
به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در بیمارستان های جنوب استان 
خدمات پانسمان مخصوص بیماران پروانه ای ارایه نمی شود

مقام ششمی تیم داراالکرام جیرفت در مسابقات 
قهرمانی لیگ دسته اول شطرنج کشور

رضا ایرانمنش جانباز و بازیگر جیرفتی 

در بیمارستان بستری شد

بیماران پروانه ای جنوب 
محروم از خدمات پانسمان

غیبت نماینده استانداری در جشنواره خرمای کلوته
عدم حضور استاندار و معاونین او در نخستین جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب 

با انتقاد تند دکتر حمزه مواجه شد

مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:

خیابان طالقانی جیرفت 
پیاده راه می شود
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معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب:

اولین کارخانه تولید لوله جنوب 
کرمان در آستانه بهره برداری
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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آقایان مجمع 

تشخیص! شما را به 

خدا کار جناحی کنید

محمد مهاجری
یادداشت مهمان

آن  از  حکایـت  گریختـه  جسـته  خبرهـای 
دارد کـه چنـد عضـو انگشـت شـمار مجمـع 
در  را  نقـش  مصلحت،بیشـترین  تشـخیص 

دارنـد.  FATF بـا  مخالـف خوانـی 
دولـت  بزرگواران،عضـو  ایـن  از  تـن  دو 
هـای  چهـره  سـوم،از  نفـر  و  نـژاد  احمـدی 
انـد.  بـوده  او  همـراه  و  نزدیـک  بشـدت 
هرچنـد کـه ایـن 3نفـر بعدهـا بـه تناسـب 
نـژاد  احمـدی  مخالـف  زمـان،  و  شـرایط 
شـدند امـا دارای مسـئولیت مشـترک بـا او 
هسـتند،هرچند  اقداماتـش  از  بسـیاری  در 
کـه نشـنیده ام حتـی از یـک اقـدام مفیـد 
دولتشـان نـام ببرنـد و از رئیـس محبـوب 

شـان بـه خیـر یـاد کننـد.
اولیـه  دسـتورات  اسـت  مسـجل  آنچـه 
آقایـان  ایـن  مشـترک  دسـتپخت   FATF
دولـت  همـان  اعضـای  از  دیگـر  برخـی  و 
بـود، امـا بـا اتمـام دولـت دهـم و انتقـال 
آنجـا  از  تشـخیص،  مجمـع  بـه  نامبـردگان 
کـه دیگـر نـان FATF  در تنـور آنهـا پختـه 
نمـی شـد، زیـر میـز زدنـد و مصـداق ضرب 
المثـل "دیگـی کـه برای مـا نمی جوشـد..." 

شـدند.
موضـوع  ایـن  بـا  مخالفـت  بـرای  کاش 
حرفهـای کارشناسـانه مـی زدنـد. متاسـفانه 
مغلـوب دروغ بافـی هایـی شـدند کـه هیـچ 
معطـل  بـا  و  نداشـت   FATF بـا  ارتباطـی 
کـردن لوایـح مربـوط بـه FATF بـا دسـت 
خودشـان گـره بـه کار ملـت زدنـد و پـروژه 
"خودتحریمـی" را بصـورت گازانبـری کامـل 
کردنـد . حـاال همـه متوجـه شـده انـد برای 
انتقـال چهارقـران و دهشـاهی پـول از یـک 
بانـک داخلـی بـه  بانکهـای خارجـی چقـدر 
بایـد هزینـه اقتصـادی و بدتـر از ان هزینـه 
ایـران  کـه   نیسـت  زشـت  داد.  سیاسـی 
و  مالـی  فسـاد  و  پولشـویی  پشـتیبان  را 
تروریسـم معرفـی کننـد؟ آن هـم از طـرف 
دولتهایـی کـه سرتاپاشـان فسـاد و تباهی و 

اسـت؟ آدمکشـی 
در ایـن نوشـته کوتـاه، قصـد محاجه نیسـت 
و ترجیـح مـی دهـم بـا ایـن جملـه پایـان 
تانیـم کـه عامـل  دهـم که:آقایـان! ممنـون 
تشـدید تحریـم هـای دشـمن شـدید، امـا 
نفـع  بـه  برداریـد  را   FATF موانـع  اگـر 
ایـران  اگـر  حتـی  چـون  اسـت.  خودتـان 
دوسـال  یکـی  بپذیـرد،  را   FATF قوانیـن 
طـول می کشـد تـا جرخ دنـده هایـی که به 
روغنـکاری  زده،  زنـگ  تدبیـر! شـما  خاطـر 
آن موقـع  تـا  روان شـود.  بتدریـج  و  شـود 
هـم دولـت دلخـواه شـما روی کار خواهـد 
آمـد و شـما دوبـاره بـه پشـت میـز دولـت 
بانکهـای  بیـن  مشـکالت  و  گردیـد  برمـی 
مـی  و  شـود  مـی  حـل  خارجـی  و  ایرانـی 
توانیـد پـز بدهیـد کـه مـا روی کار آمدیـم و 
اوضـاع روبـه راه شـد.مدال افتخارش را هم 
بـه سـینه تـان بزنیـد و بـا بـرق آن مـدال، 
کنیـد!  کـور  را  تـان  رقیبـان  همـه  چشـم 

تـر؟ ایـن شـیرین  از  پیـروزی 
و  او  رضـای  بخاطـر  نـه  خـدا  بـه  را  شـما 
آرامـش خلق،یکبـار دیگـر بـه خاطـر بانـد و 
حـزب و مغـازه سیاسـی تـان، کار جناحـی 
 FATF کنید و با برداشـتن سـنگ از جلوی

ملـت را  از سـختی و مشـقت رهـا کنیـد.

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

عملیات اجرای سیستم ارتقاء کیفی آب شرب 
شهرهای نگار و دشتکارآغاز شد

بـــا اجـــرای سیســـتم ارتقـــاء کیفـــی آب شـــرب 
 3500 روزانـــه  دشـــتکار،  و  نـــگار  شـــهرهای 
ــه  ــهرها تصفیـ ــن شـ ــرب ایـ ــب آب شـ مترمکعـ

مـــی شـــود.
خبرنـــگار آبفـــا کرمـــان- اکبـــر افضلـــی مدیـــر 
ـــت:  ـــیر گف ـــتان بردس ـــالب شهرس ـــور آب و فاض ام
افزایـــش ارتقـــاء کیفـــی و کمـــی آب شـــرب 
ــرکت  ــی شـ ــای اصلـ ــالت هـ ــهروندان از رسـ شـ

هـــای آب و فاضـــالب مـــی باشـــد.
وی افـــزود: در همیـــن راســـتا عملیـــات اجـــرای 
سیســـتم ارتقـــاء کیفـــی در شـــهر نـــگار بـــا 
اعتبـــار 30 میلیـــارد ریـــال آغـــاز شـــده کـــه تـــا 
ـــا  ـــد و ب ـــی رس ـــرداری م ـــره ب ـــه به ـــال ب ـــان س پای
ـــی  ـــب آب مصرف ـــه 2000 مترمکع ـــرای آن روزان اج

ــی در  ــت عالـ ــا کیفیـ ــه و بـ ــهروندان تصفیـ شـ
اختیـــار آنهـــا قـــرار مـــی گیـــرد.

ـــرای  ـــن از اج ـــیر همچنی ـــا بردس ـــور آبف ـــر ام مدی
سیســـتم ارتقـــاء کیفـــی آب در شـــهر دشـــتکار 
ــال 96  ــتکار اواخـــر سـ ــر داد و افـــزود: دشـ خبـ
تحویـــل آبفـــا داده شـــد و عملیـــات اجـــرای 
ـــارد  ـــار 250 میلی ـــا اعتب ـــی ب ـــاء کیف ـــتم ارتق سیس
ـــل  ـــا اوای ـــه ت ـــده ک ـــاز ش ـــهر آغ ـــن ش ـــال در ای ری
ـــد  ـــرار خواه ـــرداری ق ـــره ب ـــورد به ـــده م ـــال آین س
ــرب  ــب آب شـ ــه 1500 مترمکعـ ــت و روزانـ گرفـ

شـــهروندان تصفیـــه خواهـــد شـــد.
نـــگار بـــا 2000 اشـــتراک در 30 کیلومتـــری و 
دشـــتکار بـــا 1500 اشـــتراک در 7 کیلومتـــری 

ــد. ــده انـ ــع شـ ــیر واقـ بردسـ

12 تا 1323 تا 23

اصالحیه خبر

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــالع رســانی 
کرمــان،  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  اداره 
ــرزی  ــن فرام ــی بهم ــی زاده در ابالغ ــی حاج عل
ــالک  ــت ام ــت معاون ــوان سرپرس ــه عن ــا را ب نی
ــده  ــم آم ــن حک ــرد. در ای ــی منصــوب ک و حقوق
اســت: بــه موجــب ایــن ابــالغ و بــا حفــظ 
پســت ســازمانی بــه عنــوان سرپرســت معاونــت 
ــد  ــد. امی ــی منصــوب مــی گردی امــالک و حقوق
ــای  ــدی نیروه ــری از توانمن ــره گی ــا به ــت ب اس
متخصــص و امکانــات موجــود در جهــت اهــداف 

و ماموریــت هــای اداره کل گام برداریــد. توفیــق 
ــه از  ــور محول ــام ام ــما را در انج ــزون ش روز اف

ــتارم. ــان خواس ــزد من درگاه ای
خدمــات  و  هــا  تــالش  از  مراســم  ایــن  در 
امــالک و  ســیدناصر اشــرفی معــاون ســابق 
ــان  ــتان کرم ــازی اس ــی اداره راه و شهرس حقوق

تجلیــل شــد.
ــی  ــام عل ــتباها ن ــر اش ــن خب ــته در ای روز گذش
حاجــی زاده بــه جــای بهمــن فرامــرزی نیــا 

ــود. ــده ب ــاپ ش چ

بهمن فرامرزی نیا سرپرست معاونت امالک و حقوقی 
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان شد

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

آگهی استخدام
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ـــی  ـــاون هماهنگ ـــت مع ـــا مدیری ـــروز ب ـــح دی صب
حضـــور  بـــا  و  اســـتاندار  عمرانـــی  امـــور 
ــه  ــا جلسـ ــر اعضـ ــوب و دیگـ ــداران جنـ فرمانـ
ســـتاد بازافرینـــی بـــه بررســـی عملكـــرد راه و 
شهرســـازی جنـــوب و شـــنیدن كمبودهـــا و  پیـــدا 
كـــردن راهكارهـــای حـــل مشـــكالت پرداخـــت
پخـــش  بـــا  جنـــوب  شهرســـازی  و  راه 
كلیـــپ عملكـــرد ایـــن ســـازمان در جهـــت 
بازافرینـــی شـــهری را بـــه تصویـــر كشـــید و از 
كمبودهـــا و بهـــره نبـــردن برخـــی شـــهرداریها 
ــاز  ــود نیـ ــا وجـ ــه بـ ــاص یافتـ ــر اختصـ از قیـ
ــتر  ــت بیشـ ــرد و حمایـ ــه كـ ــتان گالیـ شهرسـ
بـــه  كمـــك  و  بهـــره  كـــم  تســـهیالت  در 
ــد ــتار شـ ــدف را خواسـ ــق هـ ــازی مناطـ بازسـ
ـــش  ـــپ پخ ـــه كلی ـــاره ب ـــا اش ـــوی ب ـــر موس دكت
شـــده و بازدیدمیدانـــی كـــه چهارشـــنبه هفتـــه 
ـــفالت  ـــه اس ـــده ب ـــام ش ـــه انج ـــته از منطق گذش
كـــردن خیابانهـــا بـــدون پیـــاده روســـازی 
ــرد و  ــاد كـ ــذاری انتقـ ــدول گـ ــب و جـ مناسـ
گفـــت: طرحهـــا بـــه صـــورت كامـــل اجرایـــی 
المـــال  بیـــت  رفـــت  هـــدر  از  تـــا  شـــود 
محلـــه  دو  تصویـــب  جلوگیـــری گـــردد.وی 
ــرد  ــد كـ ــت را تأییـ ــوج و جیرفـ ــدف در كهنـ هـ
طالقانـــی  خیابـــان  ســـازی  راه  پیـــاده  و 
ــورای  ــه شـ ــه مصوبـ ــه بـ ــا توجـ ــت را بـ جیرفـ
ترافیـــك شهرســـتان و تامیـــن بودجـــه مـــورد 
ــاز قدمـــی مثبـــت در بـــاال بـــردن روحیـــه  نیـ
و  برشـــمرد  منطقـــه  ایـــن  مـــردم  نشـــاط 
ابـــراز امیـــدواری كـــرد شـــهرداری هـــا در 
ــاد  ــبز و ایجـ ــای سـ ــرانه فضـ ــردن سـ ــاال بـ بـ
پاركهـــا تـــالش مضائـــف داشـــته باشـــند و 
ــه  ــوان منطقـ ــت بانـ ــه درخواسـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــند ــا باشـ ــوان كوشـ ــای بانـ ــداث پاركهـ در احـ

ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــع س ــور صنای ــاون ام مع
اولیــن  آمادگــی  از  جنــوب کرمــان  تجــارت  و 
ــره  ــرای به ــان ب ــوب کرم ــه جن ــد لول ــه تولی کارخان

بــرداری خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان، معــاون 
ــع ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت  امــور صنای
طــرح،  ایــن  از  بازیــد  جنــوب کرمــان ضمــن 
ــن  ــوان اولی ــه عن ــه ب ــپار لول ــه بس ــت: کارخان گف
ــت  ــا هم ــان ب ــوب کرم ــه جن ــد لول ــه تولی کارخان
ــی  ــرداری م ــره ب بخــش خصوصــی در آســتانه به

ــد. باش
مهنــدس ســعیدی افــزود: ایــن کارخانــه ظرفیــت 
ــن  ــی اتیل ــای پل ــه ه ــواع لول ــن ان ــد 1980 ت تولی

ــی را در ســال دارد. آب
انجــام  وی همچنیــن گفــت: ســرمایه گــذاری 
ــارد  ــر 30 میلی ــغ ب ــرح بال ــرای اجــرای ط شــده ب
ــز 14 نفــر مــی باشــد. ــال و اشــتغالزایی آن نی ری

رضــا ایرانمنــش، هنرمنــد جانبــاز و بازیگــر ســینما و 
تلویزیــون، در بیمارســتان بســتری شــد. ایرانمنــش 
ــی  ــکالت قلب ــر  مش ــر اث ــش در ب ــب پی ــد ش چن
و حمــالت ناشــی از عــوارض شــیمیایی شــدن 
در بیمارســتان بعثــت تهــران  بســتری  و تحــت 
مراقبــت ویــژه قــرار گرفتــه اســت.این هنرمنــد 
ــی  ــان را ط ــل درم ــت و مراح ــتری اس ــون بس اکن
بــه  رو  ایرانمنــش  می کنــد. خوشــبختانه حــال 
بهبــود گــزارش شــده اســت و  وی بــه زودی از 
بیمارســتان مرخــص مــی شــود.رضا ایرانمنــش 
متولــد  جیرفــت کرمــان  در   1346 شــهریور   19
ــود  ــی خ ــانس کارگردان ــوق لیس ــدرک ف ــد.او م ش
را از دانشــگاه تربیــت معلــم دریافــت کــرد. وی 
ــی  ــه تلویزیون ــینمایی و مجموع ــم س ــا فیل در ده ه

ــت. ــته اس ــور داش حض

خیابان طالقانی جیرفت 
پیاده راه می شود

اولین کارخانه تولید 
لوله جنوب کرمان 

در آستانه بهره برداری

رضا ایرانمنش جانباز 
و بازیگر جیرفتی در 

بیمارستان بستری شد

خبر

ضرورت افزایش مبادالت تجاری 
با ژاپن با تأکید بر حذف دالر

اداره تبلیغات اسالمی در ۴ شهرستان 
جنوبی کرمان دایر می شود

سامانه بارشی از فردا 
در کرمان فعال می شود

ضرورت راه اندازی مراکز بسته بندی 
مرکبات در گنبکی ریگان

نان، هیچ گونه افزایش 
قیمتی ندارد

یحیـی کمالی پـور در گفـت وگو با 
خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت، 
بـا اشـاره بـه سـفر قریـب الوقـوع 
روحانـی بـه ژاپن و احتمـال طرح 
موضـوع میانجی گـری توسـط ایـن کشـور میان 
بـرای  میانجـی گـری  ایـران گفـت:  و  آمریـکا 

آمریـکا منسـوخ اسـت و فایـده ای نـدارد.
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 
یـادآور  اسـاس  همیـن  بـر  اسـالمی  شـورای 
شـد: شـاید در ظاهـر ترامـپ بخواهـد بـا برخی 
اقدامـات، محبوبیتی کسـب کرده و خـود را اهل 
صلـح و سـازش نشـان دهد امـا در واقع اینگونه 
نیسـت و میانجـی گـری هیـچ کشـوری بـرای 
کشـور دشـمنان فایـده نـدارد چرا که هـر قدمی 
کـه در ایـن راسـتا برداشـته مـی شـود صرفـا 

دشـمنی را بیشـتر مـی کنـد.

وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه ژاپـن در گذشـته 
یکی از شـرکای تجـاری ایران بـوده و مبادالت 
تجاری در سـطح گسـترده با این کشـور انجام 
مـی شـد، عنـوان کـرد: ایـن سـفر بایـد بتواند 
باعث افزایش سـطح مبادالت تجاری شـود و 
البتـه ایـن نکتـه حائز اهمیت اسـت کـه برای 
کاهش مشـکالت بازرگانـی بایـد از ارز داخلی 
میـان دو کشـور بـرای تجـارت اسـتفاده کرد و 

دالر بایـد از ایـن معامـالت حذف شـود.
کمالـی پـور در ادامـه بـا اشـاره بـه اهمیـت 
همراهی هیأت دولت و تیم ریاسـت جمهوری 
از سـوی یـک هیـأت تجـاری اظهار داشـت: تا 
جایـی که هزینه ای بر کشـور تحمیل نشـده و 
دسـتاورد سـفر هیأت تجـاری بیـش از هزینه 
هـای آن باشـد، خوب اسـت که این گـروه ها، 

هیـأت سیاسـی کشـورمان را همراهـی کنند.

مهــر - مدیــرکل ســابق تبلیغــات 
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــالمی اس اس
در چهــار شــهر ارزوئیــه، فاریــاب، 
راور و قلعه گنــج نیــز در حــال 
ــات اســالمی هســتیم. ــردن اداره تبلیغ ــر ک دای

ــالم  ــت الس ــر، حج ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
علــی جاللــی امــروز صبــح یکشــنبه در دیــدار 
ســازمان  رئیــس  قومــی  حجت االســالم 
تبلیغــات اســالمی کشــور بــا مجامــع فرهنگــی 
بیــان  اســالمی کرمــان  تبلیغــات  اداره کل 
داشــت: کرمــان پهناورتریــن اســتان کشــور بــا 
ــتان  ــه در 19 شهرس ــت ک ــتان اس 23 شهرس

ــت. ــر اس ــالمی دای ــات اس اداره تبلیغ
ارزوئیــه،  شــهر  چهــار  در  داد:  ادامــه  وی 
ــر  ــال دای ــز در ح ــج نی ــاب، راور و قلعه گن فاری

کــردن اداره تبلیغــات اســالمی هســتیم.

شهرســتانهای  در  کــرد:  تصریــح  جاللــی 
ــالی  ــد س ــد چن ــیرجان و زرن ــنجان، س رفس
ــه صورتــی کــه  بحــث خشکســالی داشــتیم ب
روحانیــون در حــال حاضــر بــا مشــکل روبــرو 
هســتند کــه تقاضــا دارم در بحــث نیــرو مــا را 

ــد. ــاری کنی ی
در  خــود  همــکاران  از  تشــکر  ضمــن  وی 
تبلیغــات اســالمی گفــت: طــی ایــن چهــار ماه 
کوچکتریــن مشــکلی در ایــن اداره نداشــتیم و 
از ایــن بــه بعــد هــم همــه بــه کمــک حقانــی 
ــتان  ــالمی اس ــات اس ــد تبلیغ ــرکل جدی مدی

ــم. کرمــان مــی آیی
ظهــر دیــروز آییــن تودیــع و معارفــه مدیــرکل 
تبلیغــات اســالمی اســتان کرمــان بــا حضــور 
ــور  ــالمی کش ــات اس ــازمان تبلیغ ــس س رئی

برگــزار مــی شــود.

مرکــز  رییــس   - ایرنــا 
ــی اداره کل هواشناســی  پیش بین
ــامانه  ــان از ورود س ــتان کرم اس
بارشــی بــه ایــن اســتان از فــردا 
ــق  ــب مناط ــت آن در اغل ــنبه( و فعالی )دوش

داد. خبــر 
ــو  ــت و گ ــی روز یکشــنبه در گف ــده حبیب حمی
ــا افــزود: ســامانه بارشــی از  ــگار ایرن ــا خبرن ب
عصــر فــردا فعالیــت خــود را در کرمــان آغــاز 
ــارش  ــاد، ب ــر، وزش ب ــد و افزایــش اب مــی کن
ــتانی  ــق کوهس ــژه در مناط ــرف بوی ــاران و ب ب

ــی مــی شــود. ــن اســتان پیــش بین ای
وی بــا بیــان اینکــه بــارش هــا بــه مــدت چهار 
روز و تــا روز پنجشــنبه در اســتان کرمــان ادامه 
دارد تصریــح کــرد: احتمــال بــارش تگــرگ در 
ــن اســتان و آب گرفتگــی  مناطــق مســتعد ای

معابــر، طغیــان رودخانــه هــا و ســیالبی شــدن 
مســیل هــا دور از انتظــار نیســت.

کل  اداره  پیش بینــی  مرکــز  رییــس   
تاکیــد کــرد:  اســتان کرمــان  هواشناســی 
راننــدگان و مســافران بــا توجــه بــه بــارش هــا 
ــای کوهســتانی،  ــردد جــاده ه ــالل در ت و اخت
محورهــای  در  دیــد  کاهــش  و  لغزندگــی 
و  امکانــات  دمــا،  کاهــش  و  مواصالتــی 
خودروهــای  بــرای  مناســب  تجحهیــزات 
خــود را فراهــم و از ســفرهای غیرضــروری 

خــودداری کننــد.
وی ادامــه داد: دامــداران از تــردد، توقــف و 
ــه هــای فصلــی  چــرای دام در حریــم رودخان
خــودداری کننــد و افــراد در روزهــای فعالیــت 
ســامانه بارشــی از صعــود بــه ارتفاعــات پرهیــز 

کننــد.

ایرنا- حمید فرامرزی روز یکشـنبه 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا با 
برداشـت  فصـل  آغـاز  بـه  اشـاره 
مرکبـات ایـن منطقـه پیـش بینی 
کرد ، به دلیل شـرایط آب و هوایی امسـال رشـد 

10درصـدی مرکبـات را شـاهد باشـیم .
وی همچنیـن  پیـش بینـی کـرد کـه  امسـال 
بیـش از 20هـزار تن محصـول از باغات مرکبات 
ایـن بخـش برداشـت  و روانه بازارهـای داخلی 

و خارجی شـود .
عنـوان کـرد:  ریـگان  جهـاد کشـاورزی  مدیـر 
مرکبـات بخـش گنبکی بـه دلیل کیفیـت باالی 
محصـول در شـرایطی تولیـد مـی شـود کـه بـه 

صـورت فلـه ای بـه بـازار عرضـه مـی شـود .
فرامـرزی اظهـار داشـت : بـا توجـه بـه شـرایط 
منطقـه  مـی طلبـد مکانهـای بسـته بنـدی و 

درجـه بنـدی محصـول در شهرسـتان بـا برنـد 
خـاص صـورت گیـرد .

ایـن  خریـد  پیـش  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مرکبـات توسـط دالل هـا موجـب می گـردد که 
سـود مناسـبی برای باغداران منطقه عاید نشود 
تاکیـد کـرد : بـا راه انـدازی مراکـز بسـته بندی 
دسـت واسـطه هـا ودالالن کوتـاه خواهـد شـد .

