
به گفته مدیر باغبانی جهاد کشاورزی جنوب استان به ازای هر یک هکتار گلخانه
 10 هزار و 500 لیتر گازوئیل در نظر گرفته شده است

رییس سازمان حفاظت محیط زیست استان خبر داد

هرگونه شکار پرندگان وحشی 
در کرمان جرم محسوب می شود

جدل کرمانی ها با دولت بر سر مالیات
 حق با کیست؟

شروع توزیع 
گازوئیل گلخانه ها

بیماران پروانه ای در جنوب استان اتاق دار می شوند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: راه اندازی اتاق مخصوص خدمات دهی 

به بیماران پروانه ای جنوب استان، در دستور کار است

دیدار رییس کل دادگستری 
استان  با مردم جیرفت
متقاضیان ثبت نام کنند
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فرمانده پلیس راه روستایی استان:

۸۰ درصد تلفات جاده ای استان 
مربوط به جاده های روستایی است
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   9 دوشــنبه         650 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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»کمربند امنیت دریایی« 
هشدار به آمریکا

بهرام امیراحمدیان
یادداشت مهمان

مانـور مشـترک سـه کشـور در اقیانـوس هنـد، که بـه نام 
»کمربنـد امنیـت دریایی« برگزار می شـود، هشـداری به 
امریـکا بـرای اجتناب از درگیری اسـت و نشـان می دهد 
کـه دو قدرت بـزرگ اقتصادی)چین( و نظامی)روسـیه( 
بـه همـراه یـک قـدرت منطقـه ای هـم چـون جمهـوری 
اسـامی ایـران در برابـر هـر نـوع یکـه تـازی و یکجابنـه 

گرایـی ایاالت متحـده خواهند ایسـتاد.
اقیانـوس هنـد که یکـی از مهمتریـن آبراهه هـای جهان 
بـرداری کامـل  بهـره  بـا  نزدیـک  ای  آینـده  در  اسـت، 
جمهـوری خلـق چین از بنـادری که به عنـوان »گردن بند 
مرواریـد« از آن نـام مـی برنـد، راه ابریشـم دریـای خود 
را در چارچـوب »ابتـکار کمربنـد و راه« مـورد بهـره برداری 
قـرار خواهـد داد. ایـن امر بر اهمیت منطقـه ای و جهانی 
ایـن آبراهـه پر تـردد خواهد افزود. در همیـن عرصه ایران 
در تـدارک توسـعه بنـدر چابهـار تنهـا بندر اقیانوسـی خود 
اسـت کـه در دهانـه دریـای عمـان و اقیانـوس هنـد قرار 
دارد. روسـیه بـرای حضـور در خاورمیانه بـا ایران همکاری 
دارد و مـدل سـوریه آغـاز ایـن همـکاری اسـت. در دهانه 
دریـای سـرخ کـه دروازه ورود بـه کانـال سـوئز و دریـای 
مدیترانـه اسـت، نـا آرامـی هـای شـاخ افریقـا و بحـران 
یمـن از یـک سـو و نا امنی سـومالی از سـوی دیگر، این 
منطقـه را بـا چالشـی بـزرگ روبـرو کـرده اسـت.عاوه بر 
بنـادری کـه جمهـوری خلق چیـن در میانمـار، بنگادش، 
سـریانکا،  پاکسـتان)بندر گوادر( و بندر جیبوتی در شاخ 
آفریقا دارد، برای تامین آزادی کشـتیرانی در شـرق آفریقا 
نیـز در بنـدر مومباسـا و از آنجـا جـاده ای تـا سـودان را 
در اختیـار خواهـد داشـت. بنابراین عرصـه اقیانوس هند، 
بـه آوردگاهـی بـرای برخورد اسـتراتژی ها تبدیـل خواهد 
شـد. ایـاالت متحـده کـه در سـال جدیـد بـا افزایـش 
بودجـه نظامـی خـود تـا 730 میلیـارد دالر)بیشـترین 
بودجـه نظامـی ایاالت متـده تا کنون(، قصـد ماجراجوئی 
در منطقـه دارد، افـزون بـر روبارویـی بـا چیـن در دریـای 
چیـن جنوبی و تنگـه ماالکا که مهمترین و اسـتراتژیکی 
تریـن تنگـه جهـان اسـت، ناگزیـر در اقیانـوس هند نیز 
بـه رویاوریـی خواهـد پرداخـت. زیرا در جنـگ تجاری که 
نمـود بیرونـی تقابل اسـتراتژیک ایاالت متحـده با چین 
اسـت، نـا امـن شـدن راههـای واردات انرژی بـرای چین 
کـه منشـا اصلـی آن از خاورمیانه و غرب آفریقاسـت، در 
ایـن نقطه اسـتراتژیک یا مثلث اقیانـوس هند می تواند 
روی دهـد. هـم چنین روسـیه برای حضـور در خاورمیانه 
و بویـژه مناطـق خلیـج فـارس و اقیانـوس هنـد و ورود 
بـه عرصـه اقیانـوس آرام، جهـت ارتبـاط اسـتراتژیکی بـا 
پایگاههای دریایی خود در شـمال غـرب اقیانوس آرام در 
مـرز بـا چیـن، ناگزیـر به حضـور در اقیانوس هند اسـت. 
از ایـن رو مانـور مشـترک سـه کشـور در اقیانـوس هنـد، 
کـه بـه نـام »کمربندر امنیـت دریایـی« برگزار می شـود، 
هشـداری بـه امریـکا بـرای اجتنـاب از درگیـری در این 
عرصـه اسـت و نشـان مـی دهـد کـه دو قـدرت بـزرگ 
یـک  همـراه  بـه  نظامی)روسـیه(  و  اقتصادی)چیـن( 
قـدرت منطقـه ای هم چـون جمهوری اسـامی ایران در 
برابـر هر نوع یکـه تازی و یکجابنه گرایـی ایاالت متحده 
خواهنـد ایسـتاد. این سـه کشـور قصد دارند کـه امنیت 
راههـای دریایـی منطقـه را تامیـن کنند و به کشـورهایی 
کـه از بیـرون از منطقـه بـه نیـت تامیـن امنیـت منطقه 
در تـدارک ائتافهـای بیـن المللی هسـتند، هشـدار می 
دهنـد کـه مـی توانند بـدون نیاز بـه آنان امنیـت منطقه 
را تامیـن کننـد. گرچـه بنـا بـه گفته وزیـر دفاع روسـیه، 
بودجـه نظامـی آمریـکا 16 برابـر بودجـه نظامی روسـیه 
اسـت، بـا ایـن حـال روسـیه با دسـتیابی به سـاحهای 
مافـوق پیشـرفته و ارتشـی قدرتمنـد در برابـر هـر نـوع 
زیـاده طلبـی ایـاالت متحده ایسـتاده اسـت و همـراه با 
چیـن و ایـران مثلثـی قدرتمنـد پدیـد آورده انـد. مانـور 
دریایی مشـترک سـه کشـور آغازی برای همکاری های 
امنیتـی در ایـن منطقـه اسـت. البتـه نبایـد از نظـر دور 
داشـت که هندوسـتان مترصـد فرصتی اسـت تا حضور 
خـود را در مانـور احتمالـی با ایاالت متحـده در چارچوب 
اسـتراتژی پاسـیفیک-ایندین نمایان سازد. باید منتظر 
بـود و دیـد کـه در آینـده چه اتفاقـی ممکن اسـت روی 
دهـد. در هـر حال منطقه اقیانـوس آرام و اقیانوس هند 
عرصه ای برای رقابت های اسـتراتژیکی محتمل اسـت.   
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توسط شرکت آب و فاضالب استان کرمان محقق شد؛  پیشرفت 55 درصدی پروژه های آبخیزداری شهرستان فاریاب
کسب رتبه برتر کشور در بخش کنترل کیفیت آب و  طبیعــی  منابــع  اداره ڪل  آبخیــزداری  معــاون 

آبخیــزداری جنــوب ڪرمــان بــا بیــان اینڪــه اجــرای 
پروژه هــای آبخیــزداری بــا اهــداف ڪنتــرل رســوب، 
ــفره های  ــت س ــش و تقوی ــیاب، افزای ــرل س ڪنت
آب زیــر زمینــی، پیشــگیری و ڪاهــش اثــرات 
خشڪســالی، تثبیــت خــاڪ و بهبــود پوشــش 
ــرای  ــراز داشــت: اج ــرد اب ــی پذی ــام م ــی انج گیاه
پروژه هــای آبخیــزداری در شهرســتان فاریــاب منجــر 
بــه کنتــرل ســیاب و افزایــش ســطح آبهــای زیــر 
ــده  ــاڪ ش ــایش خ ــگیری از فرس ــی و پیش زمین

اســت.
محمدرضــا شــاهرخی ڪنتــرل روانابهــا، تقویــت 

ســطح آب ســفره های زیــر زمینــی ومقابلــه بــا 
خشکســالی را از مزیت هــای اجــرای طرح هــای 
ــزود: در  ــت و اف ــه دانس ــن منطق ــزداری در ای آبخی
ســال جــاری پــروژه آبخیــزداری و آبخوانــداری حــوزه 
آبخیــز شــهری شهرســتان فاریــاب بــا عملیات هــای 
ــه حجــم 47000 متــر مڪعــب و  پخــش ســیاب ب
ــه حجــم 1388 مترمکعــب  سرریزســنگی ماتــی ب
بــا پیشــرفت 55 درصــدی و اعتبــار ڪل بالــغ بــر 21 

ــال درحــال اجراســت. ــون ری ــارد و 800 میلی میلی
طبیعــی  منابــع  اداره ڪل  آبخیــزداری  معــاون 
داشــت:  اظهــار  ڪرمــان  جنــوب  آبخیــزداری  و 
ــن  ــت ای ــاری و مراقب ــر، آبی ــی آبگی پروژه هــای هال

ــارد و 350  ــک میلی ــار ی ــا اعتب ــز ب ــز نی ــوزه آبخی ح
میلیــون ریــال بــا 95 درصــد پیشــرفت درحــال انجام 

ــت. اس
وی گفــت: مســاحت ایــن پروژه هــا 50 هکتــار و 
مربــوط بــه پروژه هــای بخــش جنــگل اســت کــه بــا 
هدف توســعه ســرانه فضــای ســبز از محــل اعتبارات 
ــی ســال 1398 در حــال اجــرا  ــدوق توســعه مل صن

اســت.
شــاهرخی در پایــان خاطــر نشــان ڪــرد: بــرای انجام 
ــز  ــای آبخی ــطح حوزه ه ــزداری در س ــات آبخی عملی
شهرســتان فاریــاب مشــارڪت مــردم و درخواســت 

هــای جوامــع محلــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

خبرنـگار آبفـا کرمـان- در گردهمایی مدیـران کنترل 
کیفیـت آب کـه بـه میزبانی شـرکت مهندسـی آب و 
فاضـاب کشـور برگـزار شـد در بیـن شـرکت های آب 
و فاضـاب شـهری در بخـش» کنتـرل کیفیت آب « 

رتبـه برتـر را دریافـت نمود.
مهنـدس  گردهمایـی،  ایـن  در  اسـت:  گفتنـی 
مدیـر  و  مدیـره  هیئـت  رئیـس  جانبـاز  حمیدرضـا 
بـا  عامـل شـرکت مهندسـی آب و فاضـاب کشـور 
مجموعـه  و  عامـل  مدیـر  از  سپاسـی  لـوح  اهـداء 

کـرد. تقدیـر  کرمـان  اسـتان  آبفـای  شـرکت 

در  ایـن لـوح آمـده اسـت :بـا توجـه به تـاش های 
ارزشـمند آن شـرکت در راسـتای "طـرح هـای ارتقاء 
کیفیـت آب شـرب"، رتبـه برتـر سـال 1397در میـان 
شـرکت های آب و فاضاب شـهری در بخش کنترل 
کیفیـت آب بـه آن شـرکت اعطـاء مـی گـردد. ضمن 
تقدیر از تاش کلیه دسـت اندر کاران آن شـرکت که 
در جهـت کسـب ایـن موفقیـت ارزشـمند تاثیـر گذار 
بـوده و خدمـات ارزنـده ای را بـه انجـام رسـانیده 
متعـال  از خداونـد  را  روزافـزون شـما  توفیـق  انـد، 

خواستارم.

