
به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان، جشنواره بین المللی 
شعر حاج قاسم سلیمانی در جیرفت پایه گذاری می شود

انهدام باند سارقان 
قطعات خودرو در جیرفت

آغاز عملیات احداث یک هزار واحد 
مسکونی سیل زدگان رودبارجنوب

جنوب میزبان جشنواره 
شعر حاج قاسم

برگزاری نخستین جشنواره مد و لباس در جنوب کرمان 
این جشنواره با هدف معرفی برند لباس جنوب استان و شناخته شدن طراحان جنوبی 

برگزار می شود

نوبخت،معاون رییس جمهور در عنبرآباد:

دیه فوت شدگان ناشی از سیل 
پرداخت می شود 
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مدیر ستادی شعب بانک کشاورزی جنوب:

گام مثبت بانک کشاورزی جنوب کرمان 

در اشتغال پایدار روستایی و عشایری
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 بهمــن   19 شــنبه         677 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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آیا این همه تلخی را 
پایان شیرینی هست؟

مهدی ملک محمد
یادداشت مهمان

پرسـش غالـب ایرانیـان عـزادار و ُبهت زده این اسـت: 
»آیـا این همـه تلخـی و شـوری را پایـان شـیرینی 

هسـت؟«
از مطعومـات چنـان خالـی شـد  »سـفره ی وجـود 
کـه دانـه ای در هیـچ خانـه ای نمانـد، و قوت هسـتی 
اسـته ی  چندگاهـی  گواشـیر،  در  خـوش،  طعـام  و 
خرمـا بـود کـه آن را آرد می کردنـد کـه می خوردنـد و 
می ُمردند. چون هسـته نیز به آخر رسـید، گرسـنگان، 
نطع هـای کهنـه و دلوهـای پوسـیده و دبه هـای دریده 
می سـوختند و می خوردنـد، و هـر روز چنـد کـودک در 
شـهر گم می شـدند که گرسـنگان، ایشـان را به مذبح 
هـاک می ُبردنـد، و چند کس، فرزنـد خویش طعمه 
سـاخت و بخورد، و در همه ی شـهر و حومه یک گربه 
نماند، و در شـوارع، روز و شـب – سـگان و گرسـنگان 
در کُشـتی بودنـد: اگـر سـگ غالـب می آمـد آدمی را 
می خـورد و اگـر آدمـی غالب می آمـد، سـگ را... و از 
تراکـم ُمردگان در محات، زنـدگان را مجال گذر نماند، 

و کـس را پـرواء ُمـرده و تجهیـز و تکفین نبـود...«
واقعیـت مهیبـی کـه از تاریـخ کرمـان در سـال 577 
هجـری قمـری به قلم مـورخ و ادیـب توانای معاصر، 
دکتر »محمد ابراهیم باسـتانی پاریـزی« در مقدمه ی 
»دیـوان رباعیات اوحدالدین کرمانی« نگاشـته، چنان 
تلـخ و گَزنـده اسـت کـه گویـی سـیاه نمایی تاریـخ در 
آن رخ داده، امـا چنیـن سـوگ عظیـم و بزرگـی در 
تاریـخ سـه هزار سـاله ی ایـن سـرزمین یگانـه نبوده 
و ایرانیـان همچـون جهانیـان مصیبت هـای کوچـک 
و بـزرگ بسـیاری را تجربـه کرده انـد؛ زخم هایـی کـه 
هیچ وقـت فرصـت التیـام نیافتنـد و کبودی شـان بـر 
آن چـه که »یونـگ« ناخودآگاه جمعـی می نامد، هنوز 

هویداست.
بـای  ابتـدا کـه سـیل،  از همـان  نیـز  سـال 1398 
خانمان سـوزی شـد بـر جـان و کاشـانه ی مردمـان 
جنـوب و غـرب ایران تا همین دی ماه ُپربا که سـردار 
جـان  بـر کفی بـه دوسـتان َپرکشـیده اش پیوسـت و 
مراسـم تشـییع او در کرمـان با جان باختـن تنی چند 
از هم وطنـان سـوگوارمان همـراه شـد و در نهایت، 176 
انسـان آرزومنـد و امیـدوار به آینده، در آسـمان، هدف 
تیـر خطـا قرار گرفتنـد و برای همیشـه نـاکام ماندند، 

زخمـی مانـدگار بـر تاریخ... 

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

مسابقه کتابخوانی »حاج قاسم« برگزار می شود
خوبـی زاده از برگـزاری مسـابقه کتـاب خوانـی »حاج 
قاسـم« ویـژه اعضـای کانـون هـای فرهنگـی هنری 

مسـاجد جنـوب کرمان خبـر داد.
به گـزارش خبرگزاری شبسـتان : »مجیدخوبی زاده« 
در ایـن رابطـه گفـت: بـه مناسـبت چهـل ویکمیـن 
سـالگرد پیـروزی انقـاب اسـامی و با توجـه به این 
کـه در آسـتانه چهلمیـن روز شـهادت سـردار سـپهبد 
شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی قـرار داریـم در همین 
راسـتا مسـابقه کتابخوانـی حـاج قاسـم برگـزار مـی 

شـود .
مدیـر سـتاد هماهنگـی کانون هـای مسـاجد جنوب 
کرمـان، افزود: این مسـابقه ویژه اعضـای کانون های 
مسـاجد جنوب کرمان اسـت و مهلت ارسـال پاسـخ 

نامـه پیامکی از 1۲ بهمن تا 1۲ اسـفند مـاه 1398 می 
. باشد 

وی خاطرنشـان کـرد: اعضـای کانـون هـای فرهنگی 
هنـری مسـاجد جنـوب کرمان بـه منظور شـرکت در 
مسـابقه کتـاب خوانـی »حـاج قاسـم« مـی توانند با 
شـنیدن کتـاب صوتـی حاج قاسـم پاسـخ سـئواالت 
سـامانه  بـه  رقمـی   18 عـدد  یـک  صـورت  بـه  را 

. ارسـال کننـد   100089۴03۴8
خوبـی زاده بیان داشـت: جوایز این مسـابقه 10 هدیه 
پانصـد هـزار ریالی می باشـد که از طریق قرعه کشـی 
همزمـان بـا والدت امیرالمومنیـن امـام علی)علیـه 
السـام( و سـالروز تاسـیس کانـون هـای فرهنگـی 

هنـری مسـاجد بـه برنـدگان اهدا می شـود .

12 تا 1323 تا 23

 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب کرمان

نوبت دوم
فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای 

)همراه با ارزیابی کیفی(

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

۲5/الف/98/۴6
تعریض  و بهسازی محور 
رودبار-زهکلوت محدوده 

کیلومتر 950+35تا ۴3+۴80
109،985،111،338

ضمانت نامه بانکی) 
مطابق با فرمت ارایه شده 
در اسناد( _ اصل فیش 

واریز نقد

راهداری۴,167,70۲,۲۲798

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

تاریــخ 11/۲0/ 1398 مــی باشــد.

مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت : تا سـاعت 13 روز پنجشـنبه 
مـورخ ۲۴/ 11/ 1398

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1۲/10/ 1398
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1۲/11/ 1398

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت هـای الـف : نشـانی : اداره كل راهداری 
و حمـل ونقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان به نشـاني: جيرفـت – کیلومتر 5 
جـاده کرمان_پایانـه بـار جیرفـت و تلفـن : 03۴۴335۲139 و 03۴۴335۲169
اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهـت انجام مراحـل عضویت در سـامانه : مرکز 

تمـاس : 0۲1۴193۴ ،  دفتـر ثبـت نـام : 88969737 و 85193768

# امور قراردادها# 

نوبت دوم فراخوان - شماره  13-98 /پ
اداره كل نوسـازی مـدارس اسـتان كرمـان  در اجـرای آییـن نامـه اجرایـی بنـد ج مـاده 12 قانـون برگـزاری مناقصات  در نظـر دارد  اجـرای پروژه های به شـرح ذیـل را از طریق مناقصه عمومی  فشـرده یک 

مرحلـه ای ،  بـه پیمانـکاران متقاضـی دارای گواهینامـه معتبر  واگذار  نماید. لذا از واجدین شـرایط دعوت میشـود از تاریخ چاپ فراخوان به مدت سـه  روز به  سـامانه سـتاد ایران جهت دریافت اسـناد و شـرکت 
در مناقصـه  مراجعـه نماینـد روش ارزیابـی پروژه ها  طبق شـرایط مناقصه و حد اقل امتیاز جهت گشـودن پاکتهای  مناقصه  60  می باشـد.حضور شـرکتهایی که سـهامداران آن دارای سـهام یـا عضو هیات مدیره 

مشـترک با شـرکت های دیگر می باشـند ممنوع اسـت.

مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کارشماره طرحتاریخ سررسید اسناداعتباربرآورد اولیهپروژهردیف

۴55575001۴00/8/17170۲005/11۲۲۲8تکمیل استخر سرپوشبده بردسیر1

1801015003۲15طبق موافقتنامه۴۲813000تکمیل مدرسه نامجو باغین۲

1801015009۲59طبق موافقتنامه516۲۲000تکمیل مدرسه خیری شهید بامری رودبار3

1801015009175طبق موافقتنامه3۴91۲000تکمیل مدرسه خیری شهدا هو کرد  جیرفت۴

1801015009511طبق موافقتنامه10۲163310تکمیل مدرسه آقای امانی سیرجان5

1801015017188طبق موافقتنامه38086000تکمیل دبیرستان صوغان ارزوییه6

1801001/10080۲طبق موافقتنامه160۲51۲000تکمیل مدرسه مسکن مهر جیرفت7

1801015009710طبق موافقتنامه1۴197۴000احداث مدرسه 6 کاسه پیامبر اعظم ریگان8

1801015017111طبق موافقتنامه۲۲055100تکمیل مدرسه خیری زنده یاد دهدشتی کوهبنان9

18010150187۴5طبق موافقتنامه1۴88۲9000احداث مدرسه 6 کاسه شهید عزیزی منوجان10

18010150187۴5طبق موافقتنامه1۴88۲9000احداث مدرسه 6 کاسه شهید رجائی نودژ منوجان11

1801015003710طبق موافقتنامه1۴197۴000احداث مدرسه 6 کاسه بنت الهدی ریگان1۲

1801015003693طبق موافقتنامه138573500احداث مدرسه 6 کاسه ادب نرماشیر13

1801015009۲00طبق موافقتنامه3985۲500تکمیل مدرسه خیری کیان مهیمی ده رضا عنبر آباد1۴

1801005/3001۴1طبق موافقتنامه۲805۲805حصار کشی مدرسه شهید نقدی انار15

1801015009106طبق موافقتنامه۲1۲01000تکمیل مدرسه خیری روستای پاتلی عنبرآباد16

1801015009۲93طبق موافقتنامه58۴3۴۲00تکمیل مدرسه استثنایی نظام شهر نرماشیر17

1801015009۲98طبق موافقتنامه59573310تکمیل مدرسه استثنایی ریگان18

شناسه 3050
شرکت مدیریت تولید برق کرمان

نوبت دومشناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان مواد شیمیایی مورد نیاز

شناسه اگهی: 759488

آگهی فراخوان عمومی

1- مدیریت دریافت اسناد 98/11/19 لغایت 98/11/30 
2- تاریخ تکمیل و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/12/13

3- تاریخ گشایش پاکات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/12/14
4- تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی روز سه شنبه مورخ 98/12/20 

5- محــل دریافــت اســناد اداره تــدارکات و قراردادهــای شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق کرمــان واقــع در کیلومتــر 20 اتوبــان 
کرمــان رفســنجان نیــروگاه ســیکل ترکیبــی کرمــان.

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر می توانیــد بــه شــماره تلفــن هــای4- 32521221 -034داخلــی 2078 یــا  034-58120355 
تمــاس حاصــل فرمایید.

ــاز در  ــرق کرمــان در نظــر دارد تامیــن مــواد شــیمیایی آزمایشــگاهی مــورد نی شــرکت مدیریــت ب
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی کرمــان را از طریــق مناقصــه محــدود بــه شــرکتهای دارای صالحیــت واگــذار 

ــذا از کلیــه شــرکتهایی کــه توانایــی تامیــن مــواد شــیمیایی را دارنــد دعــوت مــی گــردد جهــت  نمایــد. ل
ــه شــرح ذیــل اقــدام نماینــد. خریــد اســناد ارزیابــی کیفــی و تکمیــل اســناد ب

ادامه در صفحه 4

فرمانده انتظامی جیرفت:
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ایرنـا - عضـو هیـات مدیـره انجمـن عکاسـان اسـتان 
کرمـان از معرفـی برگزیـدگان مسـابقه عکـس سـردار 
دلهـا ویـژه آییـن تشـییع سـردار سـپهبد حـاج قاسـم 

سـلیمانی در کرمـان خبـر داد.
مجتبـی صفرعلیـزاده روز پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: مسـابقه عکـس سـردار دلها به 
پـاس بـه تصویـر کشـیدن حضـور حماسـی و پرشـور 
مـردم قدرشـناس اسـتان کرمـان و سـایر نقاط کشـور 
در آییـن تشـییع میلیونـی سـردار شـهید حـاج قاسـم 
سـلیمانی در ۲ بخش حرفه ای و موبایلی برگزار شـد.

شـرکت  سـوی  از  اثـر   15۴ تعـداد  کـرد:  بیـان  وی 
کننـدگان در آییـن تشـییع پیکـر سـردار سـلیمانی در 
کرمـان بـه دبیرخانه این مسـابقه رسـید کـه در مرحله 
نخسـت از سـوی هیـات داوران  تعـداد 30 عکـس بـه 

عنـوان آثـار نمایشـگاهی تعییـن و معرفـی شـدند.
عضـو هیـات مدیـره انجمـن عکاسـان اسـتان کرمـان 
هـای  عکـس  ای  حرفـه  بخـش  در  داشـت:  اظهـار 
ارسـالی از مهسـا ربیعـی گندمـان و کـوروش حاتمـی 
از اهـواز بـه ترتیـب رتبـه هـای اول و دوم  عکس های 
ارسـالی از علـی بازمانـدگان خواجویـی )رفسـنجان(، 
براهـام  رضـا  محمـد  و  زاده)کرمـان(  عـرب  میـاد 
ای  حرفـه  بخـش  در  تقدیـر  شایسـته  )جیرفـت( 

شـدند. داده  تشـخیص 
موبایلـی  بخـش  در  همچنیـن  داد:  ادامـه  وی 
سـعادت  محسـن  از  هایـی  عکـس  مسـابقه  ایـن 
اکبـر خـدادادی و عبـاس سـلیمان  نصری)کرمـان(، 
شایسـته  و  برگزیـده  آثـار  بعنـوان  )رفسـنجان(  زاده 

شـدند.   معرفـی  بخـش  ایـن  تقدیـر 
از  دلهـا  سـردار  عکـس  مسـابقه  صفرعلیـزاده گفـت: 
سـوی موسسـه خیریه نیـک اندیشـان رابر زمیـن و با 
همـکاری شـهرداری کرمان و انجمن عکاسـان اسـتان 
قنبـری.  حمیـد  جعفـری.  مهـدی  داوری  کرمان)بـا 

مجتبـی صفرعلیـزاده( برگـزار شـد.
وی تصریـح کـرد:  از منتخبـان آثـار برتر طی مراسـمی 
تقدیـر بعمـل مـی آیـد و تصمیـم داریـم بـا همـکاری 
شـهرداری کرمـان نمایشـگاه عکـس سـردار دلهـا نیـز 

بـر پا شـود.
قاسـم  حـاج  سـپهبد  شـهید  سـردار  تشـییع  آییـن 
سـلیمانی روز 17 دی بـا حضـور میلیونی مردم اسـتان 
کرمـان و نقـاط دیگـر کشـور از میـدان آزادی تـا گلـزار 
شـهدای مسـجد صاحـب الزمان)عـج( شـهر کرمـان 

شـد. برگزار 

بـه مـوج جدیـد ویـروس کرونـا در دنیـا  بـا توجـه 
رئیس سـازمان دامپزشـکی کشـور محصـوالت عرضه 

شـده از شـتر را سـالم اعـام کـرد.
بنابـر  گفـت:  کشـور  دامپزشـکی  سـازمان  رئیـس 
آزمایشـات جـدی کـه سـازمان دامپزشـکی در حـوزه 
کرونـا  ویـروس  کنـون  تـا  می دهـد  انجـام  شـتر 