بخشـدار گنبکـی هم بـه اشـتغالزایی فصلی به 
عنـوان یکـی از مزیـت هـای ایـن باغات اشـاره 
کـرد و  بیـان داشـت : همزمان با آعاز برداشـت 
مرکبـات صدها نفـر در باغات مرکبات مشـغول 

بـه کار خواهند شـد .
علیرضـا جاویـدان افـزود :به دلیل بازارپسـندی 
نیـز  گنبکـی  بخـش  مرکبـات  محصـول 
بهاسـتانهای همجوار و نیز خارج از کشـور صادر 

مـی شـود.

امیـر رجبـی/ مدیـر شـرکت غله و 
خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان 
در خصـوص افزایـش قیمـت نان 
در اسـتان کرمـان گفـت: بـا توجـه 
بـه بخـش نامـه وزارت صنعـت معـدن تجـارت 
حـق هیـچ گونـه افزایـش قیمتـی در خصـوص 
نـان وجـود ندارد.مجیـد نـژاد بیگلـری افـزود: 
قرار بود جلسـه سـتاد تنظیم اسـتان تشـکیل و 
بـرای نرخ نان در اسـتان تصمیمـی جدید گرفته 
شـود کـه هـم زمـان بـا افزایـش قیمـت بنزین 
و تصمیـم گیـری در مـورد افزایـش قیمـت نـان 
از مـدار خـارج شـد.به گفتـه وی واحدهـای آزاد 
دارای مجـوز، آرد گنـدم با قیمـت هر کیلویی 900 
تومـان دریافـت مـی کننـد و ایـن قیمـت بـرای 
واحدهـای دولتـی بـه 665 تومـان در ازای هـر 

کیلـو می رسـد.

او معتقـد اسـت اگـر افزایـش قیمـت نـان در 
سـطح اسـتان صورت گرفتـه، خودسـرانه و غیر 
قانونـی بـوده و بایـد بازرسـان سـازمان صمت با 

ایـن واحدهـای متخلـف برخـورد کنند.
بیـن  آرد گنـدم  توزیـع  نحـوه  خصـوص  در  او 
نانوایـی هـا اسـتان و نحـوه نظـارت بـر خریـد 
وفـروش آرد گفـت: خریـد و فروش آرد توسـط 
سـامانه وآنالیـن انجـام می شـود و امکان هیچ 
گونـه افزایـش قیمتـی بـه صـورت خودسـرانه 
وجـود ندارد.نژاد بیگلـری هم چنین در خصوص 
واحدهـای آزاد پـز بدون مجوز گفت: این دسـته 
نانوایـی شـاید قیمـت خـود را بـاال بـرده باشـند 
زیرا منشـا آرد آن ها مشـخص نیست و سازمان 
هـای ذی ربـط بایـد بـا واحدهـای ایـن چنینی 
بـدون مجـوز کـه در زمینه مـواد غذایـی فعالیت 

مـی کننـد، برخوردهـای الزم را انجـام دهنـد.

مهــر - رئیــس ســازمان تبلیغــات اســالمی 
کشــور گفــت: کرمــان می توانــد اســتان 
ــه اجــرای  پیــش قــراول در کشــور در زمین

ــالب باشــد. گام دوم انق
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حجت االســالم 
از ظهــر یکشــنبه  محمــد قمــی پیــش 
در دیــدار بــا مجامــع فرهنگــی اداره کل 
ــان  ــان بی ــتان کرم ــالمی اس ــات اس تبلیغ
داشــت: امیــدوارم ایــن ایامــی کــه از عمــر 
شــما خــرج اســالم و تبلیــغ اســالم شــده 
ــرت  ــان حض ــی نعمتم ــت ول ــورد رضای م

ولی هللا اعظــم قــرار بگیــرد.
وی ادامــه داد: آخــر دوره خدمــت رســمی 
ــش  ــت آرام ــتگی اس ــع بازنشس ــه موق ک
ــام  ــت ام ــد رضای ــس لبخن خاطــری از جن
عصــر )عــج( در بــر دارد کــه شــاید بــا 

ــت. ــه نیس ــل مقایس ــچ دوره ای قاب هی
ان  داد:  ادامــه  قمــی  االســالم  حجــت 
شــاهللا بــرای اقداماتــی کــه در ایــن عالــم 
مشــمول  دهیــم  مــی  انجــام  طلبگــی 
ــویم.  ــر )ع( بش ــام باق ــه ام ــت خاص عنای
ــت اشــتداد  ــن اخــالص و زحمــت قابلی ای
داره و بایــد هــر روز و هــر لحظــه خودمــان 
را وقــف خدمــت بــه اســالم و انقــالب 

ــیم. ــده باش ــر و فای ــا اث ــا منش ــم ت بکنی
رئیــس ســازمان تبلیغــات اســالمی کشــور 
بــا اشــاره بــه اهمیــت اســتان کرمــان 

ــی در  ــت های ــت: مشــکالت و محدودی گف
ــم  ــد ببینی ــود دارد و بای ــتان وج ــن اس ای

ــم. ــل کنی ــه ح ــائل را چگون ــن مس ای
وی خطــاب بــه حاضــران در جلســه گفــت: 
کار شــما مهمتــر از اعتبــارات اســت؛ شــاید 
برخــی از نقــاط کشــور اعتباراتــی بیشــتر از 
ــه  ــد ب کرمــان هــم داشــته باشــند امــا بای
بعضــی عنایــات، زاویــه دیدهــا، اولویت هــا 
و اهمیــت خطیــر بــودن کاری کــه بــه 
ــالله  ــد و انش ــه کنی ــد توج ــده گرفته ای عه
ــذا  ــد ل ــر نمی گذاری ــی اث ــده را ب ــر بن تذک
ــو  ــه جل ــد کار را ب ــر بای ــر و محکم ت جدی ت
برد.حجت االســالم قمــی تصریــح کــرد: 
ــد  ــرکل جدی ــی مدی ــای حقان ــه آق ــن ب م
تبلیغــات اســالمی اســتان کرمــان اعتمــاد 
ــل دارم و محکــم هــم پشــت ایشــان  کام
ایســتاده ام. بــه آقــای جاللــی هــم اعتمــاد 
قابلــی  انســان  ایشــان  زیــرا  داشــتم 
ــه خاطــر  هســتند گرچــه برخــی از شــما ب
مدیــرکل  انتصــاب  افتــادن  تاخیــر  بــه 
جدیــد اداره کل تبلیغــات اســالمی کرمــان 

گالیه منــد بودیــد.
فــرد  جاللــی  آقــای  گفــت:  وی 
ــدوارم ورودش  ــت و امی ــدی اس دغدغه من
بــه اداره اوقــاف منشــا خیــری بــرای ایــن 
ــدوارم  ــن امی ســازمان هــم باشــد؛ همچنی
بــه فضــل خداونــد اتفاقــات مبارکــی را 

شــاهد باشــیم زیــرا آقــای حقانــی عضــوی 
از خانــواده تبلیغــات اســالمی اســت.

رئیــس ســازمان تبلیغــات اســالمی کشــور 
ــی  ــه کارهای ــه هم ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــود،  ــام می ش ــان انج ــتان کرم ــه در اس ک
ــد  ــان می توان ــت: کرم ــتم؛ گف ــف هس واق
ــه  اســتان پیــش قــراول در کشــور در زمین
اجــرای گام دوم انقــالب باشــد. ان شــاهللا 
بــه فضــل خــدا شــاهد اتفاقــات خوبــی در 
ــه  ــود ک ــم ب ــان خواهی ــه در کرم ــن زمین ای
انتظــار ناروایــی نیســت گرچــه نیــروی 
انســانی بایــد تقویــت شــود و ضعف هــا را 

ــم. ــد برطــرف کنی بای
ــا  ــده آق ــدهللا نماین ــد: الحم ــادآور ش وی ی
در کرمــان بنــای همــکاری داشــته و دارنــد 
بچه هــای  ادارات،  مســئوالن،  همــه  از 
ــا  ــا م ــع دارم ب ــجدی توق ــی و مس مذهب

قمــی  االســالم  کنند.حجــت  همــکاری 
افــزود: مومــن بایــد از همــه ظرفیت هایــی 
و  کنــد  اســتفاده  دارد  اختیــار  در  کــه 
پرفایــده باشــد لــذا بایــد کمربندهــا را 
محکــم ببندیــم و بــا وجــود آقــای حقانــی 
اتفاقــات بســیار مهمــی بایــد رقــم بخــورد 
و کارهــای ســنگین و جــدی پیــش رو 
داریــم و هــر لحظــه قدرتمندتــر، مفیدتــر و 

ــت. ــم رف ــش خواهی ــر پی ــی ت کیف
وی گفــت: حضــور مــا در جامعــه مهــم 
ــه  ــم ک ــد کنی ــم عه ــا ه ــد ب ــذا بای اســت ل
گام بعــدی را پــر حرارت تــر، پرشــورتر و 
روی مجاهــدت  مــن  برداریــم.  موثرتــر 
همــه حســاب ویــژه بــاز کــرده ام ســازمان 
ــع انســانی و... تقویــت شــود  بایــد در مناب
و ان شــاهللا ثمــره آن را جامعــه مشــاهده 

ــرد. ــم ک خواهی

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
صنایــع دســتی اســتان کرمــان در نشســت 
و  اســتان  فرودگاه هــای  مدیــرکل  بــا 
مدیــران دفاتــر خدمــات مســافرتی کرمــان، 
ــدم  ــل ع ــی را از عل ــای خارج ــود پروازه نب
ــن  ــگری ای ــت گردش ــعه یافتگی صنع توس
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــت. فعال ــتان دانس اس
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان در کنــار 
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــی اس ــش خصوص بخ
ــه خــروج  ــد ب بخــش خصوصــی مــی توان
اســتان کرمــان از بن بســت هوایــی کمــک 

ــد. کنن
فریــدون فعالــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
اســتان دارای جاذبــه هــای منحصــر بــه فرد 
زیــادی اســت، اظهارکــرد: درکنار ایــن جاذبه 
هــا زیرســاخت های مناســبی شــامل مراکز 
متعــدد اقامتــی و پذیرایــی در ایــن اســتان 

ــبانه  ــر ش ــوان در ه ــی ت ــه م ــود دارد ک وج
ــی و  ــگر داخل ــزار گردش ــش از دو ه روز بی

خارجــی را میزبانــی کــرد.
بــه گــزارش ایســنا، وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
اســتان کرمــان نتوانســته ســهم خــود را از 
ــت  ــان بدس ــران و جه ــگری ای ــازار گردش ب
صنعــت  حاضــر  حــال  در  افــزود:  آورد، 
گردشــگری اســتان کرمــان از اســتان هــای 
دارای جاذبــه تاریخــی و گردشــگری بســیار 
کمتــر نیــز عقــب افتــاده اســت کــه یکــی 
از مهمتریــن دالیــل آن نبــود پروازهــای 

ــی باشــد. ــن اســتان م خارجــی در ای
ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــتی اس ــع دس صنای
و  خصوصــی  بخــش  همدلــی  اینکــه 
ــه حضــور بیشــتر  ــی منجــر ب بخــش دولت
گردشــگران خواهــد شــد، اظهــار کــرد: تنهــا 

راه بــرون رفــت از بــن بســت هوایی اســتان 
کرمــان افزایــش ســطح تعامــالت شــرکت 
هواپیمایــی ماهــان و بخــش خصوصــی 
اســت بــه شــرط آنکــه ایــن همکاری هــا بــه 
هــم افزایــی و نتیجــه مطلــوب منتــج شــود.

