی خانـم جمیلـه 
عمرانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 168
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:شـنبه 98/9/9-تاریـخ انتشـار نوبت 

دوم:شـنبه 98/9/23
حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات  موضـوع  قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 

برابـر رای شـماره 13986031901200205۴ هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای مرتضـی صالحی فرزنـد محمدرضا 
بشـماره شناسـنامه 30601۴0626 صادره از کرمان در یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت 
239۴/۷0 متـر مربـع پـالک 119 اصلـی واقـع بخش 36کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
اقـای محمـد رضـا صالحـی محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاريخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک ماه 
از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/23- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/08

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:587

آگهی فقدان سند مالکیت 
چـون اقـای محمـود کریمـی افشـار  مالـک ششـدانگ پـالک ۷501فرعـی از 
۷05-اصلـی واقـع در بخش۴5کرمـان بـا ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق 
شـده ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبـال ذیـل ثبـت 
دفتر13962031901۴001818 امالک  الکترونیک محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت 
بعلـت جابجـای مفقود گردیـده واز این اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی پالک فوق 
را نمـوده لـذا بنـا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آییـن نامه – 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگردد تـا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مرقـوم ویا وجـود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود 
مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را بـا ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت 
اعـالم نماینـد بدیهی اسـت پـس از انقضای مهلت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونه ادعایی 
از هیچکـس مسـموع نخواهـد بود وایـن اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی بنـام مالک اقـدام خواهد نمـود /.م الـف :536
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون ورثه قانونی حسـین حسـین زاده مالک ششـدانگ پـالک 598۴فرعی 
از ۷05-اصلـی واقـع در بخش۴5کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود 
تصدیـق شـده ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکر که قبـال ذیل 
ثبـت 3890۴صفحـه 36۷دفتـر211 امـالک محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت 
بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی 
پـالک فـوق را نمـوده لـذا بنـا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک ماده 
120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبت آگهـی میگردد تا چنانچه شـخص یا 
اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک مرقوم ویـا وجود اصل سـند مالکیت 
مـورد ادعـا نـزد خود مـی باشـند از تاریخ انتشـار آگهی )یـک نوبت اسـت (ظرف مدت 
10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبت اسـناد 
وامـالک شهرسـتان جیرفـت اعـالم نماینـد بدیهی اسـت پـس از انقضای مهلـت مقرر 
در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بود وایـن اداره وفق 
ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالک اقـدام خواهد 

نمـود /.م الف :53۷
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139804019070000445/1   
بدینوسـیله بـه خانم حیات سـلیمانی هونی بدهکارپرونده کالسـه 
13980۴0190۷0000۴۴5/1کـه برابـر گزارش 1398/09/18شـناخته 
نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابـر 336۷- 139۴/05/01بیـن شـما و 
خانـم پریسـا سـرحدی نـژاد مبلـغ ۴/593/060/000 ریـال بدهکارمی باشـید 
کـه براثرعـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پس 
از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح مـی 
باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما 
ابـالغ مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ ابـالغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گردد 
ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صـورت 
بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب 

خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی –م الف 535

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بمسـاحت1929/50  باغچـه  و  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
مجـزا  و  مفـروز  از۴12-اصلـی  -فرعـی  پـالک  تحـت  مترمربـع 
از 5۴-فرعـی از۴12-اصلـی واقـع در قطعـه 3 بخـش 3۴کرمـان واقـع در 
عنبرآبـاد. تـل  پشـت  اراضـی  روداب  روسـتای  جنوبـی  جبالبـارز  مردهـک 

جنوبـی جبالبـارز  روداب  آدرس:عنبرآباد-روسـتای 
مـورد تقاضـای :آقـای محمـد قاعـدی فرزنـد رمضـان باسـتناد رای هیـات 
 139۷603190910006۴6 بشـماره  جیرفـت  ثبـت  اختـالف  حـل  محتـرم 
مورخـه139۷/11/0۷ در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع ماده 
3 قانـون تعییـن تکلیـف و وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی و مـاده 13 - آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر و در موعـد مقرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه اسـت و نیـاز بـه تحدید حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخه 98/11030/۴195 - 1398/09/18 مالک؛بدینوسـیله آگهی 
تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره مـاده 13- قانون مزبور  منتشـر و عملیات 
تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز چهارشـنبه مـورخ1398/10/18 شـروع و 
بعمـل خواهـد آمد لـذا به مالک یـا مالکین امـالک مجاور رقبه مزبـور اخطار 
میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن بـه محل وقـوع ملک حاضـر و در 
صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن برحـدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراضی داشـته 
باشـد بـر طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت و مـاده 86 اصالحـی پـس از تنظیـم 
صـورت مجلـس تحدیـدی فقـط تـا 30 روز مهلت دارد تـا اعتراض خـود را از 
طریـق مرجـع صالحیتـدار تقدیم دارد و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه 
نمایـد و پـس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد 

بـود./م الـف 2382-تاریخ انتشـار :23-9-98روز شـنبه
مصیب حیدریان -رئیس ثبت اسناد عنبر اباد

متن آگهی مزایده 
آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کالسه 9۴00336 

نظـر بـه اینکـه خانـم زری ارفند جهـت جابجائی اثاث منـزل خود اقدام ننمـوده لذا 
طبـق مـاده ۴9 آئيـن نامـه اجرا و درخواسـت بانـک اموال ذیل به مزایده گذاشـته می شـود:

1- مبـل قالـی دو کبکـی چوبـی قالـی دسـت بافـت 1 دسـت قیمـت واحـد 120/000/000 ریال 
جمعـا 120/000/000ریـال

2- مبـل قالـی دسـته كل بـا یـک عـدد میـز جلومبلـی رو شیشـه ای 1 دسـت قیمـت واحـد 
120/000/000ریـال جمعـا 120/000/000ریـال 

3- میـز عسـلی زیـر تلفنـی چوبـی یـک کشـو 1 عـدد قیمـت واحـد 250/000ریـال جمعـا 
250/000ریـال 

۴- میز عسلی سه تایی زیر تلفنی 1 عدد قیمت واحد 500/000ریال جمعا 500/000ریال
5- میز چوبی سه کشویی 1عدد قیمت واحد 350/000ریال جمعا 350/000ریال
6- میز عسلی چهار گوش 1 عدد قیمت واحد 200/000 ریال جمعا 200/000ریال

۷- تلویزیون ال ایی دی ۴3 اینچ 1 عدد قیمت واحد 3۴/000/000ریال جمعا 3۴/000/000ریال
8- استریو با باند مشکی 1 عدد قیمت واحد 1/500/000 ریال جمعا 1/500/000ریال 

10/000/000ریـال جمعـا  واحـد  قیمـت  عـدد   1 تلویزیونـی کامـل  زیـر  مشـکی  دکـوری   -9
10/000/000ریـال 

10- یک قاب عکس 5 تایی کالف فلزی 1 عدد قیمت واحد 500/000 ریال جمعا 500/000ریال
11- یک قاب عکس سه تایی 1 عدد قیمت واحد 300/000 ریال جمعا 300/000 ریال 

12- یک قاب عکس تکی 1 عدد قیمت واحد 100/000ریال جمعا 100/000ریال 
13- چهار عدد قاب کاالف چوبی ۴ عدد قیمت واحد 50/000 ریال جمعا 200/000ریال

1۴- قاب فلزی کوچک 3 عدد قیمت واحد 100/000 ریال جمعا 300/000ریال 
15- قاب عکس دکوری قاشق و کارد 1 عدد قیمت واحد 800/000ریال جمعا 800/000ریال