اسـت. نشـده  ثابـت  انسـان  و  شـتر  مشـترک 
علیرضـا رفیعـی پـور دربـاره آخریـن وضعیـت ابتای 
شـتر ها بـه ویـروس کرونـا اظهـار کـرد: طـی چنـد 
سـال گذشـته یکـی از آزمایشـات جـدی که سـازمان 
شناسـایی  داد  انجـام  شـتر  حـوزه  در  دامپزشـکی 
ویـروس کرونـا بـود کـه تـا کنـون بیمـاری مشـترک 

شـتر و انسـان ثابـت نشـده اسـت.
او افـزود: ویـروس کرونا در جامعـه جهانی یک بار در 
حـوزه بیمـاری ابوال به عنـوان بیماری مشـترک دام و 
انسـان مطرح شـد و امسـال ویـروس جهـش یافته 
انسـان و حیـوان کـه بیمـاری کرونـا را ایجـاد کـرده 
از انسـان بـه انسـان دیگـر منتقـل می شـود و هیـچ 

ارتباطـی بـه بیمـاری مشـترک دام و انسـان نـدارد.
رفیعـی پـور ادامـه داد: زمانـی کـه راجـع بـه بیمـاری 
کرونـا صحبـت می کنیـم بـه عبارتـی دربـاره ویروس 
خانـواده کرونـا صحبـت بـه میـان می آیـد کـه یـک 
بیمـاری در شـتر ایجـاد می کنـد، امـا تـا کنـون ثابـت 
نشـده که این بیماری مشـترک دام و انسـان اسـت.

تمامـی محصـوالت عرضـه شـده از شـتر 100 درصـد 
سـالم اسـت

رئیس سـازمان دامپزشـکی کشـور با اشـاره بـه اینکه 
جـای هیـچ گونـه نگرانـی مبنـی بـر انتقـال بیمـاری 
از شـتر بـه انسـان نیسـت، بیـان کـرد: بـا توجـه بـه 
آزمایـش تمامـی شـتر ها بـر علیـه عوامـل بیمـاری زا 
جـای هیچ گونـه نگرانـی در خصوص انتقـال بیماری 
مشـترک انسـان و شـتر وجـود نـدارد و بدیـن ترتیب 
خانوار هـا مطمئـن باشـند که تمامـی محصوالتی که از 
شـتر در اختیـار مـردم قرار می گیـرد 100 درصد سـالم 

است.
بـه گزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان او تصریح کرد: 
بـا توجـه بـه انجـام آزمایشـات الزم قبـل از عرضـه 
گوشـت و شـیر شـتر به بازار مردم با خیال آسـوده از 
مراکـز مجـاز نسـبت بـه خرید ایـن محصـوالت اقدام 
کننـد چـرا که در صـورت شناسـایی بیمـاری از چرخه 

مصـرف انسـانی خارج می شـود.

برگزیدگان مسابقه 
عکس سردار دلها 

معرفی شدند

سالمت محصوالت شتر 
تایید شد

خبر

صعود جیرفت، رفسنجان و زرند به دور 
بعدی مسابقات فوتسال بانوان

جنوب میزبان جشنواره 
شعر حاج قاسم 

آغاز عملیات احداث یک هزار واحد 
مسکونی سیل زدگان رودبارجنوب

انهدام باند سارقان 
قطعات خودرو در جیرفت

اولویت تخصیص اعتبار مسکن 
محرومین با منازل کپری

به مناسـبت ایـام هللا دهـه مبارک 
فجـر، مسـابقات فوتسـال لیـگ 
برتـر بانوان اسـتان کرمان، یـادواره 
سـلیمانی"  قاسـم  "حـاج  شـهید 
B طراحـی  و   A دو گـروه  در  ـ 98  فصـل 99 
تیم هـای جواهـری  A شـامل  شـد کـه گـروه 
بابـک  رفسـنجان،  آرزم  جیرفـت،  اردیبهشـت 
رفسـنجان،  نویـن  مـس  شـهربابک،  میـدوک 
سرچشـمه  مـس  و  زرنـد  صادقـی  شـهید 
رفسـنجان و گـروه B شـامل تیم هـای شـقایق 
شـهربابک، شـرف آبـاد، شـهرداری بـم، گلبـاف 

ارزوئیـه و فجـر نویـن بافـت اسـت.
روز  صبـح   8 سـاعت  از   A رقابت هـای گـروه 
دوشـنبه 1۴ بهمن ماه 98 به میزبانی رفسـنجان 

در سـالن انقـاب ایـن شهرسـتان آغـاز شـد.
در نهایـت بـا پایـان یافتـن ایـن مسـابقات، تیم 
جواهـری اردیبهشـت جیرفت بـا 15 امتیاز، تیم 

آرزم رفسـنجان با 1۲ امتیاز و تیم شـهید صادقی 
زرنـد بـا 7 امتیـاز موفق بـه صعود بـه دور بعدی 

رقابت ها شـدند.
فرناز مقبلی از تیم جواهری اردیبهشـت جیرفت 
بـا 9 گل زده خانـم گل ایـن دوره از مسـابقات 
معرفـی شـد، همچنیـن ناهیـد، ولـی الهـی نیز 

برتریـن دروازه بـان ایـن دوره انتخـاب شـد.
در مراسـم اختتامیـه ی ایـن رقابت هـا بـا حضور 
جعفـری نایـب رئیـس هیئـت فوتبـال اسـتان، 
رئیـس هیئت فوتبال رفسـنجان، ترکمـان نایب 
رئیـس ایـن هیئـت و مدیر عامـل باشـگاه آرزم 
لـوح یادبـودی از طـرف باشـگاه آرزم رفسـنجان 
بـه تمامـی سرپرسـتان تیم هـای شـرکت کننده 

در مسـابقات اعطا شـد.
همچنیـن از طـرف هیئـت فوتبـال شهرسـتان 
رفسـنجان نیز بـه تمامی تیم های شـرکت کننده 

دو عـدد تـوپ بـه عنـوان یادبـود اهدا شـد.

بیـن  جشـنواره  مشـورتی   شـورای 
حـاج  شـهید  سـرباز  شـعر  المللـی 
.ایـن  برگزارشـد  سـلیمانی،  قاسـم 
فرهنـگ  اداره کل  همـت  بـا  شـورا 
و ارشـاد اسـامی جنـوب اسـتان و 
حضـور  مدیـر کل ارشـاد و معاونین،اعضـا انجمـن 
شـعر جنـوب و جمعـی از نخبـگان جنوبـی در محل 
سـالن کنفرانس این اداره کل تشـکیل شد .مدیر کل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب کرمان بـا تبریک 
فرارسـیدن ایام دهه فجر وگرامیداشـت یاد و خاطره 
شـهدای اسـام ، باالخص شـهید سـردار حاج قاسم 
سـلیمانی از  برگـزاری جشـنواره بیـن المللـی شـعر 
شـهید  حـاج قاسـم  سـلیمانی در جنـوب کرمـان 
خبـرداد و افـزود :جنـوب کرمان شـهید حاج قاسـم 
سـلیمانی را از فرزنـدان هلیـل مـی دانـد و در جهت 
از  پاسداشـت  بـرای  مانـدگار فرهنگـی  اجـرای کار 
رشـادت هـای سـردار بزرگ بـا توافق خانواده سـردار  
جشـنواره شـعر این شـهید در جنوب کرمان  و شـهر 
جیرفـت پایـه گذاری می شود.حسـین اسـحاقی  با 

اشـاره بـه این نکته  که این جشـنواره در سـطح بین 
المللـی اسـت، آن  را افتخـار بزرگـی بـرای مردمـان 
جنـوب خواند و افزود: در چهلمین روز شـهادت حاج 
قاسـم سـلیمانی و مصادف با روز ۲۲بهمن  از پوستر 
جشـنواره رونمایـی مـی شـود .مدیـر کل فرهنگ و 
ارشـاد اسـامی جنوب کرمـان، هـدف از گردهمایی 
اعضـا شـورای مشـورتی  را طـرح پیشـنهادات  در 
راسـتای  برگـزاری ایـن جشـنواره بیان کـرد و گفت: 
در همیـن راسـتا از   ظرفیت نخبـگان جنوب کرمان 
، اعضـا انجمـن شـعر جنـوب ، رسـانه ومطبوعـات  
در برگـزاری  بهتـر جشـنواره اسـتفاده مـی کنیم .در 
ادامه نشسـت، اعضا شورای مشـورتی  پیشنهاداتی 
از جملـه تشـکیل کارگروه هـای تخصصی بـا رویکرد  
قاسـم  حـاج  شـهید  شـخصیتی  ابعـاد  معرفـی 
سـلیمانی ،چاپ کتاب  از اشـعار ارایه شده و ترجمه 
بـه زبـان هـای دیگـر ،رونمایـی از پوسـتر جشـنواره 
در روز ۲۲بهمـن ، انجـام تبلیغـات بیـن المللی و در 
سـطح جشـنواره  در خصـوص اجـرای هرچـه بهتر 

ایـن جشـنواره  را ارایـه کردنـد .