میــراث  اداره کل  تاکیــد کــرد:  فعالــی 
ــش  ــار بخ ــان در کن ــتان کرم ــی اس فرهنگ
بــا  دارد  آمادگــی  و  اســت  خصوصــی 
را  الزم  شــرایط  بخــش  ایــن  همــکاری 
بــرای توســعه صنعــت گردشــگری منطقــه 

آورد. فراهــم 
ــتان  ــادن اس ــه مع ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
کرمــان بــر چهــره صنعــت گردشــگری 
اســت،  انداختــه  ســایه  اســتان  ایــن 
افــزود: معیــن هــای اقتصــادی بــه عنــوان 
حامــی مالــی مــی تواننــد در کنــار بخــش 
خصوصــی و دولتــی قــرار گیرنــد و فعالیــت 
هــای موثــری را در حــوزه گردشــگری ایــن 

ــد. ــم زنن ــتان رق اس
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه دفاتــر 
خدمــات مســافرتی اســتان کرمــان بــه 
ــر  ــی چارت ــی توانای ــکالت مال ــبب مش س
)اجــاره( پروازهــای داخلــی و خارجــی 
ــن  ــه معی ــن زمین ــزود: در ای ــد، اف را ندارن
هــای اقتصــادی بایــد یــاری رســان باشــند 
بــا همــکاری  را  پروازهــای متعــددی  و 

ــد. ــدازی کنن ــی راه ان ــش خصوص بخ

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــا اشــاره  ــان ب ــع دســتی اســتان کرم صنای
بــه اینکــه در ســال هــای گذشــته بناهــای 
تاریخــی زیــادی توســط معیــن هــای 
ــازار گردشــگری  ــه ب ــت و ب اقتصــادی مرم
وارد شــده اســت، افــزود: بــدون شــک اگــر 
مطالبــه گــر باشــیم مــی توانیــم از توانایــی 
ــر  ــادی در دیگ ــای اقتص ــن ه ــی معی مال
بخــش هــای صنعــت گردشــگری نیــز 

ــد شــویم. ــره من به
فعالــی بــا بیــان اینکــه توســعه گردشــگری 
ــتگی و  ــه همبس ــوط ب ــان من ــتان کرم اس
ــدرکاران صنعــت  وحــدت تمامــی دســت ان
گردشــگری اســت، تصریــح کــرد: اگــر 
هریــک از بخــش هــای دولتــی و خصوصی 
بــه صــورت جزیــره ای عمــل کننــد شــاهد 
هیــچ اتفــاق خاصــی در صنعــت گردشــگری 

ــود. ایــن اســتان نخواهیــم ب
وی خاطرنشــان کــرد: بــا حضور کمیســیون 
ــن هــای  ــی، معی ــاق بازرگان گردشــگری ات
فرهنگــی  میــراث  اداره کل  و  اقتصــادی 
اســتان کرمــان مــی تــوان اضــالع توســعه 
را  اســتان کرمــان  صنعــت گردشــگری 
تشــکیل داد و تفاهــم نامــه هــای متعــددی 
ــاهد  ــا ش ــرد ت ــد ک ــه منعق ــن زمین را در ای
پیشــرفت اســتان کرمــان در ایــن صنعــت 

ــیم. باش

کرمان پیش قراول در زمینه 

اجرای گام دوم انقالب باشد

نبودن پرواز خارجی و 

عقب ماندن گردشگری کرمان
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ــک  ــی و یـ ــورت ارثـ ــه صـ ــاری بـ ــن بیمـ ــیوع ایـ  شـ
در 50 هـــزار نفـــر اســـت. شـــدت آن نیـــز از مالیـــم 
تـــا کشـــنده اســـت. بـــه طـــوری کـــه ممکـــن اســـت 
بســـیاری از بافـــت هـــای حســـاس بـــدن را از بیـــن 
ـــت  ـــچ قومی ـــه هی ـــه ای ب ـــا پروان ـــی« ی ـــرد. »ای ب بب
خاصـــی تعلـــق نـــدارد و در تمـــام نقـــاط جهـــان رخ 
ـــان  ـــردان و زن ـــر م ـــاوی ب ـــور مس ـــه ط ـــد و ب ـــی ده م
ـــاری  ـــل بیم ـــن عل ـــم تری ـــی از مه ـــد. یک ـــی کن ـــر م اث
ـــیاری از  ـــت. بس ـــی اس ـــای فامیل ـــی« ازدواج ه »ای ب
ـــده  ـــد ش ـــادری متول ـــدر و م ـــه ای از پ ـــودکان پروان ک
انـــد کـــه ازدواج فامیلـــی داشـــته انـــد، بـــه همیـــن 
ــانی  ــه کسـ ــد کـ ــی کننـ ــه مـ ــکان توصیـ ــل پزشـ دلیـ
ـــد  ـــا بع ـــد حتم ـــی دهن ـــام م ـــی انج ـــه ازدواج فامیل ک
ــارداری  ــه بـ ــدام بـ ــی اقـ ــای ژنتیکـ ــش هـ از آزمایـ
نماینـــد.در »ای بـــی« پوســـت بـــه شـــدت حســـاس 
و شـــکننده مـــی شـــود بـــه طـــوری کـــه کوچکتریـــن 
ـــذاب آور  ـــای ع ـــاول ه ـــب ت ـــیبی موج ـــا آس ـــراش ی خ
ـــچ  ـــه هی ـــا ب ـــود، ام ـــی ش ـــادی م ـــای زی ـــت ه و عفون
ـــه  ـــامل 2 الی ـــان ش ـــت انس ـــدارد. پوس ـــر ن ـــه واگی وج
ـــه  ـــه روی پوســـت اســـت و الی ـــه خارجـــی ک اســـت. الی
داخلـــی کـــه زیـــر قـــرار دارد. در افـــراد ســـالم کالژن 
ـــت  ـــع از حرک ـــه مان ـــود دارد ک ـــه وج ـــن 2 الی ـــن ای بی
ـــود.  ـــی ش ـــم م ـــه روی ه ـــن 2 الی ـــی ای ـــای اصطکاک ه
امـــا در افـــراد مبتـــال بـــه ایـــن بیمـــاری، پروتئیـــن 
ــد  ــزی ماننـ ــن چیـ ــدارد و کوچکتریـ ــود نـ کالژن وجـ

ــکاک و  ــن اصطـ ــاد ایـ ــث ایجـ ــت باعـ ــدن دسـ مالیـ
ـــوری  ـــه ط ـــود ب ـــی ش ـــاک م ـــای دردن ـــم ه ـــاول و زخ ت
ـــه در  ـــه 3 ک ـــوختگی درج ـــا س ـــی از آن ب ـــه درد ناش ک
ـــت،  ـــده اس ـــب ش ـــت تخری ـــای پوس ـــه ه ـــام الی آن تم
ــی  ــچ درمانـ ــی« هیـ ــود. »ای بـ ــی شـ ــه مـ مقایسـ
نـــدارد و فقـــط مـــی تـــوان بـــا مراقبـــت هـــای 

ویـــژه از جملـــه خـــوراک هـــای غذایـــی و پانســـمان 
ــای آن را  کاســـت.  ــم هـ ــزان زخـ ــای خـــاص میـ هـ

در بیمارستان های جنوب استان 
پانسمان های مخصوص »ای بی« وجود ندارد 
ـــگاه  ـــان دانش ـــاون درم ـــدم مع ـــاالری مق ـــی س ـــر عل دکت
ـــاران  ـــکالت بیم ـــورد مش ـــت در  م ـــکی جیرف ـــوم پزش عل
پروانـــه ای بـــه کاغـــذ وطـــن مـــی گویـــد: مشـــکالت 
درمانـــی بیمـــاران پروانـــه ای در کل کشـــور مشـــابه 
اســـت، ایـــن بیمـــاران نیـــاز بـــه پانســـمان و مراقبـــت 
هـــای پرســـتاری خـــاص دارنـــد، حتـــی انجـــام 
ـــده  ـــتار دوره دی ـــک پرس ـــط ی ـــد توس ـــم بای ـــمان ه پانس
انجـــام شـــود. ســـاالری  بـــا  یـــاد آوری ایـــن نکتـــه  
ــت و  ــران اسـ ــی«  گـ ــاران »ای بـ ــمان بیمـ ــه پانسـ کـ
معمـــوال در حـــد تـــوان پرداخـــت بیمـــار بـــه خصـــوص 
در مناطـــق محـــروم جنـــوب اســـتان نیســـت، گفـــت: 
ـــه  ـــتان ب ـــوب اس ـــی«  در جن ـــه »ای ب ـــال  ب ـــاران مبت بیم
بیمارســـتان هـــای تحـــت پوشـــش  دانشـــکاه علـــوم 
ـــض پانســـمان،  ـــرای تعوی ـــد ب ـــی کنن ـــه م پزشـــکی مراجع
امـــا در بیمارســـتان هـــای جنـــوب اســـتان تجهیـــزات 
ـــمان  ـــط پانس ـــدارد و فق ـــود ن ـــوص وج ـــمان مخص پانس
ـــا انجـــام مـــی شـــود و  مراقـــب هـــای  ـــرای آنه معمـــول ب
ـــه  ـــتان ارائ ـــز اس ـــط در مرک ـــاری فق ـــن بیم ـــی ای تخصص
مـــی شـــود. البتـــه  مـــا در تـــالش هســـتیم  کـــه در 
ـــاران  ـــه  بیم ـــوب، بخشـــی را ب ـــت جن ـــژه والی ـــک وی کلینی
ـــر هســـتیم   ـــاه پیگی ـــد م ـــی« اختصـــاص بدهیم،چن »ی ب
ـــان  ـــه کرم ـــوزش ب ـــرای آم ـــتار را  ب ـــی، دو پرس ـــه  یک ک
بفرســـتیم،  هـــم چنیـــن پزشـــک هـــم بایـــد آمـــوزش 
ـــه  ـــی ب ـــات تخصص ـــا خدم ـــد ت ـــی ببین ـــژه  و تخصص وی
بیمـــاران »ای بـــی« ارائـــه شـــوند.  مـــن قـــول مـــی 
ــام   ــاه آینـــده ایـــن کار انجـ ــا دومـ ــا یکـــی یـ دهـــم تـ
ـــه  ـــه گفت ـــد. ب ـــه کار کن ـــروع ب ـــمت ش ـــن قس ـــود و ای ش
ـــی«  ـــاران »ای ب ـــول بیم ـــور معم ـــه ط ـــاالری ب ـــر س دکت
طـــول عمـــر طوالنـــی ای  ندارنـــد  و در همـــان مدتـــی 
ـــیدن  ـــر کش ـــال زج ـــم در ح ـــتند، دائ ـــده هس ـــه زن ـــم ک ه
ــع  ــی قطـ ــی در دوره زندگـ ــا حتـ ــی از آنهـ ــد  و برخـ انـ
عضـــو را تجربـــه مـــی کننـــد، بعضـــی از زخـــم هـــای 
ـــوان  ـــی ت ـــت و حت ـــق اس ـــان و حل ـــاران در ده ـــن بیم ای
ــه  ــه گفتـ ــی گیرد.بـ ــار مـ ــم را از بیمـ ــوردن آب را هـ خـ
ــوب  ــار  در کل جنـ ــن آمـ ــاس آخریـ ــر اسـ ــاالری بـ سـ
ــد. ــی کننـ ــی مـ ــه ای  زندگـ ــار پروانـ ــتان 17 بیمـ اسـ

خانواده های بیماران پروانه ای باید تحت 
حمایت قرار بگیرند

ــای »ای  ــا هـ ــمان هـ ــود پانسـ ــورد کمبـ  وی در مـ

ـــمان  ـــن پانس ـــال ای ـــر ح ـــه ه ـــد: ب ـــی گوی ـــی« م ب
هـــا خارجـــی  هســـتند، لوازمـــی هـــم کـــه خـــارج 
از کشـــور ســـاخته مـــی شـــد شـــرایط تهیـــه آنهـــا 

ســـخت است.ســـاالری در مـــورد پانســـمان هـــای 
ــد  ــمان تولیـ ــد:  پانسـ ــی گویـ ــران مـ ــاخت ایـ سـ
ــه  ــرده ام البتـ ــاهده نکـ ــاال مشـ ــا حـ ــل را تـ داخـ

ــه  ــوازم اولیـ ــب لـ ــی خـ ــتیم ولـ ــر هسـ ــا پیگیـ مـ
ــارج وارد  ــد از خـ ــم  بایـ ــا هـ ــمان هـ ــن پانسـ ایـ
ــم   ــور تحریـ ــه  کشـ ــرایط کنونـــی کـ ــود و در شـ شـ