16- قـاب عکـس قهـوه ایـی حالت گردبند فلـزی ریختنی 1 عدد قیمـت واحـد 1/500/000ریال 
جمعـا 1/500/000ریال 

1۷- میز تک گردان 1 عدد قیمت واحد 2/500/000ریال جمعا 2/500/000ریال
واحـد ۷/500/000ریـال جمعـا  قیمـت  متـر 60 جفـت فرسـوده 2 عـدد  قالـی 3*2   -18

15/000/000ریـال
19- قالیچـه دسـت بافـت 1۴0*220 متـر 2 تختـه قیمـت واحـد ۴0/000/000ریـال جمعـا 

80/000/000ریـال
20- مبـل راحتـی سـفید بـا میـز مربوطـه 1 دسـت قیمـت واحـد 25/000/000ریـال جمعـا 

25/000/000ریـال 
21- لیوان رنگی با کاسه رنگی 1۷ عدد شامل 8 عدد لیوان و 9 کاسه جمعا 560/000 ریال

 22- لیوان جام 6 عدد یک کاره قیمت واحد 180/000ریال جمعا 180/000ریال 
23- یـک پیـش دسـتی کوچـک با دیس مربوطه قیمـت واحـد 300/000 ریال جمعـا 300/000 

ریال
2۴- یک عدد کارتن لیوان کوچک 6 عدد جمعا 120/000 ریال 

25- کفش زنانه فرسوده 3 جفت قیمت واحد 20/000 ریال جمعا 60/000ریال
26- کتاب مختلف ۴5 عدد قیمت واحد 30/000ریال جمعا 1/350/000 ریال 

2۷ - کاسه تزئینی سنگی رنگی 6 عدد قیمت واحد 20/000ریال جمعا 120/000 ریال 
28- گالبی تزئینی آب استیل کوچک 1 عدد قیمت واحد 20/000ریال جمعا 20/000ریال 
29-آباژور دکوری سفید پایه کتابی 1 عدد قیمت واحد 250/000ریال جمعا 250/000ریال

30- کاسه تزئینی 1 عدد قیمت واحد 1/000/000ریال جمعا 1/000/000 ریال
31- جاشمعی قهوه ای 2 عدد قیمت واحد۴0/000ریال جمعا 80/000ریال

32- دکور استیل جاگلدانی در سه اندازه 3 عدد قیمت واحد 120/000ریال جمعا 360/000ریال
33- آینه نقره 1 عدد قیمت واحد 20/000/000ریال جمعا 20/000/000ریال

3۴- جاگلدانی سه طبقه چوبی 1 عدد قیمت واحد 500/000 ریال جمعا 500/000ریال
 35- میز ناهارخوری با 8 عدد صندلی فرسوده 1 دست جمعا 5/000/000 ریال

 36- میز ناهار خوری گرد کوچک با سه عدد صندلی 1دست جمعا 1/800/000ریال 
3۷- آب پاش فلزی کوچک 1 عدد قیمت واحد 50/000ریال جمعا 50/000ریال 

38- یخچال ساید با ساید 1 عدد قیمت واحد120/000/000ریال جمعا 120/000/000ریال 
39- یخچال فریز نارنجی معیوب 1 عدد قیمت واحد 15/000/000ریال جمعا 15/000/000ریال

۴0- مایکروفر با فر برقی 1 عدد قیمت واحد 8/000/000ریال جمعا 8/000/000ریال
۴1- تعدادی قاشق چنگال کارد فلزی تعدادی جمعا 1/300/000ریال

۴2- قهوه ساز دولنگی 1 عدد قیمت واحد 6/000/000ریال جمعا 6/000/000ریال
۴3- کباب پز 1 عدد قیمت واحد 2/500/000ریال جمعا 2/500/000ریال 

۴۴- قوطی آشپزخانه 8 عدد قیمت واحد 100/000ریال جمعا 800/000ریال 
۴5- کیک پز tetful عدد1 قیمت واحد 2/000/000ریال جمعا 2/000/000ریال 

۴6- ماشین لباسشوئی LG 1 عدد قیمت واحد 15/000/000ریال  جمعا 15/000/000ریال 
۴۷- لیوان 5 عدد قیمت واحد ۴0/000ریال جمعا 200/000ریال 

 ۴8- بشقاب 10 عدد قیمت واحد 30/000ریال جمعا 300/000ریال 
۴9- فالکس 1 عدد قیمت واحد 100/000ریال جمعا 100/000ریال

50- قابلمه 6 عدد قیمت واحد 250/000ریال جمعا 1/500/000ریال
51- پارچ شیشه ای 1 عدد قیمت واحد 100/000ریال جمعا 100/000ریال

52- تعدادی ظروف پالستیکی تعدادی جمعا 100/000ریال 
53- قاشق چنگال ۴ عدد قیمت واحد 20/000 ریال جمعا 80/000ریال

 5۴- اینه دیواری کوچک تا بزرگ 5 عدد جمعا 2/200/000 ریال
55- یخچال سفید 5 فوت 1 عدد قیمت واحد ۴/500/000 ریال جمعا ۴/500/000ریال 

56- میز دکوری کوچک با چراغ خواب 1 عدد قیمت واحد ۷00/000ریال جمعا ۷00/000ریال
5۷- اینه مستطیل شکل قهوه ای چوبی 1 عدد قیمت واحد 500/000ریال جمعا 500/000ریال 

58- کیس قدیمی 1 عدد قیمت واحد 2/000/000ریال جمعا 2/000/000ریال
59- صفحه کلید کامپیوتر 1 عدد قیمت واحد 200/000ریال جمعا 200/000ریال

60- کمد چوبی قهوه ای 1 عدد قیمت واحد 2/000/000 ریال جمعا 2/000/000 ریال
61- یک گوشی ساده خراب 1 عدد قیمت واحد 50/000 ریال جمعا 50/000 ریال

 62- سماور 1 عدد قیمت واحد 250/000ریال جمعا 250/000ریال
63- ترازو LACA عدد 1 قیمت واحد 350/000ریال جمعا 350/000ریال

6۴- ترازوی آشپزخانه خراب 1 عدد قیمت واحد 50/000ریال جمعا 50/000ریال
65- مبل خاکستری با میز مربوطه 1 عدد قیمت واحد 12/000/000ریال جمعا 12/000/000ریال

66- ساعت ایستاده چوبی 1 عدد قیمت واحد 5/500/000ریال جمعا 5/500/000ریال 
6۷- صندلی چرم استیل گردان 8 عدد قیمت واحد 1/500/000ریال جمعا 12/000/000ریال

69- کت شلوار خاکستری 2 دست قیمت واحد 500/000ریال جمعا 1/000/000ریال 
 ۷0- پیراهن 2 دست قیمت واحد 100/000ریال جمعا 200/000ریال

۷1- کراوات ۴ عدد قیمت واحد 10/000ریال جمعا ۴0/000ریال 
۷2- کیف فرسوده و شکسته 2 عدد قیمت واحد 150/000ریال جمعا 300/000ریال 

۷3- کمد خراب شکسته 1 عدد قیمت واحد 20/000ریال جمعا 20/000 ریال
۷۴- کیف دستی سرمه ای 1 عدد قیمت واحد 100/000ریال جمعا 100/000ریال 

۷5- ظـروف مسـافرتی داخـل سـبد بـا تعـدادی قاشـق و چنـگال مقـداری قیمـت واحـد 
800/000ریـال  جمعـا  800/000ریـال 

۷6- تخت خواب یک نفره 2 عدد قیمت واحد 2/000/000ریال جمعا ۴/000/000ریال 
۷۷- اتو بخار 1 عدد قیمت واحد 3/000/000ریال جمعا 3/000/000ریال