بــا حضــور محمدباقــر نوبخــت 
معــاون رییس جمهــوری و رییس 
ــه و بودجــه کشــور  ســازمان برنام
عملیــات اجرایــی احــداث یکهــزار 
واحــد مســکونی تخریــب شــده ناشــی از ســیل 
ــار  ــای رودب ــاد اولی ــاه در روســتای بیژن آب دی م
ــاز شــد.معاون رییــس  ــی و آغ ــوب گلنگ زن جن
جمهــوری روز پنجشــنبه در مراســم کلنــگ زنــی 
ایــن طرح اظهار داشــت: طبــق برآورد مســووالن، 
یکهــزار و 600 واحــد مســکن متاثــر از ســیل دی 
مــاه در جنــوب کرمــان داریــم کــه یکهــزار واحــد 
نیــاز بــه بازســازی و نوســازی کامــل دارنــد و 600 
واحــد آن نیــاز بــه تعمیــر دارد.محمدباقــر نوبخت 
تصریــح کــرد: ۴0 میلیــون وام مســکن بــا کارمزد 
پنــج درصــد و ۲5 میلیــون تومــان باعــوض بــه 
ســیل زدگان پرداخــت می شــود.رییس ســازمان 

برنامــه و بودجــه کشــور بیــان داشــت: تاکنــون 
بــرای یکهــزار واحــد مســکونی اعتباری بیــش از 
60 میلیــارد تومــان تخصیــص داده شــده اســت.

نوبخــت بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته قــرار 
شــد 10 هــزار واحــد مســکونی بــرای محرومیــن 
بســازیم گفــت: امــروز پنــج هزارمیــن واحــد آن 
ــن  ــاز ای ــیه آغ ــود.در حاش ــاح می ش ــرح افتت ط
آییــن یکــی از جوانــان روســتای بیــژن آبــاد اولیا 
از معــاون رییــس جمهــوری درخواســت احــداث 
ســالن ورزشــی کــرد و کلنــگ ســاخت ورزشــی 
ــن  ــا ای ــان ب ــا همزم ــژن اولی ــان بی ــرای جوان ب
طــرح بــه زمیــن خــورده شد.شهرســتان رودبــار 
جنــوب واقــع در 330کیلومتــری جنــوب کرمــان 
ــر ســیل و ســیاب هــای دیمــاه امســال  ــر اث ب
خســارت هــای هنگفتــی بــه زیرســاخت هایش 

وارد شــد.

فرمانـده انتظامـي "جیرفـت " از  
انهـدام باند3نفره سـرقت قطعات 
خـودرو بـا ۲0 فقره سـرقت در این 

شهرسـتان خبر داد.
سـرهنگ"رضا محمـد رضایـی"در تشـريح ايـن 
خبـر گفـت:در پـي وقـوع چندين فقره سـرقت 
لـوازم داخـل خـودرو در مناطق مختلف سـطح 
شهر،بررسـي موضـوع در دسـتور کار مامـوران 

کانتـري 11 شهرسـتان قـرار گرفـت.
وی گفـت : بـا انجـام کار اطاعاتـي گسـترده و 
تـاش چندين روزه ماموران  ، سـرانجام سـارق 
سـابقه دار وحرفـه ای قطعـات خـودرو حیـن 
سـرقت در یکـی از محـات  دسـتگیر وبـرای 

انجـام تحقیقـات بـه کانتـری منتقل شـد.
ایـن مقـام انتظامـی در ادامـه افـزود : متهم در 
تحقیقات تخصصـی به عمل آمده پـس از ارائه 

شـواهد ومـدارک موجود از سـوی مامـوران،  به 
۲0  فقره سـرقت قطعات خودرو با همکاری دو 

همدسـتش اعتراف نمود.
سـرهنگ" محمدرضایـی " ادامـه داد: بـا تاش 
یـک  طـی  نیـز  متهـم  دوهمدسـت  مامـوران 
عملیات در مخفیگاه خود دسـتگیر ودر بازرسی 
از مخفیـگاه متهمـان لـوازم وتجهیزات سـرقتی 
مالباختـگان شـده  تحویـل  و  زیـادی کشـف 

است.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان  جیرفـت در پايان 
خاطـر نشـان کـرد: بـه شـهروندان توصیـه می 
کنیـم از پـارک کـردن خـودروی خـود درمحـل 
هـاي خلـوت ، کم نـور و فاقد نگهبـان و دوربین 
مداربسـته خـوداري کننـد کرده و وسـایل نقلیه 
خـود را حتمـًا به تجهیزات ایمنی نظیـر دزدگیر، 

سـوئیچ مخفـی و ... مجهـز نمایند

در  گفـت:  سـعیدی  مهـرزاد 
و  سـاخت  و  اعتبـار  تخصیـص 
سـاز مسـکن محرومیـن، اولویـت 
بعـد  و  هـای کپـری  مسـکن  بـا 
منازل مسـقف چوبی اسـت.به گـزارش خبرنگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، صبـح 
امـروز رئیـس سـازمان برنامه و بودجه کشـور به 
منظـور افتتـاح و منـازل بنیـاد مسـکن و کلنـگ 
زنـی واحدهای خسـارت دیده از سـیل بـه رودبار 

جنـوب سـفر کـرد.
در ایـن سـفر طبـق تعهـد سـال گذشـته بنیـاد 
هـزار  بـرای سـاخت 5  و شهرسـازی  مسـکن 
واحـد مسـکن محرومیـن، تعـداد ۴ هـزار واحد 
بـه بهـره بـرداری رسـید و تـا پایـان سـال جاری 
تعـداد یکهـزار واحـد مسـکونی باقـی مانـده نیز 
بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.در حاشـیه افتتاح 

پروژه منازل مسـکن محرومین در رودبار جنوب، 
»مهـرزاد سـعیدی« گفـت: تعـداد 3 هـزار و 500 
واحـد مسـکونی کـه بـر اثـر سـیاب دی مـاه 
سـال جـاری در جنـوب کرمـان آسـیب دیـده و 
تخریب شـده بود، شناسـایی شدند.رئیس ستاد 
سـاماندهی مسـکن محرومیـن جنوب و شـرق 
اسـتان کرمـان، ادامـه داد: بـه منظـور سـاخت 
واحدهای مسـکونی برای سیل زدگان، تسهیات 
۴0 میلیـون تومانـی بـا کارمـزد 5 درصد کـه زمان 
بـاز پرداخـت آن پـس از ۲۴ مـاه در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت که عـاوه بـر این بـرای سـاخت هر 
واحـد مسـکونی بیـن ۲0 تـا ۲5 میلیـون تومـان 
تسـهیات باعـوض نیـز داده می شود.سـعیدی 
خاطرنشـان کرد: در تخصیص اعتبار و سـاخت و 
سـاز مسـکن محرومین، اولویت با مسـکن های 

کپـری و بعـد منـازل مسـقف چوبی اسـت.