12 تا 1323 تا 23

عشاری ما مردمانی صادق، با اخالص و راستگو و شجاع و دور از نیرنگ و خدهع هستند                                          )مقام معظم رهبری مدظله العالی(
ستاد بزرگداشت یادواره شهدای عشایر استان کرمان کمیته فرهنگی و هنری ستاد  )اداره کل ارشاد اسالمی استان کرمان(

سوم بهمن ماه جیرفت

 فراخوان
مزایده زمین

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

خانواده محترم امیرتیموری
درگذشــت احمــد امیرتیمــوری را به شــما و ســایر 
ــرای  ــه و ب ــلیت گفت ــوم تس ــدگان آن مرح بازمان
ایشــان از پــروردگار متعــال آمــرزش و  آرامــش 

ــم. ــئلت می نمای مس
خدیشی - مدیر مسوول روزنامه کاغذ وطن

عملیـات اجرایـی احـداث تقاطـع غیر 
همسـطح ابـارق از مـاه آینـده آغاز می 
شـود. به گـزارش اداره ارتباطات واطاع 
رسـانی اداره كل راه وشهرسـازی استان 
كرمـان، علـی حاجـی زاده در بازدیـد از 
پروژه های دردسـت اجرای شهرسـتان 
های شـرقی اسـتان با اعـام این خبر 
گفـت : ایـن تقاطع به منظـور افزایش 
ایمنـی و کاهـش تصادفـات در نقطـه 

جمعیتـی ابـارق احداث می شـود.
 سرپرسـت اداره كل راه وشهرسـازی 
راسـتای  در  افـزود  كرمـان  اسـتان 
عملیاتـی شـدن ایـن پـروژه باكـس 
هـای بتنـی تولیـد، راه انحرافی احداث 
الزم  سـازی  ایمـن  از  پـس  و  شـده 
انحرافـی،   راه  بـه  ترافیـك  و هدایـت 
آغـاز  تقاطـع  ایـن  اجرایـی  عملیـات 
مـی شـود. وی در ادامـه ایـن سـفر از 

محـور روسـتایی آدوری بـم بازدید كرد 
وافـزود: تـا كنـون12 كیلومتـر از ایـن 
محـور 20 كیلومتـری آسـفالت شـده 
و 8 كیلومتـر باقیمانـده بـا 40  درصـد 
پیشـرفت فیزیكی دردسـت اجراست. 
علـی حاجـی زاده تصریـح كـرد بـرای 
اتمـام این پروژه روسـتایی 70 میلیارد 

ریـال اعتبار نیاز اسـت. 
وشهرسـازی  راه  اداره كل  سرپرسـت 
اسـتان كرمـان درخصـوص محوردامنه 
سـیدی– آبگـرم هـم گفـت : عملیات 
خاکبـرداری، خاكریـزی واجرای سـازه 
هـای خاکی هدایـت آب در قطعه اول 
ایـن محوربـه طـول 8 كیلومتـر انجـام 
شـده است. وی همچنین از محورهای 
پـاه  سـبزوئیه-  تهـرود-  روسـتایی 
بنـه در بـم  و تـرك آبـاد – دارسـتان 

شهرسـتان نرماشـیر بازدیـد كـرد. 

آغاز عملیات اجرایي تقاطع 
غیر هم سطح ابارق در آینده نزدیك   
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هـم زمـان بـا اجـرای طـرح زمسـتانه پلیـس راه و واحدهای 
امـدادی در معابـر بـرون شـهری کرمان، پایـش هوایی معابر 
و محدوده هـای کوهسـتانی و سـخت گـذر نیـز توسـط رده 
هواناجـا مرکز این اسـتان انجـام می گیرد.خلبـان رده هواناجا 
مرکـز اسـتان کرمـان روز یکشـنبه در نشسـت بـا خبرنـگاران 
ضمـن اشـاره به مشـارکت ایـن رده در اجرای طرح زمسـتانه 
پلیـس راه گفـت: تـاش و اهتمـام مسـئوالن انتظامـی و 
ماموریت هـای کنتـرل  اجـرای  در  راهـور  و  راه  پلیس هـای 
ترافیـک و امنیـت معابـر درون و بـرون شـهری شایسـته 
قدردانـی است.سـرهنگ خلبـان اصغـر عالـی طلـب افـزود: 
حسـب تدابیـر فرمانده انتظامی اسـتان طی سـال جـاری از 
ظرفیـت پایـش هوایـی نیز در اجـرای طرح زمسـتانه پلیس 
راه و واحدهـای امـدادی در معابـر کوهسـتانی و سـخت گذر 
بهره گیـری می شـود که در همین راسـتا با مشـارکت در مانور 
زمسـتانی پلیـس، ماموریت هـای خـود در ایـن رابطـه را آغاز 
کردیـم.وی ادامـه داد: در ایـن رابطـه در مواقـع بـروز حـوادث 
رانندگـی یا وقـوع نامایمات آب و هوائـی تاش خواهیم کرد 
با پایش هوایی محدوده معابر کوهسـتانی و نقاط دوردسـت 
در خدمـت واحدهـای پلیـس راه و دیگـر رده هـای انتظامی و 
امـدادی باشـیم و در مدیریـت حـوادث و سـوانح مشـارکت 
موثری داشـته باشـیم.خلبان رده هواناجا مرکز اسـتان کرمان 
یـادآور شـد: پایش هوایـی در واقـع امکانی را فراهـم می آورد 
کـه بر محدوده های خاصی از محورهـای مواصاتی و عوارض 
طبیعی اشـرافیت داشته باشـیم و تیم های پلیسی، خدماتی 
و امـدادی را در مدیریـت بحران های احتمالی حوزه تصادفات 

یـا ماموریت هـای انتظامـی پوشـش دهیم.

ـــت  ـــازمان حفاظ ـــس س ـــنا/کرمان ریی ایس
محیـــط زیســـت اســـتان کرمـــان گفـــت: 
ـــی  ـــدگان وحش ـــکار پرن ـــه ش ـــت پروان مهل
ـــان  ـــه پای ـــان ب ـــتان کرم ـــال 98 در اس س
رســـیده و هرگونـــه اقـــدام بـــرای شـــکار 
بـــر اســـاس قانـــون جـــرم محســـوب 
در  شـــاکری"  شـــد."مرجان  خواهـــد 
ــت:  ــر گفـ ــن خبـ ــات ایـ ــریح جزییـ تشـ
ـــه  ـــورت گرفت ـــای ص ـــری ه ـــم پیگی علیرغ
ــه  ــی پروانـ ــت قانونـ ــد مهلـ ــرای تمدیـ بـ
ــال  ــکار پرنـــدگان وحشـــی سـ ــای شـ هـ
98 در اســـتان کرمـــان، متاســـفانه ایـــن 
پروانـــه هـــا تمدیـــد نخواهنـــد شـــد.وی 
ــار  ــن روز اعتبـ ــه آخریـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
ـــتان  ـــی اس ـــدگان وحش ـــکار پرن ـــه ش پروان
ـــاه  ـــان در ســـال 98 روز ششـــم دی م کرم
ـــی  ـــود رایزن ـــا وج ـــزود: ب ـــت اف ـــوده اس ب
هـــا و پیگیـــری هـــای ایـــن اداره کل 
ـــکار  ـــه ش ـــت پروان ـــد مهل ـــر تمدی ـــی ب مبن
ـــال  ـــی س ـــتان ط ـــی در اس ـــدگان وحش پرن
جـــاری ایـــن پیگیـــری هـــا بـــه نتیجـــه 
ـــد  ـــد نخواهن ـــا تمدی ـــه ه ـــیده و پروان نرس
شـــد و هـــر گونـــه اقـــدام بـــرای شـــکار 
ـــون  ـــاس قان ـــر اس ـــخ ب ـــن تاری ـــس از ای پ

جـــرم محســـوب خواهـــد شـــد.

سرپرسـت اداره کل ثبت اسـناد و اماک اسـتان کرمان 
از صـدور بیـش از هـزار سـند مالکیـت روسـتایی در 
شهرسـتان قلعـه گنـج تا پایان سـال جاری در راسـتای 
طـرح های اقتصـاد مقاومتی خبـر داد."عبـاس ملکی" 
در بازدید سـرزده از اداره ثبت اسـناد و اماک شهرستان 
کهنـوج بـه بیـان مزایـای تثبیـت امـاک و مسـتغات 
مالکیـت  سـند  گفـت:  و  پرداخـت  دولـت  و  مـردم 
کاداسـتری عامـل مهمی برای رونق اقتصـادی و تحقق 
اقتصـاد مقاومتـی در سـطح روسـتاها و مناطـق کمتـر 
توسـعه یافتـه مـی باشـد و از اینـرو تـا پایـان سـال 
جـاری در در روسـتاهای شهرسـتان قلعـه گنـج بیـش 
قانـون  اجـرای  در  روسـتایی  مالکیـت  سـند  هـزار  از 
از  حمایـت  و  سـاماندهی  قانـون  بـه  مـوادی  الحـاق 
تولیـد و عرضه مسـکن صـادر و تحویـل مالکین خواهد 
شـد.وی بیان کرد: اسـناد مالکیت کاداسـتری پشـتوانه 
ای محکـم بـرای اخـذ تسـهیات بانکـی و ضمانتـی راه 
انـدازی مشـاغل پایدار و طرح های اقتصـادی زودبازده 
مـی باشـند که ایجـاد این مشـاغل باعـث جلوگیری از 
مهاجرت ناخواسـته روسـتاییان به شـهرها و پیشگیری 
اطـراف شـهرها مـی شـوند.به  در  نشـینی  از حاشـیه 
گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره کل 
ثبت اسـناد و اماک اسـتان کرمان،سرپرسـت اداره کل 
ثبـت اسـناد و اماک اسـتان کرمـان ادامـه داد: در این 
راسـتا با همکاری بنیاد مسـکن انقاب اسـامی و بنیاد 
مسـتضعفان سـعی خواهد شـد رونـد تثبیـت اراضی و 
اماک روسـتایی و شـهرهای زیر 25 هـزار نفر جمعیت 

اسـتان بیـش از پیش تسـریع شـود.

 معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار کرمان با اشـاره 
بـه قیمـت مـرغ در اسـتان کرمان اظهـار کرد: قیمت گوشـت 
مـرغ در جنـوب اسـتان حـدود 600 تومـان بیشـتر از مرکـز 
اسـتان اسـت که باید هرچه سـریعتر به قیمت مصوبه سـتاد 
تنظیم بازار برسـد.به گزارش روابط عمومی اسـتانداری کرمان 
دکتـر محمدعلـی دهقان شـامگاه هفتـم دی ماه در بیسـت و 
ششـمین جلسـه سـتاد تنظیم بازار اسـتان کرمان گفت: اتاق 
اصنـاف بایـد حساسـیت الزم در خصـوص فروشـگاه های که 
مجـوز الزم را ندارنـد، داشـته باشـد و همچنیـن اصنـاف نباید 
در کار یکدیگـر دخالـت کنند.معاون هماهنگـی امور اقتصادی 
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه قیمـت مـرغ در اسـتان کرمان 
اظهـار کـرد: قیمت گوشـت مرغ در جنوب اسـتان حـدود 600 
تومـان بیشـتر از مرکـز اسـتان اسـت که باید هرچه سـریعتر 
بـه قیمـت مصوبه سـتاد تنظیم بـازار برسـد.به گـزارش روابط 
رییـس  مهـدی حسـینی نژاد  اسـتانداری کرمـان،  عمومـی 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت شـمال اسـتان کرمان نیز 
در ایـن جلسـه در خصـوص میـوه شـب عیـد گفـت: 700 تن 
سـیب درختـی بـه قیمـت 4 هـزار و 850 تومـان خریـداری 
و همچنیـن  اسـت  رسـیده  اتمـام  بـه  آن  و ذخیره سـازی 
هماهنگی هـای الزم بـرای خریـد یـک هـزار و 400 تن پرتقال 
جیرفـت صـورت گرفتـه امـا قیمت آن هنوز مشـخص نشـده 
اسـت. وی پیشنهاد داد: جلسـات ستاد تنظیم بازار به صورت 
هفتگـی در سـازمان صمت برگزار شـوند و مصوبـات آن را هر 
دو هفتـه یـا هـر مـاه یکبار در سـتاد تنظیم بـازار اسـتان ارایه 
شـود.رئیس سـازمان صمت شمال اسـتان کرمان با اشاره به 
بازرسـی های ایـن سـازمان از 20 آبان ماه لغایـت 30 آذرماه در 
شـهر کرمـان اظهـار کـرد: 5 هـزار و 813 مورد بازرسـی در این 
بـازه زمانـی انجـام شـده کـه از ایـن بازرسـی ها 570 پرونـده 
تشـکیل و922 تخلـف ثبـت شـده اسـت کـه میـزان جریمه 
ایـن مـوارد بیش از 2 میلیارد تومان بوده اسـت.وی 414مورد 
گـران فروشـی،243 مـورد عـدم درج قیمت، 154 مـورد عدم 
ارائـه فاکتور خریـد، 23 مورد عدم رعایت ضوابط بهداشـتی،4 
مـورد حمـل و نقـل نگهـداری کاالی قاچـاق، 37 مـورد عـدم 
صـدور صورتحسـاب، یـک مـورد عرضه خـارج از شـبکه، یک 
مـورد احتـکار و 45 مـورد سـایر تخلفـات را از جملـه مـوارد 
تخلـف در شـهر کرمـان برشمرد.حسـینی نژاد بـا اشـاره بـه 
نوسـانات قیمـت کاالهـا پـس از افزایش قیمت بنزیـن از 20 
آبـان تـا امروز در شـهر کرمان گفـت: میـوه 21 درصد، حبوبات 
5 درصـد، قنـد 3 درصـد، برنج طـارم و اعـا 4 درصد افزایش 
قیمـت داشـته اند امـا مـرغ در ایـن بـازه زمانـی یـک درصـد 