ــان  ــت.معاون درمـ ــوار اسـ ــر دشـ ــن امـ ــت ایـ اسـ
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی جیرفـــت یـــاد آور شـــد: 
نکتـــه ای کـــه در  مـــورد ایـــن بیمـــاران نبایـــد 
ــزل  ــل منـ ــای داخـ ــت هـ ــود مراقبـ ــوش شـ فرامـ
اســـت کـــه بســـیار هـــم کار ســـختی اســـت زیـــرا  
ــته  ــژه داشـ ــب ویـ ــه مراقـ ــاز بـ ــاران نیـ ــن بیمـ ایـ
ــاران  ــن بیمـ ــای ایـ ــم هـ ــردن زخـ ــز کـ ــال تمیـ مثـ
ــواده  ــد از خانـ ــت.  بایـ ــواری اسـ ــیار دشـ کار بسـ
هـــای ایـــن بیمـــاران بـــه شـــکل هـــای مختلفـــی 
ـــاران »ای  ـــی بیم ـــای زندگ ـــود.هزینه ه ـــت ش حمای
ـــا  ـــه ره ـــد در جامع ـــت  نبای ـــاد اس ـــیار زی ـــی« بس ب
ـــل   ـــد وارد عم ـــتی بای ـــال بهزیس ـــور مث ـــه ط ـــوند ب ش
شـــود و ایـــن  بیمـــاران  را تحـــت پوشـــش  قـــرار 
ـــری  ـــای دیگ ـــر ج ـــا  ه ـــداد ی ـــه ام ـــا کمیت ـــد ی ده
کـــه بودجـــه و  تـــوان حمایـــت دارد،  بایـــد ایـــن 
بیمـــاران مســـتمری بگیرنـــد  تـــا  حداقـــل تـــوان 
درمـــان  و  دارو  و  پانســـمان  هزینـــه  پرداخـــت 
را  داشـــته باشـــند. در حـــال حاضـــر هیـــچ ارگان 
دیگـــری بـــه غیـــر از علـــوم پزشـــکی از ایـــن 
  NGO ـــی ـــر  برخ ـــد  مگ ـــی کن ـــت نم ـــاران حمای بیم
هـــای مـــردم نهـــاد. ســـاالری یکـــی از مشـــکالت 
ــتان  ــی اسـ ــق جنوبـ ــی« در مناطـ ــاران »ای بـ بیمـ
را وضعیـــت گـــرد و خـــاک در منطقـــه عنـــوان 
ــاک  ــرد و خـ ــود گـ ــل وجـ ــه دلیـ ــرد و گفـــت بـ کـ
احتمـــال عفونـــت بیشـــتر مـــی شـــود یعنـــی هـــر 
ــد  ــی  تواننـ ــد، نمـ ــالش کننـ ــم  تـ ــدر هـ ــه قـ چـ
بـــه درســـتی بهداشـــت محیـــط را رعایـــت کننـــد. 
ــرکل  ــوی، مدیـ ــین صفـ ــن سیدحسـ ــش از ایـ  پیـ
ــازمان  ــکی سـ ــات پزشـ ــزات و ملزومـ ــور تجهیـ امـ
ــمان  ــت پانسـ ــورد وضعیـ ــز در مـ ــذا و دارو  نیـ غـ
بـــی« گفتـــه اســـت:  پیش بینـــی  هـــای »ای 
می شـــود تـــا آخـــر امســـال حـــدود 48 هـــزار 
ــود و  ــور شـ ــمان میپلکـــس وارد کشـ ــه پانسـ قطعـ
علی رغـــم تحریم هـــای ظالمانـــه کـــه شـــرایط را 
ـــت،  ـــرده اس ـــخت ک ـــه ای س ـــی« پروان ـــرای »ای ب ب
ارائـــه خدمـــات از جملـــه تأمیـــن پانســـمان هـــم 
چنـــان ماننـــد گذشـــته ادامـــه دارد و خدمـــات 
بـــه بیمـــاران پروانـــه ای رایـــگان ارائـــه می شـــود.

دکتر علی ساالری در مورد کمبود پانسمان ها های 
»ای بی« می گوید: به هر حال این پانسمان ها 

خارجی  هستند، لوازمی هم که خارج از کشور ساخته 
می شد شرایط تهیه آنها سخت است.ساالری در مورد 

پانسمان های ساخت ایران می گوید:  پانسمان 
تولید داخل را تا حاال مشاهده نکرده ام البته ما پیگیر 

هستیم ولی خب لوازم اولیه این پانسمان ها هم  
باید از خارج وارد شود و در شرایط کنونی که  کشور 

تحریم  است این امر دشوار است.معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت یاد آور شد: نکته ای 

که در  مورد این بیماران نباید فراموش شود مراقبت 
های داخل منزل است که بسیار هم کار سختی 

است زیرا  این بیماران نیاز به مراقب ویژه داشته مثال 
تمیز کردن زخم های این بیماران کار بسیار دشواری 

است.  باید از خانواده های این بیماران به شکل های 
مختلفی حمایت شود.هزینه های زندگی بیماران 

»ای بی« بسیار زیاد است  نباید در جامعه رها شوند 
به طور مثال بهزیستی باید وارد عمل  شود و این  
بیماران  را تحت پوشش  قرار دهد یا کمیته امداد 

یا  هر جای دیگری که بودجه و  توان حمایت دارد،  
باید این بیماران مستمری بگیرند  تا  حداقل توان 
پرداخت هزینه پانسمان و دارو و درمان را  داشته 

باشند.

به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در بیمارستان های جنوب استان، خدمات پانسمان مخصوص بیماران 
پروانه ای ارایه نمی شود

بیماران پروانه ای جنوب محروم از خدمات پانسمان

پروانـه بـودن همیشـه لذت بخـش نیسـت، پروانه ای که باشـی به جای امیـد به پرواز، هـر روز  زخم 
هـای تـازه ای را مـی بینـی کـه قرار اسـت دردی بـه درد هایـت اضافه  کننـد، دردی که  هیـچ امیدی 
یـرای درمانـش نیسـت. بیمـاری پروانـه ای یـا »اپیدرمولیز بولوسـا« با نـام اختصـاری» EB«  یک 
بیمـاری ارثـی در بافـت هـای پوسـتی اسـت کـه در پوسـت و غشـای مخاطی ایجـاد تاول مـی کند. 
ایـن بیمـاری به دلیل نازک شـدن پوسـت و آسـیب پذیـری آن به بال های پروانه تشـبیه می شـود 

و در ایـران بـا نام بیماری » پروانه ای« شـناخته شـده اسـت. 

دکتـر علـی سـاالری مقدم معـاون درمان دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفت در  مـورد مشـکالت بیماران 
پروانـه ای بـه کاغـذ وطـن مـی گویـد: مشـکالت 
درمانـی بیمـاران پروانـه ای در کل کشـور مشـابه 
اسـت، ایـن بیمـاران نیـاز بـه پانسـمان و مراقبـت 
های پرسـتاری خـاص دارند، حتی انجام پانسـمان 
هم باید توسـط یک پرسـتار دوره دیده انجام شـود. 
سـاالری  بـا  یـاد آوری ایـن نکتـه  کـه پانسـمان 
بیمـاران »ای بـی«  گـران اسـت و معمـوال در حـد 
تـوان پرداخـت بیمار به خصـوص در مناطق محروم 
جنوب اسـتان نیسـت، گفت: بیماران مبتال  به »ای 
بـی«  در جنـوب اسـتان به بیمارسـتان هـای تحت 
پوشـش  دانشـکاه علوم پزشـکی مراجعـه می کنند 
بـرای تعویـض پانسـمان، امـا در بیمارسـتان هـای 
جنوب اسـتان تجهیزات پانسـمان مخصوص وجود 
نـدارد و فقط پانسـمان معمول برای آنهـا انجام می 
شـود و  مراقب های تخصصـی این بیماری فقط در 

مرکـز اسـتان ارائه می شـود. 

نجمه سعیدی
خبرنگار/کاغذ  وطن

هر
 م

س:
عک

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

هیـات  موضـوع  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 
13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 

فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره 139860319005000258  مـورخ 1398/07/14 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی  آقـای محسـن ارشـلو رابـری فرزنـد مهـدی بشـماره 
شناسـنامه 3703 صـادره از بافـت در ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت 720 
متـر مربـع پـالک 1583 فرعـی مفـروز ومجـزی از 207 فرعـی از 47- اصلـی 
واقـع در بخـش 26 کرمـان به آدرس سـیرچ- رودخانه سـرو)1( خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای محمـد توسـنگ زاده  محرز گریده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبـت به فاصلـه 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه 
اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشند مي 
تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به اين 
اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايي تقديم نماينـد. بديهي اسـت در صورت 
انقضـاي مـدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر 

خواهد شـد. م/الف1262
تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/11- تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/25

ابراهیم سیدی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك

آگهی فقدان سند مالکیت: 
احترامـا طبـق  درخواستشـماره 1102/22879 -98/9/11 خانم مهدیه/محققی فرزند  
جـواد شـماره شناسـنامه 716 تاریـخ تولـد 1363 دارای شـماره ملـی 3051391115 
مالـک ششـدانگ پـالک 4 فرعـی از 2166 اصلی بخـش 2 کرمان موضوع سـند مالکیت اصلی 
بشـماره چاپـی 102666 سـری ب سـال 90که در صفحـه 43 دفتر امالک جلد 177ذیل شـماره 
42676 و فـروش اقسـاطی شـماره 3497 مـورخ 1391/08/27 کـه بنفع بانک صـادرات کرمان 
بـه مبلـغ 387157207 بـه مـدت 120 صادر و تسـلیم گردیده  ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد 
محلـی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پالک مزبـور بعلت جابجایـی مفقود و 
درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فوق الذکـر با وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد 
ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد در غیـر این صـورت پس از 

مـدت مذکـور نسـب به صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 98/9/25

رونوشت: 
ستاد اجرایی فرمان امام 

محمود مهدی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان-از طرف،امید صاعد
/ م الف: 133۹

دعوت از مالکین ومجاورین پالکهای ۷۷-اصلی وفرعیات پالک 
6۹۹-اصلی بخش ۴۵کرمان  

حسـب درخواسـت تعـدادی از مالکیـن پـالک 77-اصلـی ولـزوم 
تعییـن حـدود پالکهـای فوق الذکر جهـت رفع تدااخـل وتعارض ،معاینـه وبازدید 
از محـل پالکهـای فـوق در روز یکشـنبه مورخـه 1398/10/16از سـاعت 8صبـح 
شـروع وبعمـل خواهـد امـد لذا به کلیـه مالکیـن ومجاوریـن اخطار میگـردد در 
وقـت مقـرر حضور بهم رسـانند چـون در صورت عـدم حضور انها تعییـن حدود با 
معرفـی مالـک وحاضریـن بعمل خواهـد امد وعـدم حضور سـایرین مانع انجام 
عملیـات ثبتـی نخواهـد شـد .الزم اسـت ایـن دعـوت فقط یکبـار در ایـن جریره 

بعمـل مـی اید .
مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبر اباد –م الف 238۷

آگهی فقدان سند مالکیت    
چـون اقای حمدهللا برخوری مهنی مالک ششـدانگ پـالک 2104 فرعی از 579-

اصلـی واقـع در بخش45کرمـان بـا ارائـه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده 
ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکر کـه قبال ذیـل ثبـت 11161صفحه 
130دفتـر72 امـالک محلـی جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود 
گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پـالک فـوق را نمـوده لـذا بنا به 
درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 120آیین نامـه – قانون ثبـت مراتب 
در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیت مـورد ادعـا نزد خـود مـی باشـند از تاریخ 
انتشـار آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را با ارائـه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفـت اعـالم نمایند بدیهی 
اسـت پـس از انقضـای مهلت مقرر در آگهـی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع 
نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی بنام 

مالـک اقـدام خواهـد نمود .
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت- م الف :۵۵3

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج     
دارای  محمـد  دوسـت  فرزنـد  رمشـکی  محمدرضـا  اقـای 
شناسنامه3150358140بشـرح دادخوست شـماره9809983888100499 مورخ 
98/08/12 توضیـح داده شـادروان اقـای دوسـت محمد رمشـکی فرزند رشـید بشناسـنامه 
984 در تاریـخ   1398/07/23 در شـهر قلعـه گنـج شـمس اباد فوت شـده و وراثت منحصر 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/  وی  الفـوت  حیـن 
1-علیرضا رمشکی به شماره ملی 6980002473)فرزند متوفی (

2-محمدرضا رمشکی به شماره ملی 31535814)فرزند متوفی (
3-مهرنازرمشکی به شماره ملی 6980085883)فرزند متوفی (