۷8- جاروبرقی سامسونگ 1 عدد قیمت واحد ۴/500/000 ریال جمعا ۴/500/000ریال 
 ۷9- جاروبرقی ال جی 1 عدد قیمت واحد 3/000/000ریال جمعا 0003/000ریال

80- بخارشوی ماژیک فرسوده 1 عدد قیمت 1/000/000ریال جمعا 1/000/000ریال 
81- گلیم در سایزهای مختلف 3 عدد قیمت واحد 350/000ریال جمعا 1/050/000ریال

82- پتو نرمینه ۴ عدد قیمت واحد ۴00/000ریال جمعا 1/600/000ریال
83- تشک قدیمی پنبه ای 2 عدد قیمت واحد 500/000ریال جمعا 1/000/000ریال

8۴- روتختی 2 عدد قیمت واحد 200/000ریال جمعا ۴00/000ریال 
85 - لحاف 1 عدد قیمت واحد ۴00/000ریال جمعا ۴00/000ریال 

 86- ناز بالشت 5 عدد قیمت واحد 150/000ریال جمعا ۷50/000ریال 
8۷- الستیک فرسوده 2 عدد قیمت واحد 100/000ریال جمعا 200/000ریال 

88-صندلی چرمی فرسوده 3عدد قیمت واحد 500/000ریال جمعا 1/500/000ریال 
89- مبل چوبی فرسوده 1 دست  قیمت واحد 1/500/000 ریال جمعا1/500/000ریال

 90- صندلی پالستیکی سفيد فرسوده 5 عدد قیمت واحد 150/000ریال جمعا ۷50/000ریال
91- جاسیگاری استیل 1 عدد قیمت واحد 250/000ریال جمعا 250/000ریال 

92- کهنه شور دو قلو خراب 1 عدد قیمت واحد 1/000/000ریال جمعا 1/000/000ریال 
93- کمد 3 درب فلزی 1 عدد قیمت واحد 1/200/000 ریال جمعا 1/200/000ریال 
9۴- میز کاری چوبی 1 عدد قیمت واحد 2/500/000ریال جمعا 2/500/000ریال 

95- یـک میـز مربـع کشـودار قهـوه ای با دو عدد مبـل یک نفره و یک دو نفره 1 دسـت قیمت 
واحد 5/000/000ریال جمعـا 5/000/000ریال 

 96- تلویزیون 21 ال جی 1 عدد قیمت واحد 1/500/000ریال جمعا 1/500/000ریال 
9۷- ساعت استیل 1 عدد قیمت واحد 200/000ریال جمعا 200/000ریال 
 98- رسیور مشکی 1 عدد قیمت واحد ۷00/000ریال جمعا ۷00/000ریال 

99- رادیو ضبط دو كاسته معیوب 1 عدد قیمت واحد 200/000ریال جمعا 200/000ریال
100- دو عدد تشک راحتی چرمی و دو پشتی و یک عدد بالشت جمعا 1/600/000ریال 

101- صندوق چهار گوش 2 عدد قیمت واحد 350/000ریال جمعا ۷00/000ریال 
102- صندوق طرح قدیمی با آینه 1 عدد قیمت واحد ۴/500/000ریال جمعا ۴/500/000ریال 

103- تختخـواب دو نفره با میز آرایشـی و یک عدد پاتختی 1 عدد قیمت واحـد 16/000/000ریال 
جمعا 16/000/000ریال 

10۴- میز مطالعه چوبی با صندلی 1 عدد قیمت واحد 3/000/000ریال جمعا 3/000/000ریال
105- میز کشوچوبی داخل اتاق خواب 3 عدد قیمت واحد 500/000ریال جمعا 1/500/000ریال 

 106- پتو معمولی 3 عدد قیمت واحد 250/000ریال جمعا ۷50/000ریال 
 10۷- مبـل یـک نفـره داخـل اتـاق خـواب کـودک 1 عـدد قیمـت واحـد 3/000/000ریـال جمعا 

3/000/000ریـال
 108- تختخواب مشکی 1 عدد قیمت واحد 2/500/000ریال جمعا 2/500/000ریال
109- تختخواب سفید 1 عدد قیمت واحد 2/500/000ریال جمعا 2/500/000ریال 

110- میز کار با صندلی 1 عدد قیمت واحد 2/000/000ریال جمعا 2/000/000ریال
111- یک عدد دستگاه کپی کوچک 1 عدد قیمت واحد 3/000/000ریال جمعا 3/000/000ریال

112- سـه عـدد بانـد مشـکی کوچـک و بـزرگ 1 سـری قیمـت واحـد 1/000/000ریـال جمعـا 
1/000/000ریـال 

جمـع كل اقـالم فـوق مبلـغ ۷۷1/۷۴0/000 ریـال مـی باشـد جلسـه مزایـده امـوال 
فـوق الذکـر از سـاعت 9 الـی 12 ظهـر روز دوشـنبه مورخـه 1398/10/09  اداره اجـرای 
اسـناد رسـمی کرمـان واقـع در کرمـان ضلـع شـمالی پـارک نشـاط طبقه دوم سـالن 
اجتماعـات شـهید نصـر از طریـق مزایـده بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلـغ پایـه 
کارشناسـی ۷۷1/۷۴0/000 ریـال موجـود در محـل کـه قطعـی گردیـده اسـت شـروع 
و باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه 
ذکـر اسـت ضمـن آنکه پـس از انجـام مزایـده در صورت وجود مـازاد وجـوه پرداختی 
بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد میگـردد در ضمن 
بعـد از انجـام مزایـده امـوال تحویل برنـده مزایده می گـردد ضمنا چنانچـه روزمزایده 
بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعد از تعطیلـی مزایده انجام خواهد شـد 
طالبیـن مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبـت 

اسـناد مراجعـه نمایند.
تاریخ انتشار : 98/9/23 

علیرضا محمدی کیا
 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان/ م الف: 1329

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره 1398603190620005۴3 هیـات اول 
موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
گلبـاف تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا قاسـمی 
گوکـی  فرزنـد قاسـم بشـماره شناسـنامه 23۴صـادره از گلباف 
در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 
3۷۷/32 متـر مربـع پـالک 2 فرعـی از 2۷۷- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پالکهـای 226-اصلـی و 22۷ اصلـی واقـع در 
گلبـاف خیابـان شـهید باهنـر خریـداری از مالکان رسـمی علی، 
قاسـم و پوران قاسـمی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 1306

تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 98/9/23
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 98/10/8

محمد مقصودی- رییس ثبت اسناد و امالک گلباف

 آگهی تحدید حدود عمومی بخشهای 13 و 
14 و 15 و16کرمان حوزه ثبتی شهرستان زرند

در تعقیب آگهی شـماره ................و در اجرای ماده 
1۴ قانـون ثبـت اسـناد و امالک تحدید حدود امالک مشـروحه 
زیـر واقـع در بخشـهای 13 و 1۴ و 15 و 16 کرمـان حـوزه ثبتـی 
شهرسـتان زرند به ترتیب شـماره پالک به شـرح ذیـل در تاریخ 

هـای تعییـن شـده در محل شـروع به عمل خواهـد امد.
الف( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 13 کرمان

پـالک 21 فرعـی از 2۴31 اصلی مجزی شـده از ۴ فرعی خانمها 
قدسـیه ترکـزاده سـلیمان آبـادی و بتـول السـادات منصـوری 
کهنوجـی هـر کـدام سـه دانـگ از 6 دانـگ زمیـن ششـدانگ 

بمسـاحت 3۷۷0/16 مترمربـع.
پـالک 18915 اصلـی آقـای محمدعلی میرزایی بادیزی نسـبت 
بـه 89 سـهم و سـه چهـارم سـهم از 96 سـهم زمین ششـدانگ 

بمسـاحت 106۴8/50مترمربع 
که در روز دوشنبه مورخه98/10/16بعمل خواهد آمد.