کاهـش یافته اسـت.

ــان  ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس ــی رئی ــات عموم ماق
بــه همــراه جمعــی از معاونــان دادگســتری اســتان  ســاعت 
هشــت صبــح چهارشــنبه یازدهــم دیمــاه درمحل ســاختمان 

دادگســتری شهرســتان جیرفــت برگــزار می شــود.
متقاضیــان پــس از ورود بــه درگاه ماقــات مردمی در ســایت 
دادگســتری اســتان کرمــان،)kermandadgostri.ir ( ابتــدا 
نــوع ماقــات خــود را )حضــوری ( انتخــاب کننــد و در ادامــه 
تاریــخ ماقــات مردمــی خــود را )تاریخ فــوق (انتخــاب کنند 
و ســپس  نــوع درخواســت خــود را مشــخص، و در نهایــت 
بــا وارد کــردن مشــخصات خــود، ســامانه بــه متقاضــی یــک 

کــد رهگیــری بــه همــراه تاریــخ وســاعت اعــام می کنــد.
ــرکت در  ــرای ش ــت   ب ــتان جیرف ــریف شهرس ــردم ش  م
ــام و اخــذ کــد رهگیــری  ماقــات مردمــی پــس از ثبــت ن
، بایــد راس  ســاعت هفــت و 30 دقیقــه صبــح چهارشــنبه  
11/10/1398 بــا در دســت داشــتن کارت ملــی و درخواســت 
کتبــی در محــل دادگســتری شهرســتان جیرفــت واقــع در 

ــانند. ــور بهم رس ــداران حض ــوار پاس بل

پایش هوایی معابر 
کوهستانی و برون 

شهری استان کرمان

هرگونه شکار پرندگان 
وحشی در کرمان جرم 

محسوب می شود

صدور بیش از 1000 
سند مالکیت روستایی 

در قلعه گنج

انتقاد معاون اقتصادی 
استاندار کرمان از باال بودن 

قیمت مرغ در جنوب استان

دیدار رییس کل دادگستری 
استان با مردم جیرفت 

متقاضیان ثبت نام کنند

خبر

خبرخبر

برنامه جامع کاهش تصادفات 
در کرمان تدوین می شود

ایجاد زیرساخت های گردشگری 
در قلعه گنج ضروری است

نمایشگاه دائمی محصوالت کرمان 
در افغانستان دایر می شود

آزمون استخدامی مقطع درجه داری 
پلیس 25بهمن برگزار می شود 

مجموعه گردشگری بم 
منحصر به فرد است

بـه گفتـه معـاون عمـران فرمانـداری 
چهـار  برنامـه  تدویـن  کرمـان، 
سـاله جامـع کاهـش تصادفـات در 
شهرسـتان کرمان پیگیری می شـود.
وفا خیراندیش روز شـنبه در نشست 
شـورای ترافیک شهرسـتان کرمان با بیان اینکه آمار 
تصادفات در شهرسـتان کرمان طی هفت ماه سـال 
جـاری نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 13 
درصـد افزایش داشـته اسـت افزود: بـا تمام تاش 
هـای انجـام شـده شـاهد افزایش تصادفـات درون 
شـهری در کرمـان هسـتیم.وی ادامه داد: از دسـت 
رفتـن هـر نفـر در تصادفـات عـاوه بر ضربـه ای که 
بـه لحـاظ عاطفی برخانـواده هـا وارد می کند تبعات 
منفـی زیـادی از نظـر اجتماعی ایجاد مـی کند که از 
دسـت رفتن سـرمایه هـای انسـانی جامعـه، آینده 
فرزندانـی که سرپرسـت خود را از دسـت می دهند، 
تامیـن هزینه هـای آنها، مشـکات روحـی و روانی 
و اجتماعـی ایـن خانواده ها همگـی از تبعات منفی 
هـر یـک از ایـن حادثـه هـا محسـوب مـی شـود.

معـاون فرمانـدار کرمـان بر اثربخشـی برنامـه های 
کاهـش تصادفـات تاکیـد کـرد و اظهـار داشـت: بـا 
اجـرای برنامـه هـای کوتـاه مـدت نیـز مـی تـوان 
جلـوی بسـیاری از خسـارت هـا را گرفـت و گاهـی 
بـا هزینـه هـای اندکـی می تـوان با فرهنگ سـازی 
نتایـج خوبـی گرفت.خیراندیش با اشـاره به اینکه با 
امکانـات موجـود نیز مـی توان آمـوزش های خوبی 
را ارئـه کـرد، ادامـه داد: از طریق دهیـاری ها و دفتر 
امـور شـهری مـی توانیم بـا هدف کاهش شـاخص 
تصادفـات بـه مـردم آمـوزش داد.وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه در بسـیاری از تصادفـات بـی احتیاطی دلیل 
اصلـی اسـت، گفت: دسـتگاه هـای اجرایـی مرتبط 
بایـد پـای کار بیاینـد و هـر کس باید سـهم خـود را 
ادا کنـد نـه اینکـه آن را وظیفـه دیگـری بداند.مدیـر 
راهـداری و حمـل و نقـل شهرسـتان کرمـان نیـز بـا 
بیـان اینکـه تعـداد زیـادی دوربیـن کنترل سـرعت 
در جـاده هـا نصـب شـده اسـت، افـزود: عـاوه بـر 
دوربیـن هـای نصـب شـده تعـداد دیگـری دوربین 

در حـال نصب اسـت.

بـه گفتـه معـاون سیاسـی، امنیتـی 
و اجتماعـی اسـتاندار کرمـان، زمینـه 
وجـود  قلعه گنـج  در  سـرمایه گذاری 
دارد و بایـد زیرسـاخت های صنعـت 
شـود. ایجـاد  شهرسـتان  ایـن  در  گردشـگری 
محمدصادق بصیری شـامگاه شنبه در آیین معارفه 
سرپرسـت فرمانـداری قلعه گنـج گفـت: قلعه گنـج، 
شهرسـتانی مسـتعد با مردمی آگاه، همراه، متدین 
و مسـتحق خدمت اسـت.وی اضافه کرد: مهمترین 
قابلیتـی که این شهرسـتان برای توسـعه دارد وجود 
مناسـب  زمینـه  همچنیـن  اسـت،  مـردم  همیـن 
بـرای سـرمایه گذاری در بخـش صنعـت و معـدن 
و صنایـع تبدیلـی کشـاورزی در ایـن منطقـه وجود 
دارد. معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتاندار 
کرمـان تصریـح کـرد: فرآهم کـردن زمینه اشـتغال 
از طریـق صنعـت گردشـگری و صنایـع دسـتی از 
عمده تریـن تنگناهایی اسـت کـه در قلعه گنج وجود 
دارد و هـر کـس در ایـن شهرسـتان مسـئولیتی بـه 
عهـده می گیـرد بایـد به اهمیـت ایـن حوزه ها توجه 

داشـته باشـد.وی ادامـه داد: مخاطـرات ناشـی از 
سـوانح طبیعی همچون سـیل، خشکسـالی و زلزله 
و همچنیـن نبـود نهادهایی که بتواننـد در این زمینه 
کمـک کننـد از جملـه مشـکات ایـن دیـار اسـت.
شـهرک  نبـودن  تکمیـل  داشـت:  اظهـار  بصیـری 
سـرمایه گذاران،  کم اطاعـی  قلعه گنـج،  صنعتـی 
تناسـب نداشـتن امکانـات امنیتـی بـا وسـعت و 
شـرایط جغرافیایی شهرسـتان نیز از جملـه مواردی 
هسـتند کـه بایـد بـرای رفـع آنهـا تـاش شـود.وی 
تصریـح کـرد: خوشـبختانه طـی 6 مـاه ابتدایـی 
امسـال در بحث سـرقت مسـلحانه و گروگان گیری 
بـا کاهـش مواجـه بودیـم و در بقیـه شـاخص ها 
مقـداری افزایـش داشـتیم اما این آمار در مقایسـه 
بـا شـاخص های اسـتانی، پایین تـر اسـت.معاون 
کرمـان  اسـتاندار  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی، 
گفـت: یکـی از ماموریت هایـی که سرپرسـت جدید 
فرمانـداری قلعه گنـج بـر عهده خواهـد گرفت، توجه 
ویـژه به مسـائل امنیتـی این منطقه اسـت تا مردم 

بتواننـد بـا خیالـی آسـوده زندگـی کنند.

صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  رئیـس 
معـادن و کشـاورزی کرمـان گفـت: 
ایجـاد نمایشـگاه دائمـی تولیدات و 
محصـوالت کرمان در افغانسـتان به 
عنـوان یکی از مهمتریـن راهکارهای 
توسـعه مبـادالت تجاری بـه ویژه صادرات اسـتان 
بـه این کشـور بـزودی محقق می شود.سـیدمهدی 
طبیب زاده روز شنبه در نشست کمیسیون بازرگانی 
و در جمـع فعـاالن اقتصـادی عاقمنـد بـه تجارت 
بـا افغانسـتان، افـزود: در حـال حاضـر صـادرات 
کرمـان بـه افغانسـتان 19 میلیـون دالر اسـت کـه 
مـی توانیـم با کمک فعـاالن اقتصـادی این میزان 
را بـه 200 میلیـون دالر برسـانیم.وی ادامـه داد: در 
حـال حاضـر مهمتریـن مشـکل صـادرات کاال و 
محصـول به افغانسـتان مربوط به مسـائل گمرکی 
مـرز میلـک و مرز دوغارون اسـت که این مسـائل 
هزینـه های بسـیاری را بـه صادرکننـدگان تحمیل 
مـی کند.طبیـب زاده، خاطرنشـان کرد: بـرای رونق 
صـادرات بایـد مسـائل مختلف مربوط بـه حمل و 