ایرنـا- رئیـس پژوهشـکده هواشناسـی، 
آب و هواشناسـی کشـاورزی کشـور گفت: 
 350 سـاالنه  تاکنـون  اخیـر  سـال   10 از 
میلیـون متـر مکعب آب از منابع سـطحی 

کشـورمان کـم شـده اسـت.
به گزارش ایرنا ابراهیم اسـعدی اسـکویی 
روز سـه شـنبه در جلسـه مدیریـت بحران 
در فرمانـداری رفسـنجان بـه تغییـر اقلیم 
و اثـر آن در ایـران اشـاره کـرد و گفـت: در 
حـال حاضر بحـث تغییر اقلیمـی در ایران 
و جهـان مطـرح اسـت و پیـش بینی پنل 
الکترونیکـی ایـن اسـت که تا سـال ۲050 
کشـورها دچـار تغییر اقلیمی می شـوند و 
کشـور ایـران هـم جـزء کشـورهای درگیر 

این مسـئله و آسـیب ها اسـت.
آب  هواشناسـی،  پژوهشـکده  رئیـس 
ادامـه  کشـور  کشـاورزی  هواشناسـی  و 
داد: در ایـران حـدود 60 سـال اسـت کـه 
دمـا و رطوبـت، سـرما و گرمـا، بارندگـی و 
دیگـر عوامـل جـوی در حـال تغییر اسـت 
و بارندگـی در طـول 50 سـال گذشـته در 
یـک  سـالی  و  داشـته  کاهـش  کشـور 
داشـته  کاهـش  هـا  بارندگـی  میلیمتـر 

اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه منبـع اصلی تأمین 
انـرژی ِ زمیـن خورشـید اسـت و بیـان 
زمیـن در طـول تابسـتان و زمسـتان برمی 
گـردد بـه انـرژی و امـکان به هـم خوردن 
تعـادل در دوره هـای تابسـتان و زمسـتان 

وجـود دارد اظهارکـرد: تعـادل در ایـن دوره 
هـا اگر بـه هم بخـورد و مقدار پـس دادن 
انـرژی کمتر شـود زمیـن گرمتر می شـود 
کـه ایـن اتفاق را در کشـورمان شـاهدیم.

اسـکویی یکـی از عوامـل مهـم و تأثیرگذار 
را مداخلـه بشـر دانسـت و  امـر  ایـن  در 
افـزود: در عامـل دخالـت بشـر، جمعیـت 
در حـال افزایـش اسـت و تغییـر در بیان 
انـرژی اتفـاق مـی افتـد به طـوری که بعد 
از انقاب صنعتی 100 سـال طول کشـید تا 
جمعیـت جهان دو برابر شـود از سـال 79 
شـتاب رشـد جمعیـت در دنیا زیاد شـد و 
هـر 10 سـال یک میلیـارد نفـر جمعیت به 
دنیـا اضافـه شـد و ایـن جمعیت بـه آب، 
غـذا، زمیـن بـرای مسـکونی و ... احتیـاج 
دارنـد کـه موجـب شـده به طبیعت فشـار 

شود. وارد 
وی تصریـح کـرد: با رشـد جمعیت بخش 
زیـادی از منابـع طبیعـی اعـم از جنـگل 
هـا و مراتـع را از بیـن بردیـم و بـه اراضـی 
کشـاورزی تبدیـل کردیـم کـه آالیندگـی را 

تولیـد کردیم.
فرصـت  مـا  کـرد:  بیـان  اسـکویی 
خودترمیمـی را از طبیعـت و زمین گرفتیم 
بکشـد  نفـس  طبیعـت  نمـی گذاریـم  و 
دائمـًا در حـال برداشـت و مصـرف ذخایر 
هسـتیم کـه در پـی آن آنچـه اتفـاق مـی 
افتـد رفتارهـای متفاوتـی از جـو رخ مـی 
دهـد؛ بـه هم خـوردن تعـادل گرمایـی کره 

در  تغییراتـی  شـود  مـی  موجـب  زمیـن 
حـوزه رطوبـت جو ایجـاد شـود و اتفاقات 
و بـارش هـای سـیل آسـا و مـوج هـای 
گرمایـی زیـاد شـود وایـن گسـل توزیـع 
فراوانـی ها به سـمت مسـایل حدی میل 
مـی کنـد و بـه جـای اینکـه بـارش هـا در 
جهـت حفـظ منابع آبی سـوق داده شـوند 

بـه سـمت سـیل آسـا مـی رود.
و  دمـا  اسـت کـه  سـال   60 وی گفـت: 
رطوبـت و تغییـرات اقلیمـی در ایـران در 
در 50  بارندگـی  رونـد  اسـت  بـروز  حـال 
سـال اخیـر کاهشـی بـوده و سـالی یـک 
میلیمتـر بارندگـی کـم شـده اسـت در ده 
سـال متوالی آینـده این کاهـش بارندگی 

چشـمگیرتر خواهـد بـود.
آب  هواشناسـی،  پژوهشـکده  رئیـس   
افـزود:  هواشناسـی کشـاورزی کشـور  و 

سـالی 350 میلیـون متـر مکعـب منابـع 
آبـی سـطحی و تجدیدپذیـر را در ایـران از 
دسـت دادیـم از طرفی بارندگـی و رطوبت 
کـم شـده و دمـا افزایـش بیشـتری دارد؛ 
درجـه   ۲ 50 سـال گذشـته سـالی  طـی 

دمـای کشـور گرمتـر شـده  اسـت.
بخـش  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
کشـاورزی بـا توجـه بـه مصرف زیـاد در 
دنیـا، سـطح زیرکشـت را افزایـش دادیم 
و تعـداد چـاه هـای کشـاورزی افزایـش 
یافتـه و بارندگـی هـا کاهـش داشـته که 
ایـن عوامل موجب شـده وضعیـت منابع 
آبـی در تهدیـد جدی قـرار بگیرد بـه گونه 
ای کـه در سـال گذشـته در یـک دوره ده 
سـاله منتهـی بـه اردیبهشـت 98 حـدود 
8۴ درصـد کشـور بـا خشکسـالی درگیـر 

اسـت. بوده 

قراراســت نخســتین جشــنواره مــد 
و  نــود  و  جنــوب کرمــان  لبــاس  و 
لبــاس  و  مــد  جشــنواره  هفتمیــن 
کرمــان  جنــوب  در  کشــوری  فجــر 
ــت  ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــود،  ب ــزار ش برگ
اســتان  جنــوب  در  فرهنگــی  هــای 
ایــن موضــوع مــی توانــد در شــکوفایی 
پــر  نقــش  منطقــه  ایــن  فرهنگــی 
ــرای دانســتن  رنگــی داشــته باشــد. ب
کاغــذ  جشــنواره  ایــن  جزییــات 
مدیــر  بــا  و گــو  بــه گفــت  وطــن 
جنــوب  اســامی  ارشــاد  اداره  کل 
اســتان کــه متولــی ایــن جشــنواره 

کل  مدیــر  پرداخت.اســحاقی  اســت 
ــن  ــان ضم ــوب کرم ــامی جن ارشاداس
ــد  ــنواره  م ــه جش ــه ک ــن نکت ــان ای بی
ــی  ــزار م ــاه برگ ــفند م ــاس در اس و لب
شــود، گفت:کارگــروه مــد و لبــاس زیــر 
نظــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــد و  ــه م ــوط ب ــورات  مرب ــت و ام اس
لبــاس از طــرف وزارت ارشــاد اســامی 
ــنواره  ــن جش ــود در ای ــی ش ــام م انج
ــا گام دوم انقــاب و حفــظ  در رابطــه ب
ارزش هــا جمهوری اســامی مشــخص 
شــده اســت کــه بــه  گفتــه مقــام 
معظــم رهبــری بــرای رونــق زندگــی و 
ــی اســامی  رشــد ســبک زندگــی ایران
ــن  ــزاری ای ــل برگ ــحاقی دلی است.اس
جشــنواره در جنــوب اســتان را ایــن 
گونــه بیــان کــرد: تصمیــم گرفتیــم 