ب( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1۴ کرمان
پرنـده  هوشـنگ  آقـای  اصلـی  از 3۷18  فرعـی  یـک  پـالک 
ششـدانگ خانـه واقـع در سـرمور بادیز بـه مسـاحت 138 متر مربع 
اسـماعیلی  خانـم عصمـت  اصلـی  از 610۷  فرعـی  پـالک ۴ 
اراضـی سـرتخت زرنـد  سـرتختی ششـدانگ خانـه واقـع در 

مترمربـع.  831/۴9 بمسـاحت 
که در روز سه شنبه 98/10/1۷ بعمل خواهد آمد.

ج( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 15 کرمان
پـالک ۴18 اصلـی آقـای سـیداکبر زعیـم باشـی عیسـی ابادی 
مـوازی نیـم دانـگ )8سـهم(  از 96 سـهم ششـدانگ مزرعـه 

امیرابـاد زرنـد ششـدانگ بـه مسـاحت 3/20۴۴ هکتـار
که در روز چهارشنبه 98/10/18 بعمل خواهد امد.

د( امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 16 کرمان
پـالک 2608 فرعـی از 2 اصلـی آقـای محسـن مرتضـی پـور 
کوهبنانـی ششـدانگ خانه واقـع در اراضـی ده ملک کوهبنان به 

مسـاحت 300/32 مترمربـع.
که در روز پنج شنبه 98/10/19 بعمل خواهد آمد.

لـذا بـه موجب مـاده 1۴ ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان زرند به 
صاحبـان امـالک و مجاوریـن پالک هـای فوق الذکر به وسـیله 
ایـن آگهـی اخطـار می شـود کـه در روز و سـاعت مقـرر در محل 
حضـور بهـم رسـانند و چنانچـه هـر یـک از صاحبـان امـالک یا 
نماینـده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشـند مطابق 
مـاده 15 قانـون مزبـور ملـک انهـا بـا حدود اظهـار شـده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد شـد و چنانچه کسـی یا کسـانی 
بـر حـدود ارتفاقـی اعتراض داشـته باشـند باید اعتـراض خود را 
ظـرف مـدت یک مـاه از تنظیم صورتمجلس تحدیـد حدود کتبا 
و مسـتقیما بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد و نیز 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه ایـن اداره 
دادخواسـت الزم به مراجع ذیصالح قضائی تسـلیم نمایند و در 
غیـر ایـن صـورت متقاضی ثبت یا نماینـده قانونـی او می توانند 
بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی عدم تقدیم دادخواسـت را 
دریافـت و بـه این اداره تسـلیم نماینـد و اداره ثبت اسـناد بدون 
توجـه به اعتـراض عملیات ثبتـی را با رعایت مقـررات ادامه می 
دهـد و پـس از گذشـت مهلـت هـای یـاد شـده اقـدام و هیـچ 
گونـه ادعائی مسـموع نخواهـد بود و کلیه پـالک های تحدیدی 
منـدرج در ایـن اگهی در روزهای تعیین شـده از سـاعت 8 صبح 
بـه ترتیـب شـماره پالک و بخش شـروع به عمل خواهـد امد.م 

الـف 180-تاریخ انتشار:شـنبه 1398/9/23 
حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان زرند

دپارتمان ملی کشاورزی و گلخانه ای 
در جنوب کرمان ایجاد می شود

کرمـان - ایرنا - رئیس سـازمان آمـوزش فنی و حرفه ای 
کشـور بـه منابـع غنـی جنوب اسـتان کرمـان اشـاره کرد و 
گفـت: دپارتمان ملی کشـاورزی و گلخانه ای با رشـته های 
مختلف کشـاورزی و با تربیت مربـی در این منطقه ایجاد 

می شود.
علی اوسط هاشـمی روز پنجشـنبه در دیدار رئیس سازمان 
فنـی و حرفـه ای بـا کارکنان و مدیـران آموزشـگاه های آزاد 
فنـی و حرفـه ای جنـوب کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـا 
مشـارکت همـه مسـئوالن سـند مهـارت جنـوب کرمـان 
تدویـن شـود ، افزود: این سـند یک بسـته عدالـت و نگاه  

توسـعه ای در جنـوب کرمان اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت مهـارت در طـول تاریـخ افـزود: 
ایرانیـان در یکهـزار سـال قبـل در خلـق آثـار، اندیشـه ها و 
مهـارت پیشـتاز بوده انـد و در عصـری کـه از ضعیف تریـن 
امکانـات اسـتفاده می کردنـد از حـوزه اداره زندگی خود به 

نحـو مطلـوب برآمده انـد.
رئیـس سـازمان فنـی و حرفـه ای کشـور بـا بیـان اینکـه 
بسـیاری از ابـزار، اشـیا و کاال در موزه هـا محصـول مهارت، 
هنـر و خالقیـت ایرانـی مـی باشـد،  گفـت: چگونه اسـت 
امـروز بـا ایـن تمـدن و سـوابق و آثـار و بـا نـام و نشـان 
بـزرگان کـه مرجعی بـرای جهانیان بوده سـخن از بیکاری 
و عـدم کاربـردی بـودن آموزش هـا را بـه میـان می آوریم.

اوسط هاشـمی بـا اشـاره اینکـه جوانـان امـروز تنهـا نمـی 
تواننـد بـا تکیـه بـر مـدرک دانشـگاهی از عهده معیشـت 
حداقلـی خـود برآینـد تصریـح کـرد: توانمندی انسـان به 
مهـارت، خالقیـت، اسـتعداد و بـه صالحیـت حرفـه ای او 
اسـت.وی بـا تاکیـد بـر اینکـه اشـتباه و  خطـا اسـت اگر 
تصـور کنیـم همـه صالحیت هـا، ارزش هـا و دانایی هـا در 
مسـیر دانشـگاه قابـل جسـت و جـو اسـت گفـت: کثرت 
حاصـل از مهـارت از زندگـی در خانـه شـروع و تـا کسـب 

شـرکت در بازارهـای خارجـی ادامـه دارد.
اوسط هاشـمی بـا بیـان اینکـه ارزش آدمـی را در پسـت، 
مقـام و مـدرک خالصـه نکنیـم تصریـح کـرد: مهـارت 

جوشـکاری در مسـیر گازرسـانی کشـور بسـیار اقتصـادی 
اسـت  و ایـن مهـارت مانـدگار و بـه معیشـت پایـدار ختم 
می شـود.رئیس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه کشـور با 
بیـان اینکـه والدیـن آرمان هـا را محـدود بـه دانشـگاه ها 
نکننـد گفـت: امـروز از دکترای بیکار سـخن مـی گویم اما 
دکتـری که دکتر باشـد باید کارآفرینی بـرای وی مرجعیت 
داشـته باشد.اوسط هاشـمی تصریح کرد: دامنه مطالبات 
افـراد در حـوزه کار بـه حـوزه حکومـت ختم شـده در حالی 
کـه کلیـد اشـتغال مهارت اسـت کـه باید ایـن دیـدگاه در 

مطالبـات تغییـر یابد.
بایـد مرکـز هدایـت مهارت آمـوزی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
در کرمـان ایجـاد شـود تـا متناسـب بـا رشـته تحصیلـی 
مهارت آمـوزان آموزش هـای خـود را ارائـه دهـد ، گفـت: 
اشـتغال و وام بی مهارت کار نیسـت فقط نقدینگی و تورم 

است.
رئیـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفه ای کشـور تصریح 
کـرد: دسـتور ارزش گـذاری بـر روی گواهینامه هـای فنی و 