نقل تسـهیل شـود و همچنیـن برنامه ریـزی برای 
اسـتفاده از کامیـون هـای وارد شـده بـه کشـور از 
افغانسـتان، قزاقسـتان و روسـیه بـه منظـور حمل 
کاالهـای داخل اسـتان کرمـان بـه بازارهای مقصد 
صـورت گیرد.رئیس اتاق بازرگانـی، صنایع، معادن 
و کشـاورزی کرمـان اظهـار کرد: برای اسـتمرار این 
نمایشـگاه در افغانسـتان بایـد کاالهـای با کیفیت، 
بـا قیمت مناسـب و قابـل رقابت عرضه شـود تا با 
حل سـایر مسـائل مربوطه شـاهد رونـق صادرات 
باشـیم.رئیس کمیسـیون بازرگانـی اتـاق کرمـان 
نیـز از همـه فعـاالن اقتصـادی برای همـکاری در 
برپایـی نمایشـگاه دائمـی محصـوالت کرمـان در 
افغانسـتان دعـوت کـرد و گفـت: ایـن نمایشـگاه 
بـا حضـور فعـال شـما مـی تواند بـه اهـداف خود 
افـزود:  یابد.محمدعلـی محمدمیرزائیـان  دسـت 
پنـج  توقـف  موجـب  میلـک  مـرز  در  مشـکات 
بایـد  می شـود کـه  هـا  روزه کامیـون  هفـت  تـا 
مشـکات گمـرک و حمـل و نقـل در ایـن مـرز 

شـود. برطرف 

رئیـس  ها-کرمـان-  اسـتان  گـروه 
اسـتخدام  و  گزینـش  هسـته 
فرماندهـی انتظامـی اسـتان با اشـاره 
بـه اسـتمرار رونـد عضـو یابـی و ثبت 
نـام متقاضیان اسـتخدام در نیـروی انتظامی گفت: 
آزمـون اسـتخدامی مقطـع درجـه داری 25بهمـن 
برگـزار می شـود. بـه گـزارش پایگاه خبـری پلیس، 
سـرهنگ"نوربخش رشـیدی"گفت: هم اکنـون روند 
عضـو یابـی و ثبـت نـام متقاضیـان اسـتخدام در 
نیروی انتظامی در هسـته گزینش ادامه دارد و روند 
پذیـرش متقاضیـان در حال انجام اسـت.وی افزود: 
در ایـن مرحلـه نیـز بـرای مقطـع دیپلـم در تمامـی 
رشـته هـای تحصیلی)جنس پذیـرش آقایان( ثبت 
نـام انجـام مـی گیـرد کـه متقاضیـان مـی تواننـد با 
مراجعـه بـه هسـته گزینش واقـع در خیابـان معلم 
مـدارک خـود را ارائـه دهنـد و در رونـد پذیـرش و 
اسـتخدام قرار بگیرند.سـرهنگ رشـیدی یادآور شد: 
متقاضیـان در رونـد ثبـت نـام و تکمیـل مدارکشـان 
توسـط کارکنـان هسـته گزینـش بـرای طـی مراحل 

اسـتخدام شـامل تسـت هـای سـامت، مصاحبـه، 
تحقیقات محلـی، ارزیابی های مکتبـی و توانمندی 
های فردی و سـایر مولفه ها راهنمائی می شـوند تا 
ان شـاء هللا افـراد توانمنـد و باانگیزه در این مجموعه 
بکارگیری شـوند.رییس هسـته گزینـش فرماندهی 
انتظامـی اسـتان با اشـاره به حضور در جمـع جوانان 
شـهرهای مختلف استان بمنظور عضویابی گفت: دارا 
بـودن دیپلم کامل، متولدین سـال 1374تـا 1376با 
وضعیـت خدمـت وظیفـه عمومـی مشـخص، یـک 
سـری شرایط جسمانی مناسـب و معدل حداقل 14 
از جملـه شـرایط الزم بـرای ثبـت نـام اولیه هسـتند.
رییـس هسـته گزینـش پلیس اسـتان با اشـاره به 
اینکه همه رشـته های تحصیلی از جمله نظری، فنی 
و کاردانـش می تواننـد برای ورود بـه نیروی انتظامی 
فعال،پلیـس  بسـیجیان  افـزود:  نـام کننـد،  ثبـت 
افتخاری، خانواده شـهداء، جانبـازان، آزاگان، فرزندان 
کارکنـان و بازنشسـتگان نیرو های مسـلح، حافظان 
و  نخبـگان  قهرمانـی،  احـکام  دارنـدگان  و  قـرآن 
اسـتعداد های برتـر در اولویـت جـذب خواهنـد بـود.

هـای  پایـگاه  امـور  دفتـر  مدیـرکل 
میـراث ثبـت جهانـی بـا بیـان اینکه 
ظرفیـت هـای بـم این شهرسـتان را 
بـه یـک مجموعـه کامل گردشـگری 
ارگ  وجـود  تبدیـل کـرده گفـت:  بفـرد  منحصـر 
تاریخـی ، قنـوات اکبرآبـاد و قاسـم و کوچـه بـاغ 
هـا مـی توانـد هـر گردشـگری رو بـه سـوی ایـن 
شهرسـتان سـوق دهـد. فرهـاد عزیـزی شـامگاه 
شـنبه در آییـن معرفـی سرپرسـت پایـگاه میـراث 
جهانـی بـم افـزود: شهرسـتان بـم دارای ظرفیـت 
هـای زیـادی بـه لحـاظ مدیریتـی اسـت کـه بایـد 
از آنهـا بهـره کافـی بـرده شـود.وی تصریح کـرد: در 
سـال های گذشـته پایگاه ثبت جهانـی بم فعالیت 
هـای زیـادی را در راسـتای مرمت و بازسـازی ارگ 
تاریخـی این شهرسـتان انجـام داده اسـت که دنیا 
بـه ایـن زحمـات و فعالیـت هـا تعظیـم مـی کند. 
مدیـر کل دفتـر امـور پایـگاه هـای میـراث ثبـت 
جهانـی تاکیـد کـرد: فعالیـت هـای انجـام شـده 

توسـط پایـگاه ثبـت جهانـی بـم موجـب شـد کـه 
ارگ تاریخـی دوبـاره قـد علـم کنـد.وی ادامـه داد: 
حـال نوبـت مسـووالن و مدیـران شهرسـتان بـم 
اسـت کـه وارد عرصـه عمـل شـوند و ارگ تاریخـی 
بـم و منظـر فرهنگی آن را بیش از گذشـته معرفی 
کننـد تـا بار دیگر شـکوه ایـن بنای تاریخـی به رخ 
جهانیـان کشـیده شـود. عزیـزی گفـت: بـا حضـور 
مدیـر بومـی در پایـگاه ثبـت جهانـی بـدون شـک 
مسـئولیت ها سـنگین تر خواهد شـد و مسـووالن 
ایـن شهرسـتان بایـد درایـن زمینـه قـوی تـر عمل 
کننـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـورهای مختلـف 
دنیـا بـه دنبال ایجـاد جاذبـه برای جذب گردشـگر 
هسـتند، افزود: شهرسـتان بـم دارای ظرفیت های 
خاص گردشـگری اسـت که ارگ تاریخی بم نمونه 
ایـن ظرفیـت هـا اسـت.مدیرکل دفتـر امـور پایگاه 
هـای میـراث ثبت جهانی بیـان کـرد: ارگ تاریخی 
بـم بـرای مـردم دنیا و ایران ارزشـمند اسـت و باید 
همـه مـا در حفـظ و بازسـازی آن سـهیم باشـیم.

مجـاورت  در  طـا  شـمش  تولیـد  کارخانـه 
معدن 3 هزار سـاله فاریاب در جنوب اسـتان 
کرمـان توسـط محیـط زیسـت تعطیل شـد، 
کارخانـه ای کـه بـرای 100 نفـر در ایـن منطقـه 
آسـتانه  در  و  داشـت  اشـتغالزایی  محـروم 
بهره بـرداری، محیـط زیسـت اسـتان کرمـان 
مجوزهـای آن را غیرقانونـی اعـام می کنـد.
بـه گـزارش خبرگزاری فـارس، جنـوب کرمان 
یکـی از محروم تریـن مناطـق کشـور اسـت 
بـدون تردیـد در ایـن منطقـه فقر، بیـکاری و 
مشـکات فرهنگی زیادی وجـود دارد که همه 
از عـدم اشـتغال جوانان سرچشـمه می گیرد.
ایـن منطقـه هر چند محروم اما زرخیز اسـت 
و رتبـه سـوم ذخایـر معدنـی در کشـور را دارد 
امـا بـه لحـاظ فـرآوری در رتبه های آخـر قرار 
دارد، وجـود معدن زرترشـت بـا قدمت 3 هزار 
سـاله خـود یک ظرفیـت بزرگ برای توسـعه 
منطقـه بـه شـمار مـی رود، ایـن معـدن کـه 
سـال 74 ثبت شـده بود در سـال 88 پروانه 
بهره برداری گرفت و در سـال 92 فعالیت خود 
را آغـاز کرد.سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
جنـوب اسـتان کرمـان نیـز بـه شـدت پیگیر 
عملیـات اکتشـاف و اسـتخراج ایـن معـدن 
بـود تـا اینکـه پـس از عملیـات اکتشـاف و 
ذخیـره بـاالی معدن سـرمایه گذار راغب شـد 
بـه اینکـه کارخانـه تولیـد شـمش طـا را در 
منطقـه احداث و راه انـدازی کند، کارخانه ای که 
اعـام شـد حداقل بـرای 100 نفر اشـتغالزایی 

بـه دنبـال دارد.تیرماه سـال 96 مجـوز احداث 
مـاه سـال  اسـفند  و  کارخانـه صـادر شـده 
صمـت  سـازمان  رئیـس  بـود کـه  گذشـته 
جنـوب کرمان اعـام کرد: کارخانه اسـتحصال 
طـای فاریاب بـا 100 نفـر اشـتغال زایی آماده 
افتتـاح اسـت و بـه زودی بـا حضور مسـئوالن 
بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید. امـا بعـد از دو 
سـال و نیـم کـه احـداث ایـن کارخانـه طـول 
کشـیده و در آسـتانه بهره بـرداری قـرار گرفته 
به یکباره محیط زیسـت این کارخانه را پلمب 
کـرده و اعـام می کنـد کـه مجوزهـای ایـن 
کارخانـه غیرقانونـی هسـتند.خبرنگار فـارس 
ابتـدا بـه سـراغ مرجـان شـاکری مدیـرکل 
محیط زیسـت اسـتان کرمان رفت و مسـئله 
را از وی جویـا شـد، شـاکری در ایـن ارتبـاط 
اظهـار کـرد: ایـن کارخانـه بـدون مجوزهـای 
مقـرارت  لحـاظ کـردن  و  محیطـی  زیسـت 
زیسـت محیطی اسـتقرار پیـدا کرده  کـه باید 
مجـددا پیگیری کننـد و ضوابـط و ماحظات 
را پیـاده کننـد.وی دربـاره علت تعطیلی گفت: 
مـا معـدن را تعطیـل نکرده ایـم، ایـن معـدن 
مجـوز دارد امـا ایـن مجـوز غیرقانونـی صـادر 
بهره بـرداری صنایـع معـادن را  شـده اسـت 
دارنـد مجوز بدون لحاظ کردن ضوابط زیسـت 
محیطـی اباغ شـده و باید از ابتـدا مجوزها را 
بگیرند.مدیرکل محیط زیسـت اسـتان کرمان 
دربـاره اینکـه چرا تاکنـون که دو سـال از روند 
احـداث کارخانـه می گـذرد و محیـط زیسـت 

اقدامـی نکرده، افـزود: این کارخانـه یک روزه 
سـاخته نمی شـود مطمئنـا قبـل از سـاخت 
مجوزهایـی گرفتـه اسـت امـا از نظـر مـا این 
مجوزهـا غیرقانونـی هسـتند و مـا تـازه ایـن 
کارخانـه را دیده ایم.شـاکری دربـاره شـروع 
بـه کار دوبـاره ایـن کارخانه گفـت: باید ضوابط 
زیسـت محیطی را اجرا کنند و دوباره شـروع 
رئیـس  مروجـی  فعالیـت کنند.مسـلم  بـه 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
اسـتان کرمـان نیـز در گفت وگـو بـا فـارس 
گفـت: ایـن کارخانـه تـازه تاسـیس اسـت و 
بـرای بهره برداری اسـتعام از محیط زیسـت 
صـورت گرفتـه و بایـد کارهـای صـدور مجـوز 
محیط زیسـتی انجام شـود.مروجی با تاکید 
بـر اینکـه همـه کارهـای مجوزها انجام شـده 
اسـت، گفـت: این طـرح در محـدوده معدنی 
اسـت کارهایـش انجـام شـده و بـه مرحلـه 

بهره بـرداری رسـیده که کارهـای مجوزهایش 
بهره بـرداری  انجـام شـود می توانـد مرحلـه 
را شـروع کند.مروجـی در واکنـش بـه اینکـه 
اگـر محیـط زیسـت اجـازه فعالیـت بـه این 
معـدن ندهـد چـه اتفاقی می افتـد، گفت: در 
مـاده 90 قانـون معادن هر کسـی در محدوده 
معدنـی کـه دارد می توانـد فـرآوری را انجـام 
تعطیـل کـردن کامـل  امـکان  پـس  دهـد 
کارخانـه وجـود نـدارد یـک سـری ضوابـط 
اسـت کـه بایـد انجـام دهـد و از نظـر مـا 
هیچ مشـکلی ندارد.رئیس سـازمان صنعت، 
کرمـان  اسـتان  جنـوب  تجـارت  و  معـدن 
اسـتخراج  و  اکتشـاف  معـدن  کـرد:  اظهـار 
مجوهـای خـاص خودش را مـی خواهد باید 
دسـتگاهی را بیاورنـد کـه آلودگـی را پاییـن 
را  زیسـت  محیـط  شـرایط  وقتـی  بیاورنـد 

اعمـال کردنـد، می تواننـد فعالیـت کننـد.