4-الناز رمشکی به شماره ملی 6980146862)فرزند متوفی (
5-لیال رمشکی به شماره ملی 6980251805)فرزند متوفی (
6-زهرا رمشکی به شماره ملی 6980180215)فرزند متوفی (

7-عبدالرضارمشکی به شماره ملی 6980156586)فرزند متوفی (
8-فاطمه خوبیاری نژادبه شماره ملی 6980075802)همسر متوفی (

9-سـیدا ملک نادری به شـماره ملی 3160394883)همسـر متوفی (لذا مراتب یک نوبت 
در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که 

بعـد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج . علیرضا مومنی  

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج     
دادخوسـت  دارای شناسنامه1543بشـرح  فرزنـد چـراغ  بازگیـر  منیـژه  خانـم 
شـماره9809983888100578 مـورخ 98/09/20 توضیـح داده شـادروان اقـای 
مهـدی توپـال نیـا فرزند محمد بشناسـنامه 799 در تاریـخ   1398/07/19 در شـهر قلعه گنج 

دوالب فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-زینب توپال نیا به شماره ملی 6980116142)فرزند متوفی (

2-حنانه توپال نیا به شماره ملی 6980209442)فرزند متوفی (
3-فاطمه توپال نیا به شماره ملی 3150580919)فرزند متوفی (
4-فائزه توپال نیا به شماره ملی 3150437751)فرزند متوفی (

5-منیـژه بازگیـر بـه شـماره ملـی 3160250717)همسـر متوفـی (لـذا مراتـب یـک 
نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از 
نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد 
و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه 

اعتبـار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج . م الف :1۵۰

آگهی فقدان سند مالکیت  
ملـی  شـماره  بـه  قاسـم  فرزنـد  دسـت   خیـره  ابراهیـم  آقـای  اینکـه  نظربـه 
6069479841صـادره از عنبرآبـاد مالـک ششـدانگ یـک بـاب خانـه وزمیـن بـه 
مسـاحت 11305داری  پـالک 14فرعـی از 62 اصلـی واقـع در بخش45کرمـان اراضـی علی آباد 
قدیـری  که سـند مالکیـت آن ذیل ثبت 29137صفحه 541دفتر 162محلی به شـماره چاپی ،به 
نـام وی صـادر وتسـلیم گردیـده ،ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق شـده اعالم 
نموده که سـند مالکیت پالک فوق مفقود شـده ودر خواسـت سـند المثنی نموده اسـت ،لذا با 
اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120آیین نامه قانـون ثبت مراتـب یک نوبت آگهی میشـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به ملـک فوق الذکر یـا وجود سـند مالکیت نزد 
خود میباشـد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان عنبر آباد مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید واال پس از مدت 

مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد گردیـد /م الـف :2380
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد وامالک عنبر آباد

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014002302-

98/06/05هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی اقـای روح الـه میـر افضلـی نـژاد فرزنـد جـان الـه  بشـماره شناسـنامه 615صـادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 912متـر مربع پـالک -فرعـی از624- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک -فرعـی از624 -اصلی قطعـه 5واقع دراراضـی ده دیوان 
سـاردوئیه جیرفـت  بخـش 34کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی اقـای مصطفـی بلنـد نظر  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دریک نوبت آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار آگهـی بـه مدت یک ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . 
بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد .  تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/09/25 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014002455-98/06/13هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای نعمت اله شـفیعی  فرزند علیجان بشـماره 
شناسـنامه 621صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه مشـتمل برباغ به 
مسـاحت 2707/59متـر مربع پالک -فرعـی از535- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 16فرعـی از 535-اصلی قطعـه 5 واقع در در اراضـی باب بیدان 
سـربیژن سـاردوییه جیرفـت  بخـش 34کرمـان  خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای درویش سـربیژنی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد. 

/م الـف:463
تاریخ انتشار نوبت اول:98/09/11 – تاریخ انتشارنوبت دوم :98/09/25

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی وسـاختمانهای 
شـماره139860319014002188-98/06/03هیات  برابـررای  فاقدسندرسـمی 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای رضا مهدوی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 
1619صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت 390/05متر 
مربـع پـالک -فرعـی از39- اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 94فرعی از 
39-اصلـی قطعـه یـک واقع در در اراضی سـروتمین جبالبـارز جیرفت  بخش 
34کرمان خریداری از مالک رسـمیاقای نجف مهدوی  محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:464-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/09/11 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/25
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 
آییـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 

سـند رسمی
اول  هیـات   1398/07/10 مـورخ  شـماره 139860319005000237  رای  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم فـروغ موسـی نـژاد خبیصـی فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 30 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبابخانـه و بـاغ بـه مسـاحت 
3580 متـر مربـع پـالک فرعـی مفـروز و مجـزی از 219 فرعـی از 47-اصلـی 
واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ –پل مسـجد جامع کوچه سـرو 
یـک کوچـه بـاغ تیرک خریداری از مالک رسـمی آقای علی حسـنی سـیرچی 
محـرز گریـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دونوبت بـه فاصله 
15روزآگهـي مي شـود در صورتـي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت 
متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مي تواننـد از تاريخ انتشـار اوليـن اگهي به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف 
مـدت يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايي 
تقديـم نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد. م/الـف1264
تاريخ انتشار نوبت اول:98/9/11- تاريخ انتشار نوبت دوم:98/9/25

ابراهیم سیدی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابررای شـماره139860319014003019-98/07/22هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای ناصـر ناصـری کـراء فرزنـد حبیـب هللا بشـماره شناسـنامه 
12صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک قطعـه باغچه سردسـیری بـه انضمام 
چنـد اسـتخر پـرورش ماهی مشـتمل بـر اعیانی بـه مسـاحت 3341/80متر 
مربـع پـالک -فرعی از1580- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک -فرعی از 
1580-اصلـی قطعـه 6 واقع در در اراضـی کراءدلفارد جیرفت  بخش 34کرمان  
خریداری از مالک رسـمی خانم صفیه نادری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:452  -تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/09/11  

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/25
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139860319091000523-1398/02/30هیات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای ابراهیـم نوزائـی فرزنـد خلیل بشـماره شناسـنامه 319صـادره ازعنبرآباد 
درششـدانگ یـک بـاب خانه مسـکونی بـه مسـاحت 867متر مربـع پالک - 
فرعـی از50- اصلـی بخـش 45کرمان قطعه یک واقع در اراضی شـهر عنبرآباد 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای  مجید ابراهیمـی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2367-   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/09/11 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/25
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

پرونده معلم خاطی قلعه گنج 
به مراجع قضایی ارسال شد

مقام ششمی تیم داراالکرام جیرفت در مسابقات 
قهرمانی لیگ دسته اول شطرنج کشور 

 ایرنـا - بـه گفتـه مدیـر آمـوزش و پـرورش قلعه گنـج، 
پرونـده معلمـی کـه در یکـی از مـدارس روسـتایی این 
شهرسـتان موجـب شکسـته شـدن کتـف دانش آموز 9 
سـاله شـده بود به هیـات رسـیدگی به تخلفـات اداری 

اسـتان و مراجـع قضایی ارسـال شـد.
سـعید احمدی  شامگاه شـنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنـا اظهـار داشـت: بـه دنبـال برخـورد  مدیر دبسـتان 
روسـتای جنگل آبـاد قلعه گنج بـا یکی از دانـش آموزان 
کـه موجـب وارد شـدن آسـیب بـه کتـف دانش آمـوز 
شـده بود پس از بررسـی های نخسـتین، پرونده معلم 
خاطـی بـه هیات رسـیدگی بـه تخلفـات اداری اسـتان 
و مراجع قضایی شهرسـتان ارسـال شـده است.سـعید 
احمـدی افـزود: بالفاصلـه ابـالغ مدیریـت وی لغـو و 
بـه مدرسـه دیگـری جابجـا شـد و دانش آمـوز مصدوم 
از  بسـر می بـرد.وی گفـت:  درمـان  در مرخصـی  نیـز 
دانش آمـوز آسـیب دیـده و اولیـای آن دلجویـی شـده 
اسـت. مدیـر دبسـتان روسـتای جنگل آباد حیـن بازی 
در زمیـن فوتبـال بطـور سـهوی بـه دانش آمـوز 9 سـاله 
دختـر برخـورد می کنـد و دانش آمـوز پـس از برخـورد 
بـا زمیـن از ناحیـه کتـف دچار آسـیب می شـود، این در 

حالـی اسـت که مدیر مدرسـه عنـوان کرده برخـورد وی 
بـا دانش آمـوز در حیـن بـازی و غیـر عمـد بوده اسـت. 
زینـب نارویی از بسـتگان نزدیـک دانش آموز نیز به ایرنا 
گفت: حسـن کهنوجـی پـدر دانش آموز مصـدوم زینب 
کهنوجـی، در حال حاضر در بسـتر بیماری اسـت و قادر 
به پاسـخگویی بـه خبرنـگاران نیسـت.وی در خصوص 
حادثـه پیـش آمـده اظهـار داشـت: دانش آمـوز کنـار 
زمیـن فوتبـال مدرسـه حیـن  تماشـای بـازی بـوده که 
مدیر مدرسـه از پشـت سـر و به صـورت ناگهانـی وی را 
بـه طـرف زمیـن فوتبال ُهـل می دهـد و زینـب پس از 
برخـورد بـا زمیـن خاکی مدرسـه از ناحیه کتـف و گردن 
دچـار آسـیب می شـود.وی ادامـه داد: زینـب کهنوجـی 
9 سـاله و کالس سـوم دبسـتان روسـتای جنگل آباد از 
توابـع بخـش مرکـزی قلعه گنـج اسـت و پـس از ایـن 
حادثه و مراجعه به پزشـک در اسـتان هرمزگان پزشک 
معالـج وی گفتـه اسـت که بـه علت نحیف بـودن جثه 
دانش آمـوز، فعـال قـادر بـه جایگـذاری پالتیـن و انجام 

عمـل جراحـی کتف وی نیسـتیم.
مرکـز شهرسـتان قلعـه گنـج در فاصلـه 420 کیلومتری 

جنـوب کرمـان واقع شـده اسـت.

بیسـت چهارمیـن دوره لیـگ دسـته اول شـطرنج 
ودوم  )بیسـت  و  آغـاز  آذرمـاه،  نوزدهـم  از  کشـور 
بـا  مسـابقات  داد.  پایـان  خـود  بـه کار  آذرمـاه(، 
حضـور 19 تیـم بـه میزبانی هیات شـطرنج اسـتان 
هرمـزگان در سـطح خـوب، بـا کیفیت بـاال و بدون 
هیـچ گونـه حاشـیه ای برگـزار شـد کـه در پایـان 
هـای  تیـم  سوئیسـی،  روش  بـه  مسـابقه  دور   7
پویـا  ذهـن   ، بندرعبـاس  دال  حقوقـی  موسسـه 
شـیراز ، هیـات شـطرنج یـزد بـه ترتیـب، اول تـا 

سـوم شـدند .

تیـم جیرفـت بـرای اولین بـار در این مسـابقات حضور 
داشـت و با شکسـت دادن مس سرچشمه رفسنجان ، 
تیـم هرمزگان ، میناب و تسـاوی برابر نایبنـد و راه آهن 

شـاهرود  عملکـرد فوق العـاده ای از خود نشـان داد.
اعضای تیم داراالکرام جیرفت

1.کیوان برخوری
2.ایلیا درینی

3.سیدمحمدحسین موسوی نسب
4.عمار انجم روز

5.کمیل مسلمی مهنی
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مسووالن بر قیمت کاالها 
نظارت جدی داشته باشند

مهـر - امـام جمعـه کرمـان بـا اشـاره به گرانـی کاذب برخـی کاالها بعـد از اصـالح قیمت 
بنزیـن گفـت: مسـئوالن بر قیمت کاالها نظـارت ویژه داشـته باشـند و مراقبت کنند حقی 

از مـردم ضایع نشـود.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر، حجت االسـالم حسـن علیـدادی سـلیمانی صبح یکشـنبه در 
جلسـه شـورای اداری اسـتان کرمان با اشـاره به جایگاه واالی مردم در دین مبین اسـالم 
و نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران اظهار کـرد: مردم در تمامـی برهه های زمانی پشـتیبان 
و در کنـار نظـام بـوده انـد و بایـد قدردان آنها بـوده و خدمت رسـانی به مـردم را در اولویت 

قـرار دهیم.
وی بـا اشـاره به گرانـی کاذب برخی کاالها بعد از اصالح قیمت بنزین اظهار کرد: مسـئوالن 

بر قیمت کاالها نظارت ویژه داشـته باشـند و مراقبت کنند حقی از مردم ضایع نشـود.
حجـت االسـالم علیـدادی سـلیمانی عنـوان کـرد: مـردم آگاه و بصیـر کشـورمان نقـش 
تاثیرگـذاری در خنثـی سـازی فتنـه اخیر داشـتند حـال که مردم نقـش خود را ایفـا کرده 
انـد مـی طلبد که مسـئوالن بـا همتی مضاعـف و تالش جهـادی از افزایش قیمت سـایر 

کاالهـا به صـورت کاذب جلوگیـری کنند.