حرفـه ای از رییـس جمهـوری گرفته شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـه دنبال این هسـتیم کـه موجی از 
مهـارت را در کشـور ایجـاد کنیـم گفـت: کارگروه شـورای 
مهـارت بـا نـگاه تخصصـی در تمـام اسـتان ها برگـزار 
خواهد شـد که نخسـتین نشسـت آن در اسـتان کرمان 

شـد. برگزار 
اوسـط هاشـمی بـا اشـاره بـه اینکـه بـه دپارتمـان مهارت 
نفـت و گاز اوپـک مـی اندیشـیم گفت: ما به سـرمایه های 
ملـی خـود نـگاه تخریبـی داریـم و تـا زمانـی به ایـن نوع 

نـگاه را داشـته باشـیم توسـعه را تجربه نخواهیـم کرد.
 رئیس سـازمان آموزش فنی و حرفه ای کشـور در سـفر به 
جنـوب کرمان به همـراه نماینده مردم جیرفـت و عنبرآباد 
در مجلـس شـورای اسـالمی، فرمانـدار جیرفـت و جمعی 
از مسـئوالن از کارگاه هـای تعمیـر خـودرو، لوله کشـی گاز، 
گشـت گلخانـه ای و کسـب و کارهـای خرد مرکـز آموزش 

فنـی و حرفـه ای جیرفت بازدیـد کرد.

رنا
 ای

س:
عک

تجدید آگهی مناقصه
به اســتناد مجوز شــورای اسالمی شهر به شــماره صورتجلســه 10 مورخ 98/0۴/12 شــهرداری ماهان در نظر دارد 
عملیـات آماده سازی و لکه گیری آسـفالت معابـر سـطح شـهر ماهـان را از طریـق مناقصـه عمومـی انجام دهد، 
لــذا از کلیه اشــخاص حقوقــی دارای تاییـد صالحیـت و و رتبـه بنــدی معتبر با رعایـت ظرفیت خالی)مجـاز( از 

مراجع ذیصالح با در نظر گرفتــن شــرایط ذیل جهــت شــرکت در مناقصه دعوت مــی گردد.

-    مبلـغ بـرآورد اعتبـار 5/000/000/000 ریـال 
-    مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 250/000/000 ریال

-    تاریــخ دریافــت اسـناد مناقصـه از روز چهارشنبه مـورخ 
98/09/20  لغایـت شـنبه 98/09/30 در سـاعت اداری بـا ارائـه 

درخواسـت کتبـی
-    تاریـخ تحویـل پیشـنهادات: روز سه شـنبه 98/10/03  تـا 

پایان وقت اداری
-    محـل دریافـت اســناد و تحویل پیشــنهادات واحد امور 

مالی شــهرداری ماهان
-     تشــکیل کمیســیون بازگشـایی پیشـنهادات  در محـل 
شهرداری ماهان  سـاعت 1۴ روز چهار شـنبه مـورخ 98/10/0۴

-    برندگان اول و دوم مناقصــه چنانچــه حاضـر بـه انعقـاد 
قـرارداد نشـوند سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبـط مـی گـردد.

-    شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-    هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت دوم

دراجـرای مـواد مذکوربدینوسـیله امالکـی کـه برابـر آراء هيات هـای حل اختـالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
گلبـاف کـه ادامه عملیـات ثبتی آنها مطابق قانون مذکور تجويز گردیده اسـت به ترتیب شـماره پالک 

وبخـش و محـل وقـوع ملک و مشـخصات مالک واقـع در بخش 2۷ کرمان بشـرح ذیل:
1- پـالک 3 فرعـی از۴05-اصلـی بخش 2۷ کرمان مالک آقای محمود فروتن گوکی فرزند اسـداله 
بـه شـماره شناسـنامه 188 صـادره از گلباف در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 892/35متر 
مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصـر کوچـه شـماره 2۷ خریـداری از مالک رسـمی آقـای عباس 

گوکی کمالی 
2- پالک 3 فرعی از 920 - اصلی بخش 2۷ کرمان مالک آقای محمود فروتن گوکی فرزند اسـداله 
به شـماره شناسـنامه 188 صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب مغازه به مسـاحت30/50متر مربع 
واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصـر بعد از سـه راه بهشـتی روبروی نانوایـی خریداری از مالک رسـمی 

آقای نعمـت اله پور وفایی وشـهربانو صباغی
 ٣- پـالک 1۷50 اصلـی بخـش 2۷ کرمـان مالـک اقای عباس کمالـی نژاد فرزند محمد به شـماره 
شناسـنامه 33۴صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یک باب خانه بـه مسـاحت10۴1/8۴متر مربع واقع 
در گلبـاف خیابـان طالقانی کوچه شـهید حسـینی خریداری از مالک رسـمی خانم رخسـاره صابری 

گوکی

 ۴- پـالک 2 فرعـی از 26۴9-اصلـی بخـش 2۷ کرمـان مالـک آقـای حمیـد عاقلی فرزنـد اکبر به 
شـماره شناسـنامه 95 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بر باغ به مسـاحت 
1959/93متـر مربـع واقـع در گلبـاف محله عقبه کوی شـهید کمالی خریداری از مالک رسـمی آقای 

عاقلی اکبر 
5-پـالک 26۷5 - اصلـی بخـش 2۷ کرمـان مالـک اقـای محمدعلـی یوسـف زاده گوکـی فرزنـد 
علـی بـه شـماره شناسـنامه 3180029595 صـادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانـه مخروبه به 
مسـاحت ۴13/21متـر مربـع واقـع در گلبـاف محله عقبه كوچه درویشـی خریداری از مالک رسـمی 

آقایـان علـى ومحمـد یوسـف زاده وخانم زهـرا پورجعفری
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز اگهـي مـي شـود در صورتـي کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالكيـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يـك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضايي تقديم نمایند. 
بديهـي اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ نوبت اول: 98/9/23-تاریخ انتشار نوبت: 98/10/8

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 1321

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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پیوستن به سازمان تجارت جهانی 
می تواند در صادرات موثر باشد

مهــر - اســتاندار کرمــان گفــت: پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی از مســائلی 
اســت کــه بایــد در ســطح ملــی تعییــن تکلیــف شــود امــا ایــن تصمیم گیری هــا 

ــر باشــد. ــد در صــادرات موث می توان
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، محمدجــواد فدایــی ظهــر پنجشــنبه در همایــش 
ــان  ــان بی ــه اســتان کرم ــدگان نمون ــل از صادرکنن بزرگداشــت روز صــادرات و تجلی
داشــت: بــه صادرکننــدگان نمونــه تبریــک می گویــم کــه موفــق شــدند و توانســتند 

ــد. ــی در توســعه صــادرات بردارن ــدم مثبت ق
ــن اســت در شــرایط  ــای ای ــه معن ــم کــه ب ــه داری ــده نمون وی افــزود: مــا صادرکنن
ــه  ــن ک ــد و دوم ای ــه ش ــده نمون ــام داد و صادرکنن ــوان کار انج ــم می ت ــم ه تحری
صادرکننــده نمونــه کمــک کننــد بــه ســایر صادرکننــدگان تــا مــا بــه عــدد 10 میلیــارد 

ــیم. ــادرات برس ــده در ص ــی ش دالر پیش بین
اســتاندار کرمــان گفــت: مــا علیرغــم همــه مشــکالت در صــادرات رشــد داشــتیم 
کــه نشــاندهنده حرکــت رو بــه جلــو اســت در هفــت ماهــه اول ســال جــاری 32 
درصــد رشــد صــادرات داشــتیم و صــادرات در ســال 9۷ نســبت بــه 96 حــدودا 2 