انتقاد مسـووالن اسـتان کرمـان از باال بـودن میزان 
مالیـات در ایـن اسـتان همانقـدر تکراری شـده که 
بی توجهـی مسـووالن ملـی بـه ایـن انتقـادات. اما 

حـق با کیسـت؟
ایـن بـار نوبت رییـس اتـاق بازرگانی کرمـان بود تا 

از فشـار مالیاتـی در کرمـان انتقاد کند.
سـید مهـدی طبیـب زاده سـه روز پیـش در ایـن 
رابطـه گفـت که سـازمان امور مالیاتـی کمبود منابع 
خـود را از طریـق سـخت گیـری بـر بخـش تولیـد 

جبـران می کنـد.
او ایـن فشـار مالیاتـی را مانعی به مراتـب بزرگ تر 

از تحریم هـا بـرای اقتصـاد کرمان عنـوان کرد. 
این انتقادها البته پیش از این هم وجود داشته.

زاهـدی و پورابراهیمـی، دو نماینده مـردم کرمان در 
مجلس در سـال های گذشـته حتی کار را به سـفر 
رییـس سـازمان امـور مالیاتی به کرمان کشـاندند.

نتیجـه امـا هیچ بوده و هر سـال در الیحـه بودجه، 
درآمـد دولـت از مالیـات اسـتان کرمـان افزایـش 

یافته.ایـن امـر باعـث شـده جدلـی بی پایـان بین 
کرمانی هـا و دولـت در خصـوص مالیـات شـکل 

گیرد.

اما حق با کیست؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد ببینیـم درآمـد 
مالیاتـی دولـت از اسـتان کرمـان نسـبت بـه دیگر 

اسـتان ها چقـدر اسـت.
همچنیـن بایـد بررسـی کنیم کـه آیا تناسـبی بین 
میـزان مالیـات گرفته شـده با وضعیـت اقتصادی 

کرمان وجـود دارد؟
کرمان؛ پنجمین استان کشور از نظر مالیات

براسـاس الیحه بودجـه 99، دولت قصـد دارد 153 
هـزار و 334 میلیـارد تومان درآمد مالیاتی کسـب 

کند.
سـهم اسـتان کرمان از این میزان، پنج هزار و 239 

میلیارد تومان است.
ایـن رقـم مجمـوع مالیاتی اسـت که از شـرکت ها، 
امـاک  انتقـال  و  نقـل  آزاد،  کارمنـدان، مشـاغل 

ترتیـب  می شـود.بدین  گرفتـه   … و  خـودرو  و 
3.41 درصـد از درآمـد مالیاتـی دولـت از کرمـان 
جـذب می شـود.تنها چهار اسـتان تهـران، اصفهان، 
خوزسـتان و هرمـزگان سـهم بیشـتری از کرمـان 

بـرای تامیـن درآمـد مالیاتـی دولـت دارنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه اسـتان های برخـورداری 
آذربایجـان  فـارس،  رضـوی،  خراسـان  همچـون 
شـرقی و البـرز بایـد مالیـات کمتـری بـه دولـت 

بپردازنـد.

وضعیت اقتصادی استان ها
بـرای اینکـه ببینیـم وضعیـت اقتصـادی کرمـان 
در مقایسـه بـا دیگـران اسـتان ها چگونـه اسـت، 
می تـوان بـه میزان تولیـد ناخالص داخلی اسـتناد 
کرد.کارشناسـان معتقدنـد میـزان تولیـد ناخالص 
اقتصـاد  بـرای سـنجش  بهتریـن روش  داخلـی 
اسـت.تولید ناخالص داخلی شامل تمام چیزهایی 
اسـت که توسـط همه مردم و شـرکت های واقع در 

یـک کشـور تولید می شـود.
رشـد یـا کاهش تولیـد ناخالص داخلی مشـخص 
می کنـد کـه اقتصـاد یـک کشـور در حال رشـد و یا 

اسـت. پس رفت 
اگرچـه چنـدی پیـش رییـس سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت اسـتان کرمان سـهم این اسـتان 
از تولیـد ناخالـص داخلـی را 3.4 درصد عنوان کرد، 
امـا آخریـن آمار تفکیکی سـهم اسـتان ها از تولید 

ناخالـص داخلـی مربوط به سـال 95 اسـت.
مرکـز آمـار ایـران اخیـرا گزارشـی از شـاخص های 
اهـداف توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی 

کشـور در سـال های 90 تـا 95 منتشـر کـرده.

در بخـش مربـوط بـه آمایـش سـرزمین، سـهم 
اسـتان های کشـور از میزان تولیـد ناخالص داخلی 
آمده.براسـاس ایـن گـزارش، کرمـان در سـال های 
نیمـه اول دهـه 90 در بهترین حالت نهمین اسـتان 
کشـور از نظـر میـزان تولیـد ناخالص داخلـی بوده.
به طوری که در سـال 90، اسـتان یازدهم، در سـال 
91، 92، 94 و 95 استان دهم و در سال 93 استان 

نهم کشـور بوده.
در سـال 95 استان های تهران، خوزستان، اصفهان، 
خراسان رضوی، بوشـهر، فارس، آذربایجان شرقی، 
مازندران و البرز وضعیت بهتری از کرمان داشـتند.

بـا ایـن حـال به جـز تهـران، خوزسـتان و اصفهان، 
دیگـر اسـتان های نـام بـرده شـده سـهم مالیاتـی 

کمتـری از کرمـان دارند.

مالیات کرمان از کجا تامین 
می شود؟

براسـاس آنچـه در الیحـه بودجـه 99 آمـده )کـه 
احتمـال تغییـر آن از سـوی مجلـس وجـود دارد(، 
مالیـات بـر ارزش افـزوده 42.85 درصـد درآمـد 

مالیاتـی دولـت از کرمـان را بایـد تامیـن کنـد.
پس از آن، شـرکت های غیردولتی بـا 28.5 درصد، 

بیشـترین میزان مالیات را باید بپردازند.
سـهم کارمنـدان دولتـی از مالیات اسـتان، 3.87 و 

بخـش خصوصـی 6.14 درصد اسـت.
مالیـات بر مشـاغل هم 2.46 درصـد از کل مالیات 
اسـتان را شـامل می شـود.کمترین میـزان مالیات 
هـم از فـروش سـیگار گرفتـه می شـود کـه سـهم 

0.013 درصـدی از کل مالیـات اسـتان را دارد.

طالیی ترین طرح جنوب کرمان 
توسط محیط زیست متوقف شد

جدل کرمانی ها با دولت
 بر سر مالیات| حق با کیست؟
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ــه ســزایی  مدیریــت ریســک در ایــن میــان از اهمیــت ب
برخــوردار اســت، یکــی از ابزارهــای مدیریــت ریســک در 
ــه محصــوالت کشــاورزی اســت.  بخــش کشــاورزی، بیم
بــرای حــل مشــکات بــی شــمار کشــاورزان، بیمــه 
بهتریــن ســازوکار اســت. یکــی از خطراتــی کــه هــر 
ــتان  ــل زمس ــتان را در فص ــوب اس ــاورزان جن ــاله کش س
اســت. محصــوالت  ســرمازدگی  کنــد،  مــی  تهدیــد 
شــریف مدیــر باغبانــی جهــاد کشــاورزی جنــوب اســتان 
کرمــان در مــورد خطــر ســرمازدگی محصــوالت کشــاورزی 
ــری از ســرمازدگی  ــرای جلوگی ــه کاغــذ وطــن گفــت:  ب ب
محصــوالت کشــاورزی یــک ســری اقدامــات را بایــد 
ــای  ــل اســتفاده از بخــاری ه ــد، مث کشــاورز انجــام بده
باغــی بــرای بــاغ هــای میــوه، آبیــاری شــبانه، ایجــاد دود 
در ســطح بــاغ، عــدم اســتفاده از کودهای ازت  و اســتفاده 
از کودهــای پتاســیم و کلســیم  کــه در مقابل ســرما مقاوم 
هســتند، همــه ایــن هــا کلیاتــی اســت کــه کشــاورز بایــد 
رعایــت کنــد تــا محصولــش را در مقابــل ســرما مقاومــت 
کنــد و البتــه مــا هــم بــه کشــاورزان مشــاوره مــی دهیــم.
ــه ایــن موضــوع کــه  بیــش تریــن  ــا اشــاره ب  شــریف ب
محصولــی کــه در جنــوب اســتان در مقابــل ســرما آســیب 
مــی بینــد ســیب زمینــی و پیــاز اســت، گفــت:  بعــد  از 
آن در بحــث باغبانــی محصــوالت گلخانــه ای نیــز در مقابل 
ــه دار  ــد، کشــاورزان گلخان ــی دارن ســرما حساســیت باالی
ــرای  ــل ب ــا، ســهمیه گازوئی ــه ه ــردن گلخان ــرم ک ــرای گ ب
بخــاری هــای داخــل گلخانــه هــا دارنــد، بیــن ســهمیه و 

نیــاز کشــاورز هــم تناســب وجــود دارد، البتــه متاســفانه 
ــن ســهمیه  ــرای گرفت بســیاری از کشــاورزان خودشــان ب
اقــدام نمــی کننــد. مدیــر باغبانــی جهــاد کشــاورزی 
ــهمیه  ــت س ــرای دریاف ــد: ب ــادآور ش ــتان  ی ــوب اس جن
ــد  ــد و بع ــام کن ــت ن ــامانه ثب ــد در س ــل اول بای گازوئی
یــک ســری فــرم را در دفتــر مدیریــت جهــاد شهرســتان 
پــر کنــد  و بعــد نامــه دریافــت ســهمیه تحویــل کشــاورز 
داده مــی شــود و مــی توانــد بــه شــرکت نفــت مراجعــه 
کــرده و ســهمیه گازوئیــل خــود را دریافــت کنــد،  بــه ازای 
ــل  ــر گازوئی ــه، 10 هــزار و 500 لیت ــار گلخان هــر یــک هکت

ــاز  ــه نی ــه  شــده اســت.  ک ــر گرفت ــرای کشــاورز در نظ ب
ــزار  ــش از 2 ه ــد. امســال بی ــی کن ــع م کشــاورز را مرتف
نفــر مراجعــه کــرده انــد و ســهمیه گازوئیــل خــود را 
دریافــت کــرده انــد.  بــه گفتــه شــریف ایــن نحــو توزیــع 
ــر  ــی اگ ــام اســت ول ــال انج ــه در ح ــا اســت ک ســال ه