کاندیداهای انتخاباتی حق دو قطبی کردن فضای 
جامعه را ندارند

وی همچنین به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شـورای اسـالمی که اسـفندماه امسـال 
برگـزار مـی شـود اشـاره کـرد و افـزود: کاندیداها بعـد از تایید صالحیـت در بحث تبلیغات 

اخالق را رعایت کنند و تبلیغات سـالم داشـته باشـند.
امـام جمعـه کرمـان ضمن نکوهـش رقابت ناسـالم و غیر اخالقـی هشـدار داد: کاندیداها 
حـق تخریـب یکدیگـر را ندارند و حق ندارند در جامعـه فضای دو قطبی ایجاد کنند.حجت 
االسـالم علیـدادی سـلیمانی بـا اشـاره بـه توطئه های دشـمنان و تالششـان بـرای ضربه 
زدن بـه نظـام افزود: دشـمن در سـال هـای اخیر منتظـر فرصت برای تبدیـل کوچکترین 
اعتراضاب به آشـوب و درگیری بوده اسـت و باید هوشـیار باشـیم چرا که دشـمنان قصد 

دارنـد کشـور را ناامن جلـوه دهند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان گفـت: هـر اعتراضـی دارای جنبه داخلـی و خارجی 
اسـت و کشـورهای خارجی سـعی می کنند اعتراضات را از مسـیر اصلیشـان خارج کنند 
کـه البتـه این مسـاله در تمامی کشـورهای اسـالمی وجـود دارد و مختص ایران نیسـت.

مدیـــرکل امورمالیاتـــی اســـتان کرمـــان گفـــت: 

در ســـال 97 بیـــش از 100 میلیـــارد تومـــان 

مالیـــات وعـــوارض بـــه صادرکننـــدگان اســـتان 

اســـترداد شـــده اســـت.

کل  اداره  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 

ـــلمانی  ـــد س ـــان، محم ـــتان کرم ـــی اس امورمالیات

ــرق  ــوب شـ ــادی جنـ ــاالن اقتصـ ــع فعـ در جمـ

اســـتان در فرمانـــداری بـــم بـــا ذکـــر ایـــن 

مطلـــب کـــه همـــواره یکـــی از اولویـــت هـــای 

ـــر  ـــات ب ـــش مالی ـــتان در بخ ـــی اس ـــور مالیات ام

ارزش افـــزوده، اســـترداد مالیـــات بـــه صـــادر 

کننـــدگان در حداقـــل زمـــان بـــوده اســـت ، 

ـــون آمـــده،  ـــه در قان ـــر اســـاس آنچـــه ک گفـــت : ب

مـــدت زمـــان اســـترداد مالیـــات بـــرارزش 

ــه در  ــت کـ ــاه اسـ ــه مـ ــادرات سـ ــزوده صـ  افـ

ـــدت  ـــرف م ـــتر مواردظ ـــان ، در بیش ـــتان کرم اس

2 مـــاه یـــا کمـــی بیشـــتر مســـترد شـــده کـــه 

ایـــن بـــازه  زمانـــی در اســـتان زمـــان مناســـبی 

اســـت .وی افـــزود : چنانچـــه فعـــاالن اقتصـــادی 

انجـــام دهنـــد،  را  قانونـــی خـــود  تکالیـــف 

ــورت  ــا به صـ ــات آن هـ ــه مالیـ ــر اینکـ ــالوه بـ عـ

واقعـــی محاســـبه و تشـــخیص داده می شـــود; 

ـــد. ـــد ش ـــز نخواهن ـــی نی ـــم مالیات ـــمول جرائ مش

مدیـــرکل امورمالیاتـــی اســـتان کرمـــان اظهـــار 

ـــع  ـــی ، رف ـــی بررس ـــور مالیات ـــالش ام ـــت: ت داش

موانـــع تولیـــد و حـــل مســـائل مالیاتـــی کلیـــه 

فعـــاالن اقتصـــادی اســـت تـــا بتواننـــد ضمـــن 

ـــود،  ـــادی خ ـــد و اقتص ـــای مول ـــعه فعالیت ه توس

در آبادانـــی و توســـعه اســـتان نیـــز مشـــارکت 

ـــم  ـــودگی جرائ ـــه بخش ـــلمانی ب ـــته باشند.س داش

ـــت  ـــتای حمای ـــاب در راس ـــوش حس ـــان خ مودی

از رونـــق بـــازار کســـب و کار و رضایتمنـــدی 

آنـــان اشـــاره کـــرد و گفـــت: فراینـــد محاســـبه 

مالیـــات مودیـــان بویـــژه واحدهـــای تولیـــدی، 

عادالنـــه و در عیـــن حـــال از ســـوی گروه هـــای 

مختلـــف ممیـــزی بررســـی و بصـــورت دقیـــق 

و کارشناســـی تعییـــن مـــی شـــود.وی ارســـال 

ــرای  ــزاری بـ ــی را ابـ ــالت فصلـ ــورت معامـ صـ

ـــزود :  ـــت و اف ـــی دانس ـــت مالیات ـــراری عدال برق

ـــادی  ـــالمت اقتص ـــن س ـــرد ضام ـــفافیت عملک ش

و اعتمـــاد متقابـــل میـــان نظـــام مالیاتـــی 

ومودیـــان اســـت.

کرمـــان  اســـتان  امورمالیاتـــی  مدیـــرکل 

خاطرنشـــان کـــرد : فرصـــت بهـــره منـــدی 

ـــل  ـــم قاب ـــودگی جرای ـــادی از بخش ـــاالن اقتص فع

بخشـــش، امســـال اســـت و در صـــورت عـــدم 

ــده و  ــی شـ ــی قطعـ ــی مالیاتـ ــت بدهـ پرداخـ

ـــان  ـــا پای ـــده ت ـــاد ش ـــهیالت ی ـــورداری از تس برخ

ســـال جـــاری، ایـــن امـــکان در ســـال آینـــده 

ــود. ــد بـ ــم نخواهـ فراهـ

در ادامـــه ایـــن جلســـه اکبـــری ، رئیـــس 

کمیســـیون بانـــک، بیمـــه و مالیـــات اتـــاق 

بازرگانـــی اســـتان نیـــز بـــا ابـــراز قدردانـــی از 

ــتان در  ــی اسـ ــور مالیاتـ ــرکل امـ ــور مدیـ حضـ

ـــش  ـــای وی از بخ ـــت ه ـــم و حمای ـــتان ب شهرس

ـــی از  ـــود برخ ـــه وج ـــادرات ، ب ـــد و ص ـــای تولی ه

ـــاره  ـــا اش ـــش ه ـــن بخ ـــکالت در ای ـــع و مش موان

ـــئولین از  ـــی مس ـــت تمام ـــتار حمای ـــرد و خواس ک

فعـــاالن اقتصـــادی منطقـــه شـــد.
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شهرداری کرمان از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت می کندناآگاهی به قوانین دلیل مهم ارتکاب جرم در فضای مجازی است

در سـومین  یکشـنبه  روز  قویـدل  مهـدی  ایرنـا- سـید 
نشسـت شـورای پیشـگیری از وقـوع جـرم شهرسـتان 
زرنـد افـزود: تحـت هیـچ شـرایطی اجـازه نخواهیـم داد 
فضـای مجـازی، امنیت روحی و روانی مـردم و نامزدهای 

انتخاباتـی را خدشـه دار کنـد.
ایـن مقـام قضایـی علـت بسـیاری از جرائـم در فضـای 
مجـازی را بـی اطالعـی و ناآگاهـی از قوانیـن دانسـت و 

افـزود: قانونگـذار بـرای فضـای مجـازی هماننـد فضـای 
حقیقـی مجـازات تعیین کـرده اما متاسـفانه بسـیاری از 
افراد بواسـطه نـا آگاهی با قوانین فضـای مجازی مرتکب 
جـرم می شـوند.قویدل بـا بیـان اینکـه احتمـال افزایـش 
جرایـم فضـای مجـازی در ایام برگـزاری انتخابـات  وجود 
دارد اظهـار داشـت: بـا رصـد و کنتـرل  دقیـق بـر فضـای 
مجـازی، بـدون شـک مشـکل خاصـی در ایـام انتخابات 

ایجـاد نخواهد شـد.
از جـرم  اولویـت هـای شـورای پیشـگیری  بـه  قویـدل 
شهرسـتان زرنـد اشـاره کرد و گفـت: پنج اولویت در سـال 
جـاری شـامل کاهـش سـرقت، کاهـش طـالق، کاهـش 
خشـونت، کاهـش آسـیب های فضـای مجـازی و اعتیاد 
بـه مواد مخـدر و مشـروبات الکلی در دسـتور کار شـورای 
پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری زرنـد قـرار گرفتـه 
اسـت.وی با اشـاره به اینکه افزایش مشـکالت اقتصادی 
بـا افزایـش سـرقت رابطه مسـتقیم دارد، افزود: بـا اجرای 
طـرح هـای مختلـف موفق شـدیم آمار سـرقت را کاهش 
دهیـم کـه این امر افزایـش رضایتمندی عمومـی را در پی 
داشـته اسـت.قویدل تصریـح کـرد: در حـال اجـرای طرح 
برانـدازی بـازار امـوال مسـروقه هسـتیم و تاکنـون کارگاه 
هـای ضایعاتـی خرید اموال مسـروقه در شهرسـتان زرند 
شناسـایی شـده و امیدواریـم ایـن طرح منجر بـه  حذف 

خریـداران اموال مسـروقه شـود.
ایـن  قویـدل در خصـوص اجـرای طـرح مصلحیـن در 
شهرسـتان گفـت: حـدود 400 نفر مصلح در قالـب 80 تیم 
پنـج نفـره در زرنـد آمـوزش دیـده انـد کـه ماموریت صلح 
و سـازش در محـالت و انجـام تحقیقـات الزم در راسـتای 

پیشـگیری از جرائـم بـه آنهـا واگذار شـده اسـت.

ــا - مدیرعامــل ســازمان ســاماندهی مشــاغل   ایرن
شــهرداری  کشــاورزی  فرآورده هــای  و  شــهری 
ســرمایه گذاری  از  شــهرداری  گفــت:  کرمــان 
بــرای  همــکاری  متقاضــی  خصوصــی  بخــش 
ــان،  ــی در کرم ــدد دائم ــای متع ــداث بازارچه ه اح

می کنــد. اســتقبال 

محمــود ایرانمنــش روز یکشــنبه بــا بیــان اینکــه هــم 
اکنــون ســه بازارچــه در شــهر کرمــان وجــود دارد کــه 
نیــاز بــه ســاماندهی و مدیریــت جدیــد دارنــد، افــزود: 
ــان  ــهر کرم ــیاری در ش ــای بس ــر آن محله ه ــالوه ب ع
ــی  ــای محل ــه ه ــا بازارچ ــد در آنه ــه بای ــود دارد ک وج

ــدازی شــود. راه ان

ــهروندان  ــال ش ــاه ح ــدام را رف ــن اق ــدف از ای وی ه
ــی  ــواد غذای ــه م ــا ب و دسترســی آســان و ســریع آنه
ــه زودی  ــت: ب ــار داش ــرد و اظه ــوان ک ــاز عن ــورد نی م
نشســتی بــا شــهرداران مناطــق مختلــف شــهری 
ــرای احــداث  ــرای شناســایی زمین هــای مناســب ب ب

ــد. ــد ش ــزار خواه ــه، برگ بازارچ
ــهری و  ــاغل ش ــاماندهی مش ــازمان س ــل س مدیرعام
فرآورده هــای کشــاورزی شــهرداری کرمــان ادامــه 
داد: پــس از آن ســرمایه گــذاران متقاضــی می تواننــد 
ــهرداری  ــا ش ــا ب ــوع بازارچه ه ــن ن ــداث ای ــرای اح ب

ــد. همــکاری کنن
ایــن  بــر  تالش مــان  همــه   : تصریــح کــرد  وی 
اســت کــه همــه بازارچه هــای شــهر کرمــان اعــم 
بــه  بازارچه هــای جدیــد  و  فعلــی  بازارچه هــای  از 
صــورت متحداالشــکل طراحــی، پــالک گــذاری و 

مدیریــت شــوند.
ایرانمنــش عنــوان کــرد: پــس از شناســایی زمین هــا 
طــی آگهــی رســمی از ســرمایه گذاران بــرای مشــارکت 

در اجــرای ایــن پــروژه دعــوت بــه عمــل می آیــد.