برابــر بــوده اســت.
فدایــی تصریــح کــرد: شــناخت بازارهــای خارجــی یکــی از مشــکالت صادرکننــدگان 
مــا اســت در حالیکــه ۷0 درصــد صــادرات مــا تنهــا بــه پنــج کشــور انجــام می شــود 
و طــراز تجــاری مــا بــا کشــورهای همســایه منفــی اســت کــه بخشــی هــم مربــوط 

بــه سیاســتگذاری کلــی دولــت اســت.
وی گفــت: صــادرات در تولیــد داخلــی تاثیــر می گــذارد کــه بایــد ببینیــم بایــد چــه 
راهکارهایــی داشــته باشــیم و در مجمــوع منافــع ملــی مــا در سیاســت گذاری کالن 

کشــور روی صــادرات اثرگــذار اســت.
ــرایط  ــن ش ــه ای در ای ــای لحظ ــا تصمیم گیری ه ــت: ب ــراز داش ــان اب ــتاندار کرم اس

ــج کشــور صــادرات انجــام شــود. ــا پن ــط ب ــا فق ــرد و ی ــزی ک ــوان برنامه ری نمی ت
وی افــزود: پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی و... از مســائلی اســت کــه بایــد 
در ســطح ملــی تعییــن تکلیــف شــود کــه آیــا سیاســتگذاری کالن مــا و منافــع ملــی 
ــر  ــد در صــادرات موث ــه کــه ایــن تصمیم گیری هــا می توان ــا ن پذیــرای آن هســت ی

واقــع شــود.

اقتصـادی مجلـس گفـت:  - عضـو کمیسـیون  مهـر 
درآمدهـای مالیاتـی کـه در بودجـه 99 دیـده شـده 

منطبـق بـا رونـق تولیـد نیسـت.
انارکـی محمـدی  احمـد  مهـر،  بـه گـزارش خبرنـگار 
صبـح پنجشـنبه در همایـش بزرگداشـت روز صادرات 
و تجلیـل از صادرکننـدگان نمونـه اسـتان کرمـان بیان 
بودجـه  تدویـن  حـال  در  حاضـر  حـال  در  داشـت: 
هسـتیم ضمـن ایـن کـه درآمدهـای مالیاتـی کـه در 
بودجـه 99 دیـده شـده منطبق بـا رونق تولید نیسـت. 
رونقـی کـه امـروز در جامعه برای تولید اسـت بیشـتر 
افزایـش تـورم اسـت که نتیجـه آن باالرفتـن قیمت ها 

و در نتیجـه بـاال رفتـن نـرخ بودجـه اسـت.
هـزار   66 افـزوده کـه  ارزش  بحـث  در  افـزود:  وی 
میلیـارد تومـان پیش بینـی شـده هـم قیمـت کاالهـا 
افزایـش داشـته کـه در ارزش افـزوده آمـده لـذا باید 

اقـدام ویـژه ای انجـام داد بـا توجـه به نبـود بودجه ای 
کـه سـال ها از نفـت بـوده اسـت.

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسـالمی 
گفـت: اراده ای بایـد در ایـن کار باشـد تـا بتوانیـم از 
نفـت فاصلـه بگیریـم و بحـث بعـدی ایـن اسـت کـه 
زیـر سـاخت هـا آمـاده باشـد لـذا امیدواریـم بـرای 
اجرایـی  نفـت همـه دسـتگاه های  از  فاصلـه گرفتـن 

همـراه و همـگام باشـند.
انارکـی محمـدی تصریح کـرد: وقتـی تصمیمات کالن 
کشـور را می گیریـم بخـش خصوصـی در آن دخیـل 
مشـکالت  ایجـاد  بـه  منجـر  نهایـت  در  نیسـت کـه 
اقتصـادی  فعـاالن  و  بخـش  ایـن  بـرای  بسـیاری 

می شـود.
نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار در مجلـس شـورای 
تصمیم گیری هایمـان  در  مـا  شـد:  یـادآور  اسـالمی 

تنهـا  و  بی توجهـی  خصوصـی  بخـش  بـه  نسـبت 
فعلـی  مشـکالت  ایـن کـه  ضمـن  تعـارف کرده ایـم 
مـا ناشـی از دخالـت نداشـتن بخـش خصوصـی در 

اسـت. تصمیم گیری هـا 
وی افـزود: در حـال حاضـر ایـران در علـم پیشـرفت 
کـرده بـه همیـن دلیـل بایـد از علـم در کنـار صنایـع 
موقعیتـی  و  شـود  اسـتفاده  بـزرگ  معـادن  و  مـادر 
بتواننـد  اسـتارتاپ ها  از  بخشـی  تـا  کنیـم  فراهـم 
فعالیـت کننـد همچنیـن شـرکت های دانـش بنیـان 

نیـز بـه میـدان بیاینـد.
بـه  خـود  سـخنان  از  بخشـی  در  محمـدی  انارکـی 
مشـکالت برگشـت ارز در صادرات اشـاره کرد و افزود: 
بازاریابـی  صـادرات  روی  پیـش  مشـکالت  از  یکـی 
اسـت لـذا صـدور بخشـنامه های مختلـف و ممنوعیت 

صـادرات موجـب از دسـت رفتـن بازارهـا می شـود.

درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۹ منطبق با رونق تولید نیست
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جنجال کیک های حاوی قرص؛ مسمومیت خفیف هفت نفر در کرمان

یــا همــان کیک هــای  کیک هــای مشــکوک 
حــاوی قــرص موجــب مســمومیت خفیــف 

هفــت نفــر در اســتان کرمــان شــده اند.
دکتــر محمــد صابــری، رییــس اورژانــس پیــش 

بیمارســتانی، مدیر حوادث و ســخنگوی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمــان بــا تاییــد وجــود قــرص در 
ــتان  ــده در اس ــته بندی ش ــای بس ــی کیک ه برخ
ــهر  ــه در ش ــت ک ــو« گف ــان ن ــه »کرم ــان ب کرم
کرمــان چهــار نفــر و در شــهر بافــت ســه نفــر بــه 
ــتان  ــه بیمارس ــا ب ــن کیک ه ــرف ای ــل مص دلی

ــد. مراجعــه کردن
بــه گفتــه او ایــن افــراد کــه بیشترشــان کــودک 
بودنــد، دچــار مســمومیت خفیــف و خــواب 
آلودگــی شــده کــه بــه صــورت ســرپایی درمــان 

شــدند.
ــده  ــخص ش ــا مش ــه آی ــه اینک ــخ ب وی در پاس
ــوده،  ــی ب ــا چــه نوع ــای داخــل کیک ه قرص ه
گفــت کــه آزمایشــات انجــام شــده و ایــن 
خفیــف  آرامبخش هــای  حــاوی  قرص هــا 
بودنــد. امــا بــه دلیــل اینکــه مــواد بــه کار رفتــه 
در برخــی قرص هــا می توانــد شــبیه باشــد، 

فعــال نمی تــوان بــه صــورت قطعــی نــام قــرص 
خاصــی را آورد.

ــان از  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
همشــهریان و هموطنــان عزیــز درخواســت کــرد 
کــه قبــل از اســتفاده از اینگونــه مــواد خوراکــی 
بســته بندی شــده، بــا چــک کــردن داخــل 
کیــک، از ســالمت کامــل محصــول و محتویــات 
بســته بنــدی شــده آن، اطمینــان حاصــل کننــد.

ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــری در پاس ــر صاب دکت
ــا جاســازی  ــه در کیک ه ــا چگون ــن قرص ه »ای
بــه  کــه  کــه کیک هایــی  شــده اند« گفــت 
ــد و  ــده بودن ــاز ش ــه ب ــیده، هم ــا رس ــت م دس
نمی تــوان در ایــن مــورد اظهارنظــر دقیقــی کــرد 
امــا از آنجایــی کــه بــر چرخــه تولیــد کارخانجــات 
نظــارت جــدی وجــود دارد، احتمــال تخلــف 
ــی  ــت و چگونگ ــم اس ــات ک ــوی کارخانج از س
جاســازی ایــن قرص هــا در کیــک بایــد از 

ــود. ــری ش ــط پیگی ــای ذیرب ــوی نهاده س
بــه گفتــه او، کیک هــای حــاوی قرصــی کــه بــه 
دســت دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان رســیده، 

ــد. از برندهــای مختلفــی بوده ان
ــز عرضــه  ــان فروشــگاه ها و مراک ــه صاحب وی ب
کننــده مــواد خوراکــی و آشــامیدنی، توصیــه کرد 
کــه مــواد خوراکــی و آشــامیدنی را مســتقیمًا از 
ــرکت  ــاز و ش ــای مج ــات و نمایندگی ه کارخانج
ــه  ــن و عرض ــر، تأمی ــده معتب ــع کنن ــای توزی ه

کننــد.
ــگاه  ــوادث دانش ــر ح ــس و مدی ــس اورژان ریی
ــرد  ــه ک ــن اضاف ــان همچنی ــوم پزشــکی کرم عل
کــه بازرســان حــوزه غــذا و دارو و همچنیــن 
دانشــگاه  محیــط  بهداشــت  کارشناســان 
ــد  ــن بازدی ــتان، ضم ــکی اس ــوم پزش ــای عل ه
از کارخانجــات و مراکــز عرضــه کننــده مــواد 
ــد تولیــد و توزیــع محصــوالت  ــر رون خوراکــی، ب
خوراکــی نظــارت کامــل داشــته و گروه هــای 
مربوطــه، تدابیــر الزم را در ایــن زمینــه بــه عمــل 

می آورنــد.

تامین میوه شب عید کرمان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: هنوز تکلیف تامین میوه شب عید در کرمان مشخص نیست 

و با توجه به اظهارات تعاون روستایی استان امسال مبادرتی برای تامین میوه شب عید ندارند

بـــه گـــزارش خبرگـــزاری تســـنیم از کرمـــان، 
ــان  ــتان کرمـ ــازار اسـ ــم بـ ــتاد تنظیـ ــه سـ جلسـ
حســـین  حضـــور  بـــا  امـــروز  ظهـــر  از  بعـــد 
مدرس خیابانـــی قائـــم مقـــام وزیـــر صنعـــت، 
ـــتاندار  ـــی اس ـــواد فدائ ـــارت، محمد ج ـــدن و تج مع
ــو  ــتگاه های عضـ ــایر دسـ ــران سـ ــان و مدیـ کرمـ
ـــن  ـــد و تامی ـــزار ش ـــان برگ ـــی کرم ـــاق بازرگان در ات
ــان یکـــی از  ــتان کرمـ ــد در اسـ ــوه شـــب عیـ میـ

ــود. ــه بـ ــم ایـــن جلسـ ــات مهـ مصوبـ

ــرکل  ــینی نژاد مدیـ ــه مهـــدی حسـ در ایـــن جلسـ
صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان کرمـــان بـــا 
مطـــرح کـــردن دســـتور کار تامیـــن میـــوه شـــب 
ــن  ــت: ایـ ــار داشـ ــان اظهـ ــتان کرمـ ــد در اسـ عیـ
ـــاری  ـــاه ج ـــه ۴ آذرم ـــه مورخ ـــتور کار در جلس دس
ــد  ــرار شـ ــد و قـ ــرح شـ ــار مطـ ــن بـ ــرای اولیـ بـ
کمیتـــه ای بـــا عنـــوان کمیتـــه راهبـــردی تامیـــن 

میـــوه شـــب عیـــد در کرمـــان تشـــکیل شـــود.
مدیـــرکل صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان 
ــف  ــوز تکلیـ ــه هنـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ کرمـ
تامیـــن میـــوه شـــب عیـــد در کرمـــان مشـــخص 
ـــاون  ـــارات تع ـــه اظه ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب ـــت اف نیس
روســـتایی اســـتان کرمـــان امســـال مبادرتـــی 
ـــد  ـــد و بای ـــد ندارن ـــب عی ـــوه ش ـــن می ـــرای تامی ب

ــود. مباشـــر دیگـــری انتخـــاب شـ
بـــه گـــزارش تســـنیم در جلســـه ســـتاد تنظیـــم 
ــاه 98  ــخ ۴ آذرمـ ــان در تاریـ ــتان کرمـ ــازار اسـ بـ
ــکیل  ــان تشـ ــتاندار کرمـ ــت اسـ ــه ریاسـ ــه بـ کـ
شـــد، محمد جـــواد فدائـــی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــطه ها  ـــه واس ـــده ک ـــکیل ش ـــتایی تش ـــی روس تعاون
ــر  ــه داد: اگـ ــوند ادامـ ــع آوری شـ ــا جمـ و دالل هـ
ـــکالت  ـــان مش ـــد در زم ـــتایی نمی توان ـــاون روس تع
ــر  ــود، بهتـ ــل شـ ــد منحـ ــل کنـ ــردم را حـ کار مـ

اســـت.
ــاد از  ــا انتقـ ــه بـ ــان در آن جلسـ ــتاندار کرمـ اسـ
اینکـــه تعـــاون روســـتایی چگونـــه نمی توانـــد 
میـــوه شـــب عیـــد را تامیـــن کنـــد؟ گفـــت: اگـــر 
تعـــاون روســـتایی همـــکاری نداشـــته باشـــد بـــه 

ــورد. ــا می خـ ــروز مـ ــه درد امـ چـ
ـــکیل  ـــتور تش ـــه دس ـــان در آن جلس ـــتاندار کرم اس
ــد  ــب عیـ ــوه شـ ــن میـ ــردی تامیـ ــه راهبـ کمیتـ
ــازار را داد و  ــم بـ ــتاد تنظیـ ــل سـ ــان ذیـ در کرمـ
ـــن  ـــه تامی ـــف ب ـــتایی را مکل ـــاون روس ـــازمان تع س
میـــوه شـــب عیـــد بـــا همـــکاری ســـایر نهادهـــا 
کـــرد امـــا در جلســـه بعـــد ســـتاد تنظیـــم بـــازار 

اســـتان کـــه در تاریـــخ 10 آذرمـــاه بـــه ریاســـت 
محمد علـــی دهقـــان معـــاون معـــاون اقتصـــادی 
ــتی  ــان سرپرسـ ــه آن زمـ ــان کـ ــتانداری کرمـ اسـ
ایـــن معاونـــت را برعهـــده داشـــت، برگـــزار شـــد 
ــب  ــوه شـ ــن میـ ــردی تامیـ ــه راهبـ ــوز کمیتـ هنـ

عیـــد تشـــکیل نشـــده بـــود.
ــردی  ــه راهبـ ــد کمیتـ ــرر شـ ــه مقـ ــن جلسـ در ایـ
ــه  ــان بالفاصلـ ــد کرمـ ــب عیـ ــوه شـ ــن میـ تامیـ
بـــا حضـــور مدیـــرکل صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
اســـتان کرمـــان، مدیـــرکل جهـــاد کشـــاورزی 
اســـتان کرمـــان، مدیـــرکل تعـــاون روســـتایی 
ـــان،  ـــتاندار کرم ـــار اس ـــده تام االختی ـــتان، نماین اس
نماینـــده تام االختیـــار اداره کل اطالعـــات اســـتان 
ـــده  ـــان، نماین ـــاف کرم ـــاق اصن ـــس ات ـــان، رئی کرم
اســـتان  بانک هـــای  هماهنگـــی  کمیســـیون 
و  تشـــکیل  ذیربـــط  اتحادیه هـــای  روســـای  و 
ــان  ــتان کرمـ ــد در اسـ ــب عیـ ــوه شـ ــن میـ تامیـ