جنــوب  منطقــه  را   جشــنواره  کــه 
ای  تاریخــی  کرمــان کــه  گســتره 
حــدود 7 هــزار ســال و همچنیــن آداب 
رســوم خــاص خــود را دارد، برگــزار 
ــاط  ــاس ارتب ــنواره لب ــرا جش ــم زی کنی
مســتقیمی بــا فرهنــگ  دارد.موقعیــت 
هــم  و  جنــوب کرمــان  جغرافیایــی 
ــتان و  ــتان و بلوچس ــا  سیس ــرزی ب م
ــوع  ــت تن ــده اس ــث ش ــزگان  باع هرم
ــاس  ــش و لب ــوزه پوش ــی در ح خاص
ــه  ــد ک ــاق بیفت ــتان اتف ــوب اس در جن
در برگــزاری جــذاب تــر ایــن جشــنواره 
ــداف  ــر نیســت. اســحاقی اه ــی تاثی ب
ایــن جشــنواره  را ایــن چنیــن عنــوان 
کرد:یــک ســری اهــداف را بــرای ایــن 
جشــنواره دنبــال مــی کنیــم کــه اولیــن 
ــاس  ــد و لب ــان م ــی طراح ــا معرف آنه
در جنــوب اســتان کرمــان اســت، زیــرا 
مــا  اســتعداد هــای شــاخصی در ایــن 
زمینــه داریــم  و بــه همیــن دلیــل هــم 
کارگــروه و انجمــن مــد و لبــاس را  راه 
ــتعداد  ــون اس ــا کن ــم و ت ــدازی کردی ان
هــای زیــادی را هــم کشــف کــرده 
ایم.هــدف بعــدی مــا  ایــن اســت کــه  
ــایر و  ــای عش ــاد ه ــا و  نم ــانه ه نش
بومیــان منطقــه شــناخته و معرفــی 
ــه  ــاس ب ــک لب ــت ی ــوند و در نهای ش

ــان  ــوب کرم ــه جن ــاد منطق ــوان نم عن
ــا  ــود. م ــی ش ــنواره معرف ــن جش در ای
بــه دنبــال  تشــویق طراحــان در حــوزه 
ــان دادن  ــنتی و نش ــای س ــت ه دوخ
هســتیم. جنــوب  هــای   ظرفیــت 

اســحاقی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه 
ایــن جشــنواره در شهرســتان جیرفــت 
برگــزار مــی شــود، گفت:فراخــوان ایــن 
جشــنواره 17 دی مــاه اعــام شــده  و 
تــا  7 اســفند هــم مهلــت ارســال  آثــار 
اســت  و 1۴ اســفند هــم داوری  انجام 
مــی شــود. ایــن جشــنواره  در دوبخش 
طراحــی و دوخــت   انجــام می شــود..

اســحاقی یــادآور شــد کــه داوران ایــن 
جشــنواره غیــر بومــی هســتند.مدیر 
کل ارشــاد جنــوب  در مــورد جوایــز 
ایــن جشــنواره گفــت: جایــزه طراحــی 
ــر  ــان  ،نف ــون توم ــک میلی ــر اول ی نف
دوم 800 و نفــر ســوم 600 هــزار تومــان 
اســت. در بخــش ویــژه هــم  نفــر اول 
6 میلیــون تومــان، نفــر دوم ۴ میلیــون 
تومــان و نفــر ســوم ۲ میلیــون تومــان 
اســت. اســحاقی یــادآور شــد: بخــش 
ــوب  ــاس خــاص جن ــژه طراحــی لب وی
هــا  فرهنــگ  از  تلفیقــی  و  کرمــان 
و پوشــش هــای متفــاوت  جنــوب 

ــت. ــتان اس اس

کاهش ساالنه ۳۵۰مترمکعب 
آب های سطحی کشور

برگزاری نخستین جشنواره 

مد و لباس در جنوب کرمان 

رنا
 ای

س:
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ن
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وی بـا بیـان اینکـه در یـک سـفر دیگـر برنامه  ویـژه ای برای 
توسـعه جنوب اسـتان کرمان داشـتیم گفت: بـرای 15 پروژه 
حـدود ۴3۴ میلیـارد تومـان اعتبـار مصـوب شـد کـه حدود 
3۴5 میلیـارد تومـان پرداخـت شـده کـه خودمـان موظـف 
می دانیـم نسـبت بـه تکمیـل آن اقـدام کنیم.معـاون رییس 
جمهـوری بیـان داشـت: در سـفر پیشـینم به جنوب اسـتان 
کرمـان نیـز مصـوب شـد کـه مـا 10 هـزار واحد مسـکونی در 
یکسـال بسـازیم گرچـه از نظـر قـراردادی یکسـال نشـد اما 
حـدود پنـج هزار و 350 واحد مسـکونی امروز بـه خانواده ها 
تحویـل داده شـد.نوبخت ادامـه داد: یکهـزار و 350 واحـد 
توسـط کمیتـه امـداد و چهـار هـزار واحـد آن توسـط بنیـاد 
مسـکن انقـاب اسـامی سـاخته شـده اسـت.وی تصریـح 
کـرد: بـا توجـه بـه اقداماتـی کـه در  ایـن سـفر انجام شـده 
توافـق کردیـم کـه ۲ هـزار واحـد مسـکونی جدیـد نیـز بـه 
آن هـا اضافـه کنیـم.وی بـا بیـان اینکـه سـه بیمارسـتان در 
شهرسـتان های فاریـاب، کهنـوج و عنبرآبـاد جـزو مصوبـات 
این سـفر ما هسـتند خاطرنشـان کرد: این بیمارسـتان ها از 
نظـر قانونـی نیـاز بـه مجـوز مـاده ۲3 دارنـد زیرا ایـن مجوز 
بایـد  امـا  اجرایـی می شـود  بودجـه  و  برنامـه  در سـازمان 
دسـتگاه زیربـط آن درخواسـت کند و قرار شـد همـه مدارک 
و مسـتندات آن نیـز بـرای ارائـه بـه کمیسـیون فراهـم و اگر 
مجـوزی گرفتـه شـد این سـه بیمارسـتان احداث می شـود.

18 هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات 
ناشی از سیالب 

وی در مـورد فـوت شـدگان سـیل اخیر اسـتان گفـت: پول 

دیـه فوت شـدگان سـیل در حـال پیگیری بوده تـا دیه این 
جانباختـگان بـه خانواده هـای آنهـا پرداخـت شـود.نوبخت 
بـه بارندگی هـای اخیـر در جنـوب و جنـوب شـرق کشـور 
و خسـارات وارده ناشـی از وقـوع سـیل در ایـن اسـتان ها 
بـه ویـژه جنوب اسـتان کرمان اشـاره کـرد و گفت: اسـتان 
کرمـان برای جبران خسـارات ناشـی از سـیل حدود 365 
میلیـارد تومـان اعتبار نیـاز دارد که 300 میلیـارد تومان این 
مبلـغ را دولـت بایـد پرداخـت کنـد.وی افـزود: مسـئولیت 
ارزیابـی خسـارت سـیل برعهـده قـرارگاه بازسـازی سـیل  
بـوده کـه در وزارت کشـور قـرار دارد.رییس سـازمان برنامه 

جنـوب کرمـان  در  سـیاب  بیـان کـرد:  بودجـه کشـور  و 
حـدود یک هـزار واحـد مسـکونی ایـن منطقـه را تخریـب 
کـرد کـه برکـت ایـن سـفر نیـز سـاخت یک هـزار واحـد 
مسـکونی بـرای سـیل زدگان جنـوب اسـتان کرمـان بـود.