کشــاورزی خــودش کوتاهــی کنــد کاری از دســت کســی 
برنمــی آیــد. شــریف بیــان داشــت: بــر اســاس بررســی 
ــن  ــرمازدگی از بی ــروز س ــورت ب ــت در ص ــوع کش ــا و ن ه
ــاد  ــت و عنبرآب ــتان جیرف ــی اس ــای جنوب ــتان ه شهرس
بیشــترین خســارت را مــی بیننــد. مدیــر باغبانــی جهــاد 
کشــاورزی جنــوب اســتان  معتقــد اســت کــه مهــم تریــن 
بحــث در حفــط محصــوالت از ســرمازدگی کاشــت اقــام 
مناســب در جــای مناســب اســت یعنــی بایــد محصــول 
بــا خصوصیــات منطقــه هــم خوانــی داشــته باشــد.
ــاد  ــه جه ــک مشــکل اساســی ک ــاد آورشــد: ی شــریف ی
ــرو اســت عــدم پیگیــری کشــاورز  ــا آن روب کشــاورزی ب
ــام  ــا انج ــت ب ــش اس ــوالت خوی ــردن محص ــه ک در بیم
ــادث  ــرگ ح ــری و تگ ــل قه ــر عوام ــول اگ ــه محص بیم
شــود کشــاورز ضــرر بــه مراتــب کمتــری  مــی کنــد 
اکنــون مرکبــات و محصــوالت گلخانــه ای قابلیــت بیمــه 
ــد،  امــا خیلــی مــورد اســتقبال قــرار نمــی  شــدن را دارن
ــف  ــواع تخفی ــز شــامل ان ــی نی ــه پرداخت گیرند،حــق بیم
ــا  ــت مث ــزی اس ــا چی ــیار ن ــم بس ــود  و رق ــی ش ــا م ه
ــد ارزش  ــار پرتقال،بای ــک هکت ــرای ی ــان ب ــزار توم 200 ه
گــذاری مناســب انجــام شــود مثــا یــک بــاغ 2میلیــاردی 
حــق بیمــه 500،600 تومــان اســت کــه ارزش دارد، بیمــه 
ــی  ــام م ــاورزی انج ــک کش ــط بان ــم توس ــاورزان ه کش
ــان تاکیــد کــرد: پروســه ســرمازدگی  شود.شــریف در پای
یــک مــورد آنــی نیســت بایــد کشــاورز پیــش بینــی اش  
ــد و  ــه کن ــل آن  بیم ــود را در مقاب ــول خ ــد  و محص کن
بــه طــور کلــی از ابتــدای دی مــاه تــا اســفند هــر لحظــه 
ممکــن اســت کشــاورز در گیــر ایــن موضــوع شــود.البته 
ــود. ــی ش ــانی م ــاع رس ــاورزی اط ــاد کش ــف جه از طری
شــریفی رییــس هواشناســی شهرســتان های جیرفــت و 
ــاره گفــت: اطــاع رســانی در ایــن  عنبرآباد،نیــز در ایــن ب
زمینــه از طریــق ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 
و اصحــاب رســانه انجــام شــده تــا کشــاورزان دچــار ضــرر 
و زیــان مالــی نشوند.شــریفی اظهــار داشــت: کشــاورزان 
ــگام شــب،  ــه هن ــا ب ــای گلخانه ه ــم دم ــه تنظی نســبت ب
پرورشــی  ســالن های  و  انبارهــا  در  تهویــه  و  رطوبــت 
شهرســتان های  هواشناســی  کنند.رییــس  اقــدام 
جیرفــت و عنبرآبــاد یــادآور شــدگفت: بــا کاهــش دمــای 
هــوا احتمــال ســرمازدگی در محصــول ســیب زمینی و 

برنامه ریــزی  لــذا کشــاورزان  دارد  وجــود  گلخانه هــا 
باشــند. داشــته  را  ســرما  بــا  مواجــه  بــرای  را  الزم 

تولید ســاالنه چهار و نیم میلیون تن انواع 
محصوالت کشاورزی در جنوب کرمان 

ســعید برخــوری مدیــرکل جهــاد کشــاورزی جنــوب 

ــان  ــتان کرم ــوب اس ــه در جن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
حــدود 85 گونــه گیاهــی و زراعــی کشــت می شــود 
ــوب  ــد در جن ــر 12 محصــول جدی ــغ ب ــت: امســال بال گف
اســتان کشــت شــده کــه در جهــت توســعه تنــوع کشــت 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــه در جن ــان اینک ــا بی ــت.وی ب اس

ــت:  ــد می شــود گف ــن محصــوالت کشــاورزی تولی 4.5 ت
بــا وجــودی کــه یک ســوم ســطح زیرکشــت اســتان 
کرمــان در جنــوب واقــع شــده، امــا دو ســوم محصــوالت 
کشــاورزی اســتان کرمــان از ایــن منطقــه برداشــت 
ــا  ــان ب ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــود.مدیرکل جه می ش

اشــاره بــه اینکــه هــزار نفــر در جنــوب اســتان کرمــان در 
ــه بیــش از 63 درصــد  ــد ک بخــش کشــاورزی کار می کنن
جمعیــت جنــوب اســتان را شــامل می شــود عنــوان 
کــرد: ســرانه هــر ایرانــی از محصــوالت کشــاورزی جنــوب 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــرم اس ــان 52 کیلوگ ــتان کرم اس

ــان  ــتان کرم ــوب اس ــاورزی در جن ــش کش مشــکات بخ
گفــت: ریســک فــروش محصــوالت کشــاورزی در جنــوب 
ــر  ــا ه ــاورزان م ــه کش ــت ک ــی اس ــکل مهم ــتان مش اس
ــه  ــان اینک ــا بی ــتند.برخوری ب ــه رو هس ــا آن روب ــاله ب س
ــده از  ــت مصرف کنن ــه دس ــول ب ــیدن محص ــد رس فرآین
ــتان  ــوب اس ــاورزی در جن ــش کش ــکات بخ ــر مش دیگ
ــه کشــاورزان  ــی ک ــام زحمات ــا وجــود تم ــزود: ب اســت اف
متحمــل می شــود، امــا ســهم کمــی از درآمــد محصــوالت 
کشــاورزی بــه جیــب آن هــا مــی رود.وی بــا بیــان اینکــه 
ــب  ــاورزی نصی ــوالت کش ــت محص ــد قیم ــا 23 درص تنه
کشــاورزان می شــود تصریــح کــرد: بقیــه ایــن مبلــغ 
در مســیر رســیدن محصــوالت کشــاورزی بــه دســت 
دیگــر  و  واســطه ها  دالالن،  جیــب  بــه  مصرف کننــده 
افــراد مــی رود. مدیــرکل جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 
ــاخت های مناســب در  ــود زیرس ــه نب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــرای حمــل و نقــل محصولــت کشــاورزی  ایــن منطقــه ب
بــه خوبــی احســاس می شــود گفــت: بایــد زمینــه 
ــوب  ــاورزی جن ــوالت کش ــب محص ــل مناس ــل و نق حم
ــارج  ــی خ ــاط کشــور و حت ــر نق ــه دیگ ــان ب اســتان کرم
ــه  ــان اینک ــا بی ــود.وی ب ــم ش ــه فراه ــور در منطق از کش
ــده  ــی برعه ــای فن ــام یکســری کار ه ــه انج ــن زمین در ای
ــتیک  ــز لجس ــج مرک ــه زودی پن ــزود: ب ــت اف ــود ماس خ
دیگــر شهرســتان های  و  در شهرســتان جیرفــت  بــار 
بــه  اشــاره  بــا  راه انــدازی می شــود.برخوری  جنوبــی 
اینکــه تدابیــر الزم بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
ــرد:  ــان ک ــت بی ــده اس ــیده ش ــتان اندیش ــوب اس در جن
ــا محصــوالت کشــاورزی در  ــن هســتیم ت ــال ای ــه دنب ب
ــود. ــذاری ش ــته بندی و لیبل گ ــورت، بس ــز س ــن مراک ای

وی بــا بیــان اینکــه در بحــث آالینده هــا بــه دنبــال 
ــوالت  ــرای محص ــامت ب ــی س ــه گواه ــتیم ک ــن هس ای
زمانــی  امیدواریــم  کنیــم گفــت:  صــادر  کشــاورزی 
برســد کــه محصــوالت کشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان 
بــا بارکــد و برنــد مشــخص بــه بازار هــای داخلــی و 
کشــاورزی  جهــاد  مدیــرکل  شــود.  صــادر  خارجــی 
عــدم  به واســطه  متاســفانه  افــزود:  جنــوب کرمــان 
جنــوب  محصــوالت کشــاورزی  زیرســاخت ها  وجــود 
و  قیمــت  بــا  بایــد  کــه  گونــه  آن  اســتان کرمــان 
ــد. ــده نمی رس ــت مصرف کنن ــه دس ــب ب ــت مناس کیفی

سعید برخوری مدیرکل جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان با اشاره به اینکه در جنوب 
استان کرمان حدود ۸5 گونه گیاهی و 

زراعی کشت می شود گفت: امسال بالغ 
بر 12 محصول جدید در جنوب استان 

کشت شده که در جهت توسعه تنوع کشت 
است.وی با بیان اینکه در جنوب استان 

کرمان ۴.5 تن محصوالت کشاورزی 
تولید می شود گفت: با وجودی که 

یک سوم سطح زیرکشت استان کرمان در 
جنوب واقع شده، اما دو سوم محصوالت 

کشاورزی استان کرمان از این منطقه 
برداشت می شود.مدیرکل جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان با اشاره به اینکه هزار نفر در 
جنوب استان کرمان در بخش کشاورزی 

کار می کنند که بیش از ۶3 درصد جمعیت 
جنوب استان را شامل می شود عنوان کرد: 

سرانه هر ایرانی از محصوالت کشاورزی 
جنوب استان کرمان 52 کیلوگرم است.

به گفته مدیر باغبانی جهاد کشاورزی جنوب استان به ازای هر یک هکتار گلخانه، 10 هزار و 500 لیتر گازوئیل در نظر گرفته شده است

شروع توزیع گازوئیل گلخانه ها

بخـش کشـاورزی و فعالیت های مربـوط به آن، دارای ویژگـی های خاصی 
اسـت، کـه آنهـا را به شـدت در معـرض خطـرات غیر قابـل پیش بینـی قرار 
مـی دهـد و در نتیجـه خسـارات و مشـکالت بی شـماری را برای کشـاورزان 
بـه وجـود مـی آورد. در اقتصاد مـردم جنوب اسـتان که بیشـتر از هر چیزی 

بر پایه کشـاورزی اسـتوار اسـت، این خطرات بیشـتر احسـاس می شـود. 

شـریفی رییس هواشناسی شهرستان های 
جیرفـت و عنبرآباد،نیـز در ایـن بـاره گفت: 
طریـق  از  زمینـه  ایـن  در  رسـانی  اطـالع 
سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان و 
اصحـاب رسـانه انجام شـده تا کشـاورزان 
دچـار ضـرر و زیان مالـی نشوند.شـریفی 
اظهار داشـت: کشـاورزان نسـبت به تنظیم 
دمـای گلخانه هـا بـه هنگام شـب، رطوبت 
و تهویـه در انبارهـا و سـالن های پرورشـی 

اقـدام کنند.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

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

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

برابـر رای شـماره 139860319012001771 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای سـید محمدرضـا موسـوی فرزنـد سـید کاظم بشـماره شناسـنامه 445 
صـادره از سـیرجان در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 32/26متـر مربع پاک 
726 اصلـی واقـع در خیابـان ولیعصـر خریـداری از مالک رسـمی آقای سـید 
کاظم موسـوی زیدآبادی و فخر السـادات موسـوی محرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی تواننـد از تاريخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاريخ 
تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:592

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

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

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

برابـر رای شـماره 139860319012001822 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای محسـن کوهسـتانی پاریـزی فرزند محمدعلی بشـماره شناسـنامه 48 
صـادره از پاریـز در یـک قطعـه باغچـه بـه مسـاحت 7200متـر مربـع پـاک 
150 اصلـی واقـع در ده حسـین نانـوا بخـش 12 کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای علـی افشـارزاده محرز گردیـده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:59۴

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت خواهـان خدیجـه سـالمی بـه 
خواسـته انحصـار وراثت توضیح داده شـادروان مسـعود شـفیعی  
فرزنـد ------شـماره ملـی 3590063378تاریـخ 27-9-98 در دلـگان 
چاهشـور فـوت نمـوده و وراث حیـن فـوت وی عبارتنـد از 1-محمـد امیـن 
شـفیعی فرزنـد مسـعود  2-محمدرضـا شـفیعی فرزنـد مسـعود3-علیرضا 