ــود. ــف شـ ــن تکلیـ تعییـ
حســـینی نژاد  کـــه  بـــود  جلســـه  همیـــن  در 
مدیـــرکل صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان 
کرمـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ذخیره ســـازی 
ـــام  ـــتان انج ـــد در اس ـــد از االن بای ـــب عی ـــوه ش می
شـــود گفـــت: اعتقـــاد اســـتاندار کرمـــان اســـت 
ــت  ــا محوریـ ــد بـ ــب عیـ ــوه شـ ــن میـ ــه تامیـ کـ
تعـــاون  و  شـــود  انجـــام  روســـتایی  تعـــاون 
روســـتایی بایـــد صریحـــا اعـــالم کنـــد کـــه آیـــا 

می خواهـــد در ایـــن زمینـــه همـــکاری کنـــد یـــا 
ــد. ــخ بدهـ ــریعا پاسـ ــر و سـ خیـ

ـــس  ـــینی رئی ـــا محمدحس ـــه رض ـــن جلس ـــا در ای ام
ــازمان تعـــاون روســـتایی اســـتان کرمـــان در  سـ
پاســـخ بـــه اظهـــارات مدیـــرکل صنعـــت، معـــدن 
و تجـــارت اســـتان کرمـــان بـــا بیـــان اینکـــه مـــا 

ـــد  ـــب عی ـــوه ش ـــن می ـــرای تامی ـــی ب ـــه اجرای وظیف
نداریـــم گفـــت: کمیتـــه راهبـــردی تامیـــن میـــوه 
ـــن  ـــم در ای ـــا ه ـــود و م ـــکیل ش ـــد تش ـــوروزی بای ن

ــم. ــکاری می کنیـ ــه همـ کمیتـ
ــتایی  ــاون روسـ ــه تعـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
عیـــد  شـــب  میـــوه  تامین کننـــده  به تنهایـــی 
نیســـت و مـــا وظیفـــه اجرایـــی نداریـــم افـــزود: 
ـــوه  ـــن می ـــد در تامی ـــتایی بای ـــاون روس ـــع تع مناف
ـــرایط الزم  ـــد ش ـــال بای ـــر ح ـــه ه ـــود، ب ـــن ش تامی
بـــرای تامیـــن میـــوه را فراهـــم کـــرد و از طـــرف 

دیگـــر قیمـــت هـــم بایـــد مناســـب باشـــد.
ـــتاد  ـــز در جلســـه س ـــروز نی ـــزارش تســـنیم ام ـــه گ ب
ــور  ــا حضـ ــه بـ ــان کـ ــتان کرمـ ــازار اسـ ــم بـ تنظیـ
حســـین مدرس خیابانـــی قائـــم مقـــام وزیـــر 
صنعـــت، معـــدن و تجـــارت، محمد جـــواد فدائـــی 
ــینی  ــد، محمدحسـ ــزار شـ ــان برگـ ــتاندار کرمـ اسـ
رئیـــس ســـازمان تعـــاون روســـتایی اســـتان 

کرمـــان همـــان حرف هـــا را زد.
قائـــم  مدرس خیابانـــی  تلفنـــی  تماس هـــای 
ــم  ــارت هـ ــدن و تجـ ــت، معـ ــر صنعـ ــام وزیـ مقـ
بـــا آقایـــان شـــیرزاد و قبـــادی در تهـــران بـــرای 
ـــان  ـــتان کرم ـــتایی اس ـــاون روس ـــردن تع ـــع ک مطی
ـــداد و  ـــواب ن ـــد ج ـــب عی ـــوه ش ـــن می ـــرای تامی ب
ســـازمان تعـــاون روســـتایی اســـتان کرمـــان بـــه 
ـــار  ـــد کن ـــب عی ـــوه ش ـــن می ـــود را از تامی ـــی خ کل

کشـــید.
قائـــم مقـــام وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
بـــا بیـــان اینکـــه طـــرح میـــوه شـــب عیـــد 
بـــرای ایـــن اجـــرا می شـــود کـــه در ایـــام عیـــد 
در  قیمتهـــا  و  نکننـــد  ضـــرر  مصرف کننـــدگان 
ـــه  ـــی ک ـــت: از زمان ـــار داش ـــود اظه ـــل ش ـــازار کنت ب
میـــوه بـــر درخـــت اســـت بایـــد خریـــد میـــوه از 
ـــذرد،  ـــان بگ ـــه زم ـــر چ ـــود و ه ـــام ش ـــاورز انج کش

ــتر اســـت. ــکالت بیشـ مشـ
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اســتاندار کرمــان در آن جلســه بــا انتقــاد از اینکــه 
میــوه  نمی توانــد  چگونــه  روســتایی  تعــاون 
ــاون  ــر تع ــت: اگ ــد؟ گف ــن کن ــد را تامی ــب عی ش
ــه چــه درد  روســتایی همــکاری نداشــته باشــد ب

ــورد. ــا می خ ــروز م ام
ــکیل  ــتور تش ــه دس ــان در آن جلس ــتاندار کرم اس
ــد در  ــب عی ــوه ش ــن می ــردی تامی ــه راهب کمیت
کرمــان ذیــل ســتاد تنظیــم بــازار را داد و ســازمان 
ــوه  ــن می ــه تامی ــف ب ــتایی را مکل ــاون روس تع
ــا همــکاری ســایر نهادهــا کــرد امــا  شــب عیــد ب
ــه  ــتان ک ــازار اس ــم ب ــتاد تنظی ــد س ــه بع در جلس
در تاریــخ 10 آذرمــاه بــه ریاســت محمد علــی 
ــتانداری  ــادی اس ــاون اقتص ــاون مع ــان مع دهق
ــت  ــن معاون ــه آن زمــان سرپرســتی ای کرمــان ک
را برعهــده داشــت، برگــزار شــد هنــوز کمیتــه 
راهبــردی تامیــن میــوه شــب عیــد تشــکیل 

ــود. ــده ب نش

آوای محلی           

ِچِش  ُدنیا  ِکریزِ  َبخِت  ماِیه
َپناه ُو پیشه ای نی َور َمالِیه

گَپی توِی ِدِل بی وایه َمنِده
ُخب ُوَبدَهرچه َهه کارُخدایه

َبُیم ای َسر گَِپ هللاُ  اکبر
َسرِ جیِخ خدا هم َور َهوایه

دگه َهفُت ِچُل سالی َنَمنِده
سیاهی ُعمرِ ما َرنِگ َعزایه

َچپی بُو اخَترِ ما ای َدمی که
َسگی که باِس ماَیر بیوفاِیه

َزُدم َسر َور گَنوگی تا ِبَخنُدم
که َور َهر َدرد بی َدرمون َدوایه

ُتوارِ َنحِس ُدمبیَلک   َهنوزا
َب َسر رسوایِی ما َیه َنواِیه

شاعر :  مهدی جاللی

شدم آواره تر  از  دود، برگرد
منم از غصه ات، نابود، برگرد
تو مانند   خدا  بسیار  خوبی

تو ای زیباترین معبود،  برگرد

شاعر :  شیروانی

ُم تُو زجرم، ولی آ شادِه ُهمرو
دل و بغُضم پرای فریادِه ُهمرو
خبر گَرُدم َرسی بوُدم دلیکین
که یارِ خوشگُلم نمزاده  همرو

شاعر :  رضاشکری زاده

َرَهز گَشِته ِدلوم َسر تیرِ ِچشِمت
ِدل ُو دینوم َهَمه َدر گیرِ ِچشِمت
َسُرم کارچی َب ِمث اشکاِل َزخمی
عجب ُمهری َدکیِکن میرِ چشمت

شاعر :   مهدی جاللی