رییـس سـازمان برنامـه و بودجه کشـور به مصوبه سـاخت 
10 هـزار واحـد مسـکونی بـرای محرومـان جنـوب اسـتان 
کرمـان در سـفر سـال قبـل خـود اشـاره و بیـان داشـت: 
برخـی از مـردم جنـوب اسـتان در کپـر زندگـی می کننـد 
و همیـن موضـوع باعـث شـد برخـی بـه دنبـال آن بودنـد 
کـه بـا ایـن اسـتدالل مـا را از سـاختن خانـه بـرای آنهـا 
منصـرف کننـد و گفتنـد کـه این، سـبک زندگی مـردم این 
منطقـه اسـت.معاون رییس جمهـوری به درخواسـت های 
اسـتان کرمـان در زمینه هجـوم ملخ صحرایی و مشـکات 
اسـتان در بحـث نداشـتن اعتبـار مقابله با این آفت اشـاره 
کـرد و گفـت: پیشـنهادات حـوادث غیرمترقبـه بـا رییـس 
سـتاد بحـران کشـور اسـت لـذا در این راسـتا باید اسـتان 
کرمـان هماهنگـی هـای الزم بـا سـازمان مدیریـت بحران 
را داشـته باشـد.وی افـزود: اعتبـار مورد نیاز اسـتان کرمان 
در زمینـه مقابلـه بـا ملـخ صحرایی را با هماهنگی سـازمان 
اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  بـه  کشـور  بحـران  مدیریـت 
زمینـه  در  داشـت:  اظهـار  می دهیم.نوبخـت  اختصـاص 
متمایـز بـودن جنـوب اسـتان کرمـان اقداماتـی خواهیـم 
انجـام داد و مطمئـن باشـید همـه مصوبـات ایـن جلسـه 
پیرامـون موضـوع مطـرح  را عملیاتـی خواهیـم کـرد.وی 
شـده در جلسـه شـورای برنامـه ریـزی اسـتان کرمـان در 
گفـت:  نیـز  اسـتان ها  بـه  اعتبـارات  تخصیـص  خصـوص 
اعتبـارات عمرانـی و جـاری، طبـق قانون بودجـه بین همه 
اسـتان ها بـا شـاخص های تعییـن شـده از سـوی مجلس 
شـورای اسـامی، توزیـع می شـود لـذا کار بـر ایـن پایـه 
در مسـیر توسـعه قـرار می گیرد.نوبخـت بـه ظرفیت هـای 
جنـوب اسـتان کرمـان اشـاره و تصریـح کـرد: ایـن منطقه 
اسـتعدادهای بسـیار زیـادی دارد و دولـت نیـز نـگاه ویـژه 
ایـن منطقـه دارد.وی ادامـه داد: در سـفر قبلـی بنـده بـه 
ایـن منطقـه در سـال گذشـته 15 مصوبـه بـا اعتبـاری بالغ 
بـر ۴37 میلیـارد تومـان تصویـب کردیم کـه تاکنون 3۴5 
میلیـارد تومـان ایـن مصوبـات پرداخـت شـده اسـت.وی 
یـا پنـج اسـتان مقـدار تعییـن  افـزود: معمـوال در چهـار 
بقیـه اسـتان هایی  شـده مالیـات، وصـول می شـود و در 
ندارنـد،  آن هـا وجـود  در  بـزرگ صنعتـی  واحدهـای  کـه 
وصـول مالیـات چندانـی را نداریم.نوبخـت گفـت: ایجـاد 
راه آهـن وآزاد راه هـا یـک چهـره نظـام جمهـوری اسـامی 
بـوده و رسـیدگی بـه مناطـق محـروم چهـره دیگـر ایـن 

پروژه هـای  بـه  جمهـوری  رییـس  اسـت.معاون  انقـاب 
تحریم هـای  وجـود  بـا  سـال ها  ایـن  در  شـده  افتتـاح 
کـرد  اشـاره  اسـامی  جمهـوری  علیـه  آمریـکا  ظالمانـه 

و افـزود: مـا روی ترامـپ و دشـمنان را سـیاه کرده ایـم 
چراکـه آن هـا تصـور می کردنـد بـا ایـن تحریم هـا مـا را 
از پـای در می آورنـد، امـا ایسـتاده ایم. وی بیـان داشـت: 

آنهـا فکـر می کردنـد کـه مـا حتـی قـدرت پرداخـت حقوق 
کارکنـان دولـت را نداشـته باشـیم ولـی مـا، یـک میلیـون 
و ۲00 هـزار تومـان عیـدی بـه کارکنـان پرداخـت می کنیم.

تحقق افزون بر 2 هزار میلیارد تومان 
از تعهدات دولت در سفرهای استانی کرمان

محمـد باقـر نوبخـت در شهرسـتان جیرفـت افـزود: عـاوه 

بـر این از سـال گذشـته تـا امروز هـم 3۴5 میلیـارد تومان 
پرداخـت شـد کـه مبالـغ قابـل توجهی اسـت و ایـن مبالغ 
بـه اقتصـاد منطقـه تزریـق می شـود و گـردش مالـی آن 
می توانـد اشـتغال جنبـی هـم ایجـاد کند.وی تصریـح کرد: 
بـه دنبـال ایـن هسـتیم تـا توسـعه و فعالیـت مـا فرصـت 
اشـتغال بـرای جوانـان را در بخـش خدمـات، کشـاورزی، 
صنعـت و ایجـاد واحدهـای تولیـدی جدیـد فراهـم کنـد و 
بـرای جوانـان فرصـت شـغلی ایجـاد شـود.معاون رییـس 
تولیـدی  واحدهـای  ایجـاد  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  جمهـوری 
همـواره بـه دنبـال ایجاد توسـعه و اشـتغال هسـتیم تاکید 
کـرد: حـدود 83۴ هـزار فرصـت شـغلی کـه پاییـز امسـال 
نسـبت بـه پاییـز سـال گذشـته بـه تعـداد شـاغان افزوده 
شـده بیشـتر از طریـق بخـش غیردولتی بوده اسـت.وی با 
اشـاره بـه اینکـه دولـت هـر سـاله چیـزی بیـن 30 تـا 35 
هـزار نفـر را اسـتخدام می کنـد افـزود:  اشـتغال از طریـق 
اسـتخدام در واحدهـای دولتـی انجـام نمی شـود و طبـق 
قانـون و در راسـتای کوچـک کـردن حجـم اداری دولـت از 
هـر سـه نفـر بازنشسـته، امـکان جانشـینی یک نفـر وجود 
دارد.معـاون رییـس جمهـور با اشـاره به برخـی از انتقادات 
کـه چـرا دوباره به جنوب اسـتان کرمان سـفر کرده اسـت؟ 
افـزود: در سـال قبـل قولـی بـه مـردم اینجـا دادم و امروز 
سـازمان  مـی کردم.رییـس  عمـل  خـودم  قـول  بـه  بایـد 
برنامـه و بودجـه کشـور با یـادآوری بارندگی هـای دی ماه 
امسـال در مناطق جنوب و جنوب شـرق کشـور عنوان کرد: 
در زمـان سـیل بـه دلیـل آنکه برای رسـیدگی به مشـکات 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان رفتـه بـودم؛ نتوانسـتم بـه 
کرمـان سـفر کنـم و بـر خـود واجـب مـی دانسـتم کـه در 
کوتـاه تریـن زمـان ممکـن جهت سرکشـی از مناطق سـیل 
افـزود:  کنـم.وی  ایـن منطقـه سـفر  اسـتان،  زده جنـوب 
امـروز کار نوسـازی و بازسـازی واحدهـای آسـیب دیـده 
آغـاز مـی شـود کـه در هیـات دولـت بـرای اسـتان کرمـان 
واحـد   600 تعمیـر  و  مرمـت  و  واحـد  هـزار  یـک  احـداث 
مسـکونی تخریب شـده ناشـی از وقوع سـیل اخیر در این 
منطقـه مصـوب و تامیـن مالی شـده اسـت.معاون رییس 
جمهوری و رییس سـازمان برنامه و بودجه کشـور در پایان 
سـفر یکـروزه خود بـه جنوب کرمـان به دیـدار خانواده های 
شـهید  سـردار  مطهـر  پیکـر  تشـییع  حادثـه  جانباختـگان 
سـپهبد سـلیمانی در جیرفـت رفـت و از آنهـا دلجویـی کرد.

محمد باقر نوبخت در شهرستان جیرفت افزود: 
عالوه بر این از سال گذشته تا امروز هم 345 

میلیارد تومان پرداخت شد که مبالغ قابل 
توجهی است و این مبالغ به اقتصاد منطقه 
تزریق می شود و گردش مالی آن می تواند 

اشتغال جنبی هم ایجاد کند.وی تصریح کرد: 
به دنبال این هستیم تا توسعه و فعالیت 

ما فرصت اشتغال برای جوانان را در بخش 
خدمات، کشاورزی، صنعت و ایجاد واحدهای 

تولیدی جدید فراهم کند و برای جوانان فرصت 
شغلی ایجاد شود.معاون رییس جمهوری با 

بیان اینکه با ایجاد واحدهای تولیدی همواره به 
دنبال ایجاد توسعه و اشتغال هستیم تاکید کرد: 
حدود 834 هزار فرصت شغلی که پاییز امسال 

نسبت به پاییز سال گذشته به تعداد شاغالن 
افزوده شده بیشتر از طریق بخش غیردولتی 

بوده است.وی با اشاره به اینکه دولت هر ساله 
چیزی بین 30 تا 35 هزار نفر را استخدام می کند 

افزود:  اشتغال از طریق استخدام در واحدهای 
دولتی انجام نمی شود و طبق قانون و در راستای 

کوچک کردن حجم اداری دولت از هر سه نفر 
بازنشسته، امکان جانشینی یک نفر وجود دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور: برای 15 پروژه جنوب استان کرمان حدود 434 میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که حدود 
345 میلیارد تومان از آن پرداخت شده است

دیه فوت شدگان ناشی از سیل پرداخت می شود 

رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـه جنـوب کرمـان سـفر کـرده و  ایـن سـفر بـرای جنـوب 
دسـتاورد هایی را داشـت. محمدباقر نوبخت روز پنجشـنبه در جمع خبرنگاران در شهرسـتان عنبرآباد 
بـا اشـاره بـه اینکـه در  ابتـدای جلسـه شـورای برنامه ریـزی و توسـعه  جنوب اسـتان کرمـان مصوبه 
2 هـزار و 176 میلیـارد تومانـی رییـس جمهـوری در اسـتان کرمان ارزیابی شـد افزود: خوشـبختانه 
2هـزار و 16 میلیـارد تومـان تـا ایـن تاریـخ پرداخت شـده اسـت و بایـد حـدود 400 تـا 450 میلیارد 

تومـان پرداخت هـا نیـز انجـام تـا  پروژه هـای توسـعه اسـتان انجام شـود.