شـفیعی فرزند مسـعود 4-بنیامین شـفیعی فرزند مسـعود )فرزندان پسـر 
متوفي(5-خدیجـه سـالمی فرزنـد امیـد علـی )همسـر متوفی( لـذا مراتب 
یک نوبت در روزنامه های کثير االنتشـار محلی اگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتراضـي دارد يـا وصیـت نامه از متوفى نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر 

آگهـی بـه دادگاه تقديـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد.
رئیس شورای حل اختالف شماره دو- بهرور عربی-م الف ۷۸0

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

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

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

برابـر رای شـماره 139860319012001772 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی 
خانـم فتحیـه موسـوی زیدآبـادی فرزند سـیدکاظم بشـماره شناسـنامه 224 
صادره از سـیرجان در یک باب مغازه به مسـاحت 10/14 متر مربع پاک 726 
اصلـی واقـع در خیابـان ولیعصـر بخش 36 کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
آقای سـیدکاظمی موسـوی زیدآبادی و  فخر السـادات موسـوی محرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاريخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ 
تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:5۸9

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

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

اول   1398/09/19هیـات  مـورخ   139860319005000367 شـماره  رای  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای سـید محمد اطهری فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 
270صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی به مسـاحت 
8804/25 متـر مربـع پاک 3 فرعـی از 650- اصلی واقع در بخش 23 کرمان 
بـه آدرس شـهداد- بلـوار امـام زاده زید خریداری از مالک رسـمی خانم بی بی 
صدیقـه پـور حسـینی محرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاريخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/09
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/23

ابراهیم سیدی-رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف: 1۴05

۸۰ درصد تلفات جاده ای استان کرمان 
مربوط به جاده های روستایی است

۲۱۰۰تن میوه شب عید برای 
کرمانی ها در نظر گرفته شد

ایرنـا - بـه گفتـه فرمانده پلیس راه روسـتایی اسـتان 
کرمـان 48درصـد تصادفـات و 80درصـد آمـار تلفـات 
جـاده ای در ایـن اسـتان، مربـوط به جـاده های فرعی 
و روسـتایی اسـت.به گزارش ایرنا ،سـرهنگ اسماعیل 
جهانشـاهی روز یکشـنبه در همایـش دهیـاران بخش 
هـای مرکـزی و بروات شهرسـتان بـم افـزود:در بحث 
ترافیک جاده ها سـال گذشـته در کشـور 18هزار نفر و 
در اسـتان کرمان یکهـزار و122نفر یعنـی چیزی معادل 

بـا روزی 50 نفـر فوت شـده اسـت.
وی اظهارداشـت: راههـای روسـتایی بـه علـت تـردد 
تعـداد زیـاد موتورسـیکلت، تراکتـور و دیگـر وسـایل 
نقلیـه کشـاورزی، زمینـه بروز خطـر تصـادف در آنها به 
شـدت باال اسـت لذا باید برای ترویج فرهنگ صحیح 
رانندگـی و بهبـود وضـع ترافیـک در راههـای روسـتایی 
تاش کرد.سـرهنگ جهانشاهی تاکید کرد: دهیاران در 

روسـتاها همیـاران پلیس هسـتند و مـی توانند نقش 
مهمـی در کاهـش تصادفات داشـته باشـند.

رئیـس پلیـس راه روسـتایی اسـتان کرمان بیـان کرد: 
یکسـری نقاط حادثـه خیز وجـود دارد که باعث تلفات 
جاده ای می شـوند که با بررسـی اجمالی از محورهای 
روسـتایی ایـن نقـاط مشـخص شـده و در جهـت رفع 
آن از طریـق دهیاران و بخشـداران اقدامـات الزم انجام 
خواهـد شـد همچنیـن راهـداران در مرتفع کـردن نقاط 

حادثـه خیز نقش بسـیار مهمـی دارند.
سـرهنگ جهانشـاهی تصریـح کرد: نصب شـبرنگ بر 
روی موتورسـیکلت ها، وانت ها ،ادوات کشاورزی و هر 
وسـلیه نقلیه ای که نقض سیسـتم روشـنایی دارد می 

توانـد در کاهش تصادفات موثر باشـد.
شهرسـتان بـم در فاصله195کیلومتـری شـرق کرمـان 

واقع شـده اسـت.

 ایرنـا - بـه گفته رییس سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت شـمال اسـتان کرمان بـرای تامین میوه 
شـب عیـد مردم ایـن اسـتان در مجمـوع 2100تن 
سـیب درختی و پرتقال در نظر گرفته شـده است.

بـه گـزارش دریافتـی روز یکشـنبه ایرنـا، مهـدی 
درختـی  سـیب  تـن   700 افـزود::  حسـینی نژاد 
خریـداری  تومـان   850 و  هـزار   4 قیمـت  بـه 
و  اسـت  رسـیده  اتمـام  بـه  آن  ذخیره سـازی  و 
همچنیـن هماهنگی هـای الزم بـرای خریـد یـک 
هـزار و 400 تـن پرتقـال جیرفت صـورت گرفته اما 

قیمـت آن هنـوز مشـخص نشـده اسـت.
رئیـس سـازمان صمـت شـمال اسـتان کرمـان با 
اشـاره به بازرسـی های ایـن سـازمان از 20 آبان ماه 
لغایـت 30 آذرمـاه در شـهر کرمـان اظهـار داشـت: 
5 هـزار و 813 مـورد بازرسـی در ایـن بـازه زمانـی 
انجـام شـده کـه از ایـن بازرسـی ها 570 پرونـده 

تشـکیل و922 تخلف ثبت شـده و  میزان جریمه 
مـوارد یـاد شـده بیـش از 2 میلیـارد تومـان بـوده 
اسـت.وی 414مورد گرانفروشـی ،243 مورد  درج 
نکـردن قیمـت، 154 مورد عـدم ارائه فاکتور خرید، 
23 مـورد عـدم رعایـت ضوابـط بهداشـتی،4 مورد 
حمـل و نقـل نگهـداری کاالی قاچـاق، 37 مـورد 
عـدم صـدور صورتحسـاب، یک مـورد عرضه خارج 
از شـبکه، یـک مـورد احتـکار و 45 مـورد سـایر 
تخلفـات را از جملـه مـوارد تخلـف در شـهر کرمان 

برشمرد.
حسـینی نژاد بـا اشـاره بـه نوسـانات قیمـت کاالها 
پـس از افزایـش قیمت بنزین از 20 آبـان تا امروز 
در شـهر کرمـان گفت: میـوه 21 درصـد، حبوبات 5 
درصـد، قنـد 3 درصـد، برنـج طارم و اعـا 4 درصد 
افزایـش قیمـت داشـته اند امـا مـرغ در ایـن بـازه 

زمانـی یـک درصـد کاهش یافته اسـت.
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بیماران پروانه ای در جنوب استان اتاق دار می شوند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: راه اندازی اتاق مخصوص خدمات دهی به بیماران پروانه ای 

جنوب استان، در دستور کار است

ـــاری  ـــه بیم ـــا ب ـــر مبت ـــش از 15 نف ـــود بی ـــا وج ب
ــدازی  ــان، راه انـ ــه ای EB در جنـــوب کرمـ پروانـ
اتـــاق مخصـــوص خدمـــات دهـــی بـــه آنهـــا در 
دســـتور کار اســـت.مبتایان بـــه بیمـــاری پروانـــه 
ــرار  ــاک و قـ ــای دردنـ ــم هـ ــود زخـ ــا وجـ ای بـ
گرفتـــن در معـــرض خطـــر جانـــی بـــه نـــگاه 
بیمـــاران  هســـتند.  نیازمنـــد  خیریـــن  ویـــژه 
ــه  ــه گفتـ ــه بـ ــان کـ ــوب کرمـ ــه ای در جنـ پروانـ
ــای  ــم هـ ــر زخـ ــاوه بـ ــتی عـ ــئوالن بهداشـ مسـ
دردنـــاک و نیـــاز بـــه مراقبـــت هـــای ویـــژه، در 
ــه از  ــد کـ ــی کننـ ــی مـ ــتایی زندگـ ــق روسـ مناطـ
ــروم  ــی محـ ــتی و درمانـ ــای بهداشـ ــل هـ حداقـ
بایـــد  هـــا  خانـــواده  آنجائیکـــه  از  هســـتند. 
ــات  ــه حیـ ــرای ادامـ ــنگینی را بـ ــای سـ هزینه هـ
پروانـــه ای بپردازنـــد و در کنـــار ایـــن مهـــم بـــا 
وجـــود تحریـــم هـــا و عـــدم دریافـــت خدمـــات 
ـــی رود  ـــم آن م ـــوب بی ـــتی مطل ـــی و بهداش درمان
کـــه جانشـــان در معـــرض خطـــر قـــرار بگیـــرد.

کودکانـــی کـــه گام بـــه گام و نفـــس بـــه نفـــس 
ـــده  ـــزاد ش ـــا هم ـــم ه ـــن زخ ـــا ای ـــد ب ـــدو تول از ب
ـــواده  ـــای خان ـــه اعض ـــه هم ـــی ک ـــد و درد و رنج ان
ـــت  ـــاخته اس ـــر س ـــا را متاث ـــراف آنه ـــه اط و جامع
ــده  ــد نادیـ ــی توانـ ــی نمـ ــرد منصفـ ــچ فـ را هیـ
ــگار  ــای خبرنـ ــی هـ ــاس بررسـ ــر اسـ ــرد. بـ بگیـ
ــاد  ــای زیـ ــه هـ ــافت و هزینـ ــد مسـ ــنا، بعـ ایسـ
بـــرای تعویـــض پانســـمان بـــا مراجعـــه بـــه 
ــان  ــهر کرمـ ــی در شـ ــتی و درمانـ ــز بهداشـ مراکـ
از مشـــکاتی هســـتند کـــه بـــا تدبیـــر و پشـــتکار 
ـــد  ـــل خواهن ـــه حداق ـــران ب ـــاری خی ـــئوالن و ی مس
ـــاخت  ـــن زیرس ـــرای تامی ـــت ب ـــید.گام اول هم رس
هـــای ارایـــه دهنـــده خدمـــات بـــه ایـــن دســـت 
ــردن  ــردا کـ ــروز و فـ ــه امـ ــت کـ ــاران اسـ از بیمـ
ـــش  ـــادن صـــدای تپ ـــا از کار افت ـــردن مســـاوی ب ک
قلـــب یـــک همنـــوع در چنـــد قدمـــی مـــا مـــی 
باشـــد. شـــرایط تغذیـــه ای، پوشـــاک متناســـب 
بـــا وضعیـــت بیمـــاران، وضعیـــت مســـکن و 
ــتی و  ــای بهداشـ ــرویس هـ ــی، سـ ــل زندگـ محـ
در نهایـــت درمـــان آنهـــا اگـــر بهبـــود پیـــدا کنـــد 
ـــدن از درد و  ـــته ش ـــی و کاس ـــه زندگ ـــدواری ب امی
غـــم خانـــواده و بچـــه هـــای پروانـــه ای بیشـــتر 

خواهـــد شـــد.