غیبت نماینده استانداری 
در جشنواره خرمای کلوته

عدم حضور استاندار و معاونین او در نخستین جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب با انتقاد تند دکتر حمزه مواجه شد

ــتان های  ــردم شهرسـ ــده مـ ــزه، نماینـ ــد حمـ احمـ
کهنـــوج، رودبـــار جنـــوب، فاریـــاب، قلعـــه گنـــج 
و منوجـــان در مجلـــس شـــورای اســـالمی، روز 
ـــت  ـــنواره گف ـــن جش ـــه ای ـــن اختتامی ـــه در آیی جمع
ــطحی  ــن سـ ــنواره در چنیـ ــک جشـ ــر یـ ــه اگـ کـ
ــزار  ــتان برگـ ــمالی اسـ ــهرهای شـ ــی از شـ در یکـ
می شـــد قطـــار مســـووالن بـــه همـــراه اســـتاندار 
ــا  ــد امـ ــدا می کردنـ ــور پیـ ــه حضـ ــن جلسـ در ایـ
بـــا توجـــه بـــه دعوتـــی کـــه از مســـووالن اســـتان 
ـــرکت  ـــنواره ش ـــن جش ـــدام در ای ـــود هیچک ـــده ب ش

نکرنـــد کـــه جـــای گالیـــه دارد.
ــه  ــس بـ ــب مجلـ ــدگان اصالح طلـ ــه از نماینـ او کـ
حســـاب می آیـــد،  همچنیـــن تصریـــح کـــرد کـــه 
»مـــا منافـــع جنـــوب و مـــردم جنـــوب اســـتان را 
فـــدای خـــط و خطـــوط سیاســـی نخواهیـــم کـــرد 
و بـــا تمـــام تـــوان توســـعه جنـــوب را دنبـــال 

» می کنیـــم.
ایـــن اظهـــارات نماینـــده مـــردم جنـــوب کرمـــان 
از روز جمعـــه تاکنـــون در بیـــن کاربـــران جنوبـــی 
فضـــای مجـــازی ســـروصدا بـــه پـــا کـــرده. بـــه 
ــارات  ــران ایـــن اظهـ ــه برخـــی از کاربـ ــوری کـ طـ
ــر تبعیـــض قائـــل شـــدن مقامـــات  ــندی بـ را سـ
جنـــوب  و  شـــمال  بیـــن  کرمـــان  اســـتان 
می داننـــد. امـــا آیـــا واقعـــا اینگونـــه اســـت؟
بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال می تـــوان رفتـــار 
محمـــد جـــواد فدایـــی، اســـتاندار کرمـــان در 

ــرد. ــی کـ ــابه را بررسـ ــوارد مشـ مـ
در  دو جشـــنواره  در ســـال جـــاری دســـت کم 
ــه جنـــوب، در  ســـطح جشـــنواره خرمـــای کلوتـ

ــده. ــزار شـ ــان برگـ ــتان کرمـ اسـ
ــیر  ــه زار بردسـ ــدی اللـ ــنواره گل محمـ اولـــی جشـ
ــتاندار  ــد و اسـ ــزار شـ ــرداد برگـ ــه 31 خـ ــود کـ بـ

ــد. ــر شـ ــان در آن حاضـ کرمـ
دیگـــر جشـــنواره بـــه آبـــان امســـال برمی گـــردد. 
پســـته  و  جشـــنواره گلیـــم  امســـال  آبـــان   9
ــد  ــه محمـ ــد کـ ــزار شـ ــی برگـ ــیرجان در حالـ سـ
ـــخنرانی  ـــه س ـــود و ب ـــر ب ـــی در آن حاض ـــواد فدای ج

هـــم پرداخـــت.
بـــا توجـــه بـــه حضـــور اســـتاندار در دو جشـــنواره 
ــابه کـــه در شـــمال کرمـــان برگـــزار شـــده و  مشـ
حضـــور نیافتـــن در جشـــنواره خرمـــای کلوتـــه 
و  جنـــوب  مـــردم  بـــه  می تـــوان  جنـــوب، 

ـــور  ـــه تص ـــق داد ک ـــس ح ـــا در مجل ـــده آن ه نماین
و در راس  اســـتان  اجرایـــی  کننـــد مســـووالن 
ــرق  ــوب فـ ــمال و جنـ ــن شـ ــتاندار بیـ ــا اسـ آن هـ

. رد ا می گـــذ
امـــا آیـــا شـــرکت نکـــردن فدایـــی در یـــک 
ـــل توجهـــی هـــم  ـــی کـــه از اهمیـــت قاب جشـــنواره مل
ــی  ــانه بی توجهـ ــد نشـ ــت، می توانـ ــوردار اسـ برخـ
عالی تریـــن مقـــام دولتـــی اســـتان بـــه جنـــوب 
ـــاس  ـــوال، از عب ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــرای پاس ـــد؟ ب باش
ـــتانداری  ـــی اس ـــط عموم ـــرکل رواب ـــی زاده، مدی تق
کرمـــان خواســـتیم کـــه بـــه دو ســـوال »کرمـــان 

نـــو« پاســـخ دهـــد.
روزی  از  فدایـــی  جـــواد  محمـــد  اینکـــه  اول 
کـــه اســـتاندار شـــده، تاکنـــون چندبـــار بـــه 
ــرده. ــفر کـ ــان سـ ــی کرمـ ــتان های جنوبـ شهرسـ

براســـاس آمـــار ارائـــه شـــده از ســـوی مدیـــرکل 
ــتانداری، فدایـــی از زمانـــی  روابـــط عمومـــی اسـ
ــون، 6  ــد تاکنـ ــان شـ ــتاندار کرمـ ــما اسـ ــه رسـ کـ
ــراه  ــته. ســـه ســـفر همـ ــفر بـــه جنـــوب داشـ سـ
ــا نظـــر  بـــا مســـووالن کشـــوری و ســـه ســـفر بـ
ـــه دی )2  ـــم ب ـــفرها ه ـــن س ـــخ ای ـــتاندار. تاری اس
ســـفر( و بهمـــن 97، فروردیـــن، تیـــر و شـــهریور 
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ـــا  ـــه »آی ـــود ک ـــن ب ـــی زاده ای ـــا از تق ـــوال دوم م س
ــه  ــن اختتامیـ ــه آییـ ــه کـ ــتاندار در روز جمعـ اسـ
می شـــد،  برگـــزار  خرمـــای کلوتـــه  جشـــنواره 
برنامـــه دیگـــری داشـــت کـــه در ایـــن جشـــنواره 
ــتاندار در  ــه »اسـ ــت کـ ــت؟« او گفـ ــور نیافـ حضـ
ــد  ــان باشـ ــت در کرمـ ــا می بایسـ ــن روز حتمـ ایـ

ــد.« ــرکت کنـ ــاص شـ ــه ای خـ ــا در برنامـ تـ
ــان  ــتانداری کرمـ ــی اسـ ــط عمومـ ــرکل روابـ مدیـ

دربـــاره بـــه وجـــود آمـــدن ایـــن تصـــور از ســـوی 
ـــوب  ـــمال و جن ـــن ش ـــه بی ـــان ک ـــوب کرم ـــردم جن م
فـــرق گذاشـــته می شـــود، گفـــت کـــه اگـــر فقـــط 
ــگاه  ــنواره نـ ــن جشـ ــن در ایـ ــور نیافتـ ــه حضـ بـ
شـــود، بلـــه. مـــردم حـــق دارنـــد. امـــا بایـــد بـــه 
ــتاندار  ــه اسـ ــم کـ ــان بگویـ ــوب کرمـ ــردم جنـ مـ
ـــژه ای دارد.  ـــه وی ـــوب توج ـــائل جن ـــه مس ـــان ب کرم
ـــژه  ـــور وی ـــه ط ـــان ب ـــان ایش ـــه معاون ـــوری ک ـــه ط ب
بـــه شهرســـتان های جنوبـــی ســـفر می کننـــد.

او برگـــزاری منظـــم جلســـات کارگـــروه رفـــع 
موانـــع تولیـــد جنـــوب در اســـتانداری را از دیگـــر 
ـــتاندار  ـــه اس ـــان از توج ـــه نش ـــمرد ک ـــواردی برش م

بـــه جنـــوب دارد.
ــای  ــی آقـ ــه حتـ ــت کـ ــن گفـ ــی زاده همچنیـ تقـ
فدایـــی در جریـــان ســـفر اخیـــر رییـــس جمهـــور 
ـــادی  ـــالش زی ـــفر ت ـــل از س ـــان، قب ـــتان کرم ـــه اس ب
ـــود  ـــفر ش ـــم س ـــان ه ـــوب کرم ـــه جن ـــا ب ـــت ت داش

امـــا ایـــن تالش هـــا نتیجـــه نـــداد.

زمزمه اســـتقالل جنوب بلند می شود؟
بـــرای  قصـــدی  فعـــال  وزارت کشـــور  اگرچـــه 
تقســـیم اســـتان کرمـــان نـــدارد امـــا مســـووالن 
بـــه  اشـــاره ای  بیـــگاه  و  جنـــوب کرمـــان گاه 
اســـتقالل جنـــوب می کننـــد. حـــاال هـــم کـــه 
ــور  ــه حضـ ــنواره کلوتـ ــان در جشـ ــتاندار کرمـ اسـ
نیافتـــه، احمـــد حمـــزه گفتـــه »اســـتاندار نســـبت 
ـــن  ـــر ای ـــت و اگ ـــه اس ـــان بی توج ـــوب کرم ـــه جن ب
ـــود را  ـــا راه خ ـــد م ـــته باش ـــه داش ـــی ادام بی توجه

می کنیـــم.« جـــدا 
اگرچـــه او بـــه طـــور مســـتقیم اشـــاره ای بـــه 
ـــردن خـــط  ـــدا ک ـــا ج ـــته، ام ـــوب نداش اســـتقالل جن
ـــده از  ـــن نماین ـــه ای ـــی ک ـــم در حال ـــوب، آن ه جن
ــد  ــرده، می توانـ ــت کـ ــتاندار صحبـ ــی اسـ بی توجهـ

بـــه اســـتقالل جنـــوب کرمـــان تعبیـــر شـــود.
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مدیــرکل روابــط عمومــی اســتانداری کرمان 
دربــاره بــه وجــود آمــدن ایــن تصور از ســوی 
ــمال و  ــن ش ــه بی ــان ک ــوب کرم ــردم جن م
جنــوب فــرق گذاشــته می شــود، گفــت 
ــن  ــن در ای ــه حضــور نیافت ــط ب ــر فق ــه اگ ک
ــق  ــردم ح ــه. م ــود، بل ــگاه ش ــنواره ن جش
دارنــد. امــا بایــد بــه مــردم جنــوب کرمــان 
ــائل  ــه مس ــان ب ــتاندار کرم ــه اس ــم ک بگوی
ــوری  ــه ط ــژه ای دارد. ب ــه وی ــوب توج جن
ــه  ــژه ب ــور وی ــه ط ــان ب ــان ایش ــه معاون ک
شهرســتان های جنوبــی ســفر می کننــد.