اتاق  پروانه ای ها صاحب 
می شوند مخصوص 

دکتر"علـــی ســـاالری مقـــدم" معـــاون بهداشـــتی 
ـــه  ـــخ ب ـــت در پاس ـــکی جیرف ـــوم پزش ـــگاه عل دانش

پیگریهـــای خبرنـــگار ایســـنا »مبنـــی بـــر نحـــوه 
خدمـــات دهـــی بـــه بیمـــاران EB و ضـــرورت 
ــای  ــه هـ ــش هزینـ ــرای کاهـ ــی بـ ــاره اندایشـ چـ
درمـــان ایـــن افـــراد« گفـــت: تعـــداد 15 بیمـــار 
ــه  ــود دارد کـ ــان وجـ ــوب کرمـ ــه ای در جنـ پروانـ
ــر طریـــق ممکنـــی  ــه هـ ــون بـ ــبختانه تاکنـ خوشـ
ـــد  ـــی در قی ـــده و همگ ـــه ش ـــات ارای ـــا خدم ـــه آنه ب
حیـــات هســـتند.وی درمـــان تخصصـــی را یکـــی 
ــوان  ــه ای عنـ ــاران پروانـ ــه بیمـ ــای اولیـ از نیازهـ
ـــر  ـــه ای قش ـــاران پروان ـــه بیم ـــزود: هم ـــرد و اف ک
ـــتی  ـــای بهداش ـــه نیازه ـــتند و در زمین ـــروم هس مح
ـــاک  ـــه، پوش ـــوه تغذی ـــی، نح ـــل زندگ ـــه مح از جمل
ــد. ــدید دارنـ ــود شـ ــام و... کمبـ ــوص، حمـ مخصـ

ـــمان را  ـــض پانس ـــه تعوی ـــر دفع ـــه ه ـــاالری هزین س
ـــار  ـــرد و اظه ـــان ک ـــان بی ـــزار توم ـــش از 250 ه بی
ـــاب و ذهـــاب و  ـــه ای ـــدون هزین ـــغ ب ـــن مبل کـــرد: ای
ـــد.معاون  ـــی باش ـــان م ـــهر کرم ـــا در ش ـــکونت آنه س
بهداشـــتی داشـــنگاه علـــوم پزشـــکی جیرفـــت 
ـــر  ـــه ای را متاث ـــاران پروان ـــه بیم ـــانی ب ـــات رس خدم
ـــم  ـــت: تحری ـــی دانســـت و گف ـــا داروی ـــم ه از تحری
هـــا در دریافـــت خدمـــات بهداشـــتی بـــی تاثیـــر 
ـــارج  ـــا از خ ـــای آنه ـــا و نیازه ـــرا داروه ـــتند زی نیس
ـــم  ـــی رغ ـــت عل ـــا وزارت بهداش ـــوند ام ـــی ش وارد م
همـــه محدودیـــت هـــا وظیفـــه اش را در مقابـــل 
ـــاق  ـــدازی ات ـــت.وی از راه ان ـــام داده اس ـــا انج آنه
ــه  مخصـــوص ارایـــه خدمـــات بهداشـــتی از جملـ
ــژه در  ــل کلنیـــک ویـ ــمان در محـ تعویـــض پانسـ
ــاخت  ــزود: زیرسـ ــر داد و افـ ــت خبـ ــهر جیرفـ شـ

فیزیکـــی آمـــاده اســـت و چـــون همـــه خدمـــات 
مـــورد نیـــاز آنهـــا تخصصـــی هســـتند بایـــد 
ـــوزش  ـــص و آم ـــتار متخص ـــک و پرس ـــراح، پزش ج
دیـــده در کنـــار آنهـــا باشـــد.معاون بهداشـــتی 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی جیرفـــت همچنیـــن از 
آمـــوزش پرســـتار و پزشـــک جـــراح بـــه صـــورت 
ــز  ــکاری مراکـ ــا همـ ــه بـ ــر داد کـ ــی خبـ تخصصـ
بهداشـــتی و درمانـــی کرمـــان انجـــام خواهـــد 
ــتی  ــی و بهداشـ ــت زندگـ ــود وضعیـ ــد.وی بهبـ شـ
محـــل زندگـــی بیمـــاران پروانـــه ای مســـتلزم 

ــت و  ــن دانسـ ــتانه خیریـ ــای نوعدوسـ ــک هـ کمـ
اظهـــار کـــرد: انتظـــار اســـت خیریـــن همانگونـــه 
در زمینـــه مســـکن، مدرســـه ســـازی،تهیه لـــوازم 
ـــوند  ـــی ش ـــل م ـــادی وارد عم ـــره جه ـــر و غی تحری
بـــرای تامیـــن نیازهـــای ایـــن بیمـــاران مظلـــوم 
ــت  ــاالری تحـ ــی کنند.سـ ــز همراهـ ــروم نیـ و محـ
پوشـــش و حمایـــت قـــرار دادن بیمـــاران پروانـــه 
ای را توســـط خیریـــن در کاهـــش هزینـــه هـــای 

زندگـــی و درمـــان آنهـــا موثـــر دانســـت.

خیرین آســـتین همت را باال بزنند
"احمـــد حمـــزه" عضـــو هیـــات رئیســـه کمیســـون 
ـــامی در  ـــورای اس ـــس ش ـــان مجل ـــت و درم بهداش
پاســـخ بـــه ســـوالی مبنـــی بـــر اینکـــه »تاکنـــون 
بـــه توجـــه بـــه تحریـــم هـــا و در خطـــر افتـــادن 
صـــورت  اقدامـــی  چـــه   EB بیمـــاران  جـــان 
ـــیون  ـــا در کمیس ـــکات آنه ـــا مش ـــت آی ـــه اس گرفت
مربوطـــه مطـــرح شـــده اســـت؟« گفت:بیمـــاران 
بیمـــاران  مظلومتریـــن  و  محرومتریـــن   EB
ــاد  ــای زیـ ــه هـ ــر هزینـ ــاوه بـ ــه عـ ــتند کـ هسـ
ـــا  ـــی آنه ـــش داروی ـــز در پوش ـــا نی ـــه ه ـــان بیم درم
ــه  ــت بیمـ ــد.وی وضعیـ ــی کننـ ــی مـ ــانه خالـ شـ
ــزود:  ــرد و افـ ــوان کـ ــامان عنـ ــامت را نابه سـ سـ
ـــت  ـــامت در وضعی ـــه س ـــه بیم ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
مناســـبی نیســـت مـــی طلبـــد خیریـــن ســـامت 
ــه  ــاران پروانـ ــای بیمـ ــه هـ ــرای کاهـــش هزینـ بـ
ای آســـتین همـــت را بـــاال بزنند.نماینـــده مـــردم 
ــج،  ــه گنـ ــوج، فاریاب،قلعـ ــای کهنـ ــتان هـ شهرسـ
رودبـــار جنـــوب و منوجـــان در مجلـــس شـــورای 
اســـامی بـــا ابـــراز تاســـف از بنیـــاد بیماریهـــای 
ـــه ای  ـــاران پروان ـــه بیم ـــا اینک ـــت ت ـــاص خواس خ
را تحـــت پوشـــش خـــود قـــرار بدهنـــد و اظهـــار 
ـــاص  ـــی خ ـــرکت داروی ـــد ش ـــه چن ـــرد: از آنجائیک ک
وارد کننـــده نیازهـــای بیمـــاران EB هســـتند و 
ـــد،  ـــه ان ـــرار گرفت ـــز ق ـــا نی ـــم ه ـــار تحری ـــت فش تح
ـــود.  ـــل ش ـــد وارد عم ـــاص بای ـــای خ ـــاد بیماریه بنی

گزارش
ایسنا

هر
 م

س:
عک

ــتی  ــاون بهداش ــدم" مع ــاالری مق ــی س دکتر"عل
ــه  ــخ ب ــت در پاس ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــوه  ــر نح ــی ب ــنا »مبن ــگار ایس ــای خبرن پیگریه
خدمــات دهــی بــه بیمــاران EB و ضــرورت چــاره 
ــان  ــای درم ــه ه ــش هزین ــرای کاه ــی ب اندایش
ایــن افــراد« گفــت: تعــداد 15 بیمــار پروانــه ای 
ــبختانه  ــه خوش ــود دارد ک ــان وج ــوب کرم در جن
تاکنــون بــه هــر طریــق ممکنــی بــه آنهــا خدمــات 
ــتند. ــات هس ــد حی ــی در قی ــده و همگ ــه ش ارای

ــه  ــای اولی ــی از نیازه ــی را یک ــان تخصص وی درم
بیمــاران پروانــه ای عنــوان کــرد و افــزود: همــه 
ــه ای قشــر محــروم هســتند و در  بیمــاران پروان
زمینــه نیازهــای بهداشــتی از جملــه محــل زندگــی، 
ــام و...  ــوص، حم ــاک مخص ــه، پوش ــوه تغذی نح

ــد. ــود شــدید دارن کمب

فراخوان مزایده زمین
نوبت اول

مزایده گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام
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کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 

14000275775- کد اقتصادی 411371938916

کاربریپالک ثبتینشانیشماره فراخوانردیف
مساحت 

عرصه )متر 
مربع(

قیمت کل )لاير(
مبلغ تضمین 

شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )لاير(

شرایط 
فروش

12098003501000025

شهرستان سیرجان  
آدرس ملک مطابق سند 

سیرجان –سعدی –
خیابان داستان –خیابان 

اصغر محبوب زاده –
پاک طبقه همکف 

تحت  پاک 
22310فرعی مفروز 
و مجزی شده از 

یک فرعی از 5087 
اصلی واقع در بخش 
36شهرستان کرمان

821,565,500 16,431,310,000 2347آموزشی
نقد و 
اقساط

دریافت اسناد و تحویل 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10 روزمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل
طبق اسناد مزایدهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

کتاب "جنایات و مکافات " 
نوشته داستایوفسکی

این داسـتان از ژانویه 1866 تا تابسـتان آن سـال، در نشـریه روسـکی وسـتنیک به چاپ رسید.
ایـن کتـاب داسـتان دانشـجویی بـه نـام راسـکوْلنیکُف را روایـت می کند کـه به خاطـر اصولی ، 
مرتکـب قتـل می شـود. بنابـر انگیزه های پیچیده ای که حتی خود او از تحلیلشـان عاجز اسـت، 
زن رباخـواری را همـراه بـا خواهـرش کـه غیرمنتظـره بـه هنـگام وقـوع قتـل در صحنـه حاضر 
می شـود، می کُشـد و پـس از قتـل خـود را ناتـوان از خـرج کردن پـول و جواهراتی که برداشـته 

می بینـد و آنهـا را پنهـان می کند.

از صفحـه اینسـتاگرام دهکهـان : هنـوز هـم فکر مـی کنم که بهتریـن، ولی سـخت ترین راه رسـیدن به 
توسـعه ای پایـدار در منطقـه ، راه آمـوزش بچـه هـای ایـن منطقه اسـت و بس .

البته هر چندسـختی های خودش را دارد ولی شـیرینی اش بیشـتر اسـت امروز ، روز دی ماهی خوب 
و پربـاری بـود. عـرض ادب می کنم به همه عزیزانی که تسـلیم زمسـتان فراموشـی و یـاس در برهوت 
مدیریـت نشـدند و دوام آوردنـد و خـود راهی سـاختند.کاش میشـد مـا دهکهانی ها هـم در پویش نه 
بـه زبالـه شـرکت کنیـم و این پویـش را در دهکهانم راه انـدازی و ادامه دهیم . تا محیط زیسـت زندگی 

امروز و فردایمان شایسـته سـابقه تمدن و فرهنگ مان باشـد.
همـه بایـد قـدر طبیعت و محیط زیسـت مـان را بدانیم و همه خـود را در حفاظت از این سـرمایه_ملی 

و منابع طبیعی مسـئول بدانیم.
تشکر از بنیاد نیکوکاری ماهتاب -جناب اقای ایمان کهوری و سرکار خانم جشان پور

آوای محلی           

بیا بس کَن دالله کم ُمهّلی
تو داری ور دُلم داِغ چه َاهلی

هوا بارشتیه َخی تو َاچسپه
ِسِهن و مسکه ُو دوغ ُمحّلی

شاعر :  منصور رئیسی

زِمستون  ای  ُتوارِ  مرگ  َجم  بو
َب زیرُِغرَصه شاخ وَبرگ  َخم  بو
کشیدی     کُهنه آَجهکی    دل مو
َشپی ُو َشک ِتَرک مث ارگ َبم  بو

شاعر :  مهدی جاللی

  در اینستاگرام چه خبر

عکس نوشت

معرفی

هر چه با من اینجا ست

رنگ رخ باخته است

آفتابی هرگز

گوشه ی چشمی هم

بر فراموشی این دخمه نیانداخته است

ارغوان
هوشنگ ابتهاج

عکس: 
یاسر خدیشی

فیلم مادر
سر شام گریه نکنید، غذا رو به مردم 

زهرنکنین. سماور بزرگ و استکان نعلبکی 

هم به قدر کفایت داریم ، آبروداری کنین.

در سال گذشته در چنین 

روزی کاغذ وطن 
به تاثیر کارگاه های زباله 

بر سامتی پرداخت.

سال دیالوگ
گشت