معـاون رییـس جمهـوری بـه درخواسـت های 
اسـتان کرمـان در زمینـه هجوم ملـخ صحرایی 
و مشـکالت اسـتان در بحـث نداشـتن اعتبـار 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  آفـت  ایـن  بـا  مقابلـه 
رییـس  بـا  غیرمترقبـه  حـوادث  پیشـنهادات 
سـتاد بحـران کشـور اسـت لـذا در ایـن راسـتا 
بایـد اسـتان کرمـان هماهنگـی هـای الزم بـا 
سـازمان مدیریـت بحـران را داشـته باشـد.وی 
افـزود: اعتبـار مـورد نیـاز اسـتان کرمـان در 
زمینـه مقابلـه با ملـخ صحرایی را بـا هماهنگی 
جهـاد  بـه  کشـور  بحـران  مدیریـت  سـازمان 

می دهیـم. اختصـاص  اسـتان  کشـاورزی 

گزارش
کاغذ  وطن

 نجمه سعیدی
دبیرتحریریه/ کاغذ وطن

رنا
 ای

س:
عک

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319005000۴19 مـورخ 1398/10/15 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهداد  تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی 
آقـای محمـد مومنـی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 61صـادره از شـهداد در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 733/75مترمربـع پـاک 3فرعـی 
از ۴۲- اصلـی واقـع در بخـش ۲3 کرمـان بـه آدرس شـهداد-کوچه روبـرو 
بخشـداری خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابوتـراب مظفری محـرز گردیده 
اسـت. لـذا به منظور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 1600
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/03

ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
13986031901۲0019۴0هیـات اول  موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای یـدهللا پورشـاه 
نظری فرزند ذبیح هللا بشـماره شناسـنامه 155صادره از بلورد در ششـدانگ یک 
قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ۴99/50 مترمربع پـاک 1756 اصلی واقـع در بخش 
38کرمان به ادرس سـیرجان روسـتای بید مقونیه  خریداری از مالک رسـمی 
آقای چراغعلی سـیوندی نسـب محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م/ الف 6۲۴
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/0۴

محمد ارمان پور -رئیس ثبت اسناد و امالک 

اگهی حصر وراثت
چـراغ  خواهـان  تقدیمـی  دادخواسـت  در خصـوص  امـا  احتـر 
پیشـیان به خواسـته حصر وراثـت توضیح داده شـادروان فاطمه 
پیشـیان فرزنـد چـراغ  بـه ش ملـي 5360387718در تاریـخ 90/8/۲0در 
طـراده فـوت نمـوده و ورثـه حيـن فـوت وي عبـار تنـد از 1- زهـرا پـای 
ت136۲/5/1-مـادر  5369815۲۲۴ت  ش  ش  بـه  عزیـز  فرزنـد  بسـت 
متوفی۲-چـراغ پیشـیان فرزنـد درویـش بـه ش م 5369790396ت ت 
1360/6/10)پـدر متوفـی (  لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیر اال 
انتشـار محلـی ا گهی میشـود تاچنانچـه کسـي اعتراضـي داردیاوصیت نامه 
از متوفـی نـزد اشـخاصي باشـد یک ماه از نشـر آگهي بـه دادگاه تقديم دارد 

واال گواهـي صـادر خواهـد شـد.
شورای حل اختالف رودبار جنوب شماره دو -بهروز عربی -م الف 810

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13986031901۲00303۴هیـات اول  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم  شـهینه نورمندی 
پور فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 1۲ صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
153/1۲ مترمربـع پـاک 3036 اصلـی واقع در بخـش 36 کرمان به آدرس سـیرجان مکی اباد انتهای 
خیابان سـید الشـهدا)ع(  خریداری از مالک رسـمی اقای نعمت هللا کریمی دهیادگاری محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

م/ الـف 6۲1-تاریخ انتشـار نوبـت اول:  98/11/19-تاریخ انتشـار نوبـت دوم:98/1۲/0۴
محمد ارمان پور -رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13986031901۲00۲8۴0هیـات اول  موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی  اقـای یدهللا پورشـاه نظری فرزند ذبیح هللا بشـماره شناسـنامه 155 صـادره از بلورد در ششـدانگ یک قطعه 
بـاغ بـه مسـاحت ۲507/۴5 مترمربـع پـاک 1756 اصلـی واقـع در بخـش 38 کرمـان به ادرس سـیرجان روسـتای 
بیدمقونیه خریداری از مالک رسـمی اقای چراغعلی سـیوندی نسـب  محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/ الف 6۲6
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19-تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/0۴

محمد ارمان پور -رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13986031901۲00۲8۴3هیات اول  موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی  اقـای یـدهللا پورشـاه نظـری فرزند ذبیح هللا بشـماره شناسـنامه 155 صـادره از بلورد در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 1508/60 مترمربـع پـاک 1756 اصلـی واقـع در بخـش 38 کرمـان به ادرس سـیرجان روسـتای 
بیدمقونیه خریداری از مالک رسـمی اقای چراغعلی سـیوندی نسـب  محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

م/ الـف 6۲5-تاریخ انتشـار نوبت اول:  98/11/19-تاریخ انتشـار نوبـت دوم:98/1۲/0۴
محمد ارمان پور -رئیس ثبت اسناد و امالک 

متن آگهی مزایده
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه 980017۴عليـه متعهد: نظام الدین حسـینی نـژاد - متعهدلـه: تجارت 
ششـدانگ پـاک ثبتـی 0 فرعـی از ۴95 اصلـی بخـش 38 کرمـان بـا حـدود شـماال" دیواریسـت به طول 
۲51/10متـر بـه کنـدر شـرقا در دو قسـمت اول دیواریسـت مشـترک بطـول 95/50 متر بـه 5۲9اصلی دوم 
دیواریسـت مشـترک بـه طـول 13۲/۴0متـر بـه 5۲9 و جنوبا در دو قسـمت اول دیوار مشـترک به طـول 8۲/۲0 متر به 
۴96 اصلـی دوم دیـوار مشـترک بطـول 1۴6 متـر بـه 500 اصلی غربا دیواریسـت بطـول ۲16/۴0 متر بـه 53۲ اصلی به 
مسـاحت 531۴7/1 مـورد وثیقـه سـند رهنـی شـماره 7330 مورخـه 1395/1۲/5 و سـند 6990 مورخـه 1395/07/06 
تنظیمـی دفتـر خانـه ۲16 سـیرجان به انضمام کلیه مسـتحدثات و منضمات و متعلقات شـرعیه و عرفیـه ملکی آقای 
نظـام الدیـن حسـینی نـژاد،  نـام پـدر : حاجـی ، شـماره شناسـنامه : 1089، شـماره ملـی : 3070۴09938، متولـد : 
13۴۲/6/۲6 ، به نشـانی : سـیرجان چهارراه موحدی جنب داروخانه آریا که برابر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
بـه مبلـغ 78550500000 ریـال ارزیابـی گردیـده، از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد. مزایده از سـاعت 9 الـی 1۲ روز 
چهارشـنبه مورخ 1398/1۲/1۴در محل سـیرجان بلوار هجرت بعد از بیمارسـتان امام رضا)ع( اداره ثبت اسـناد و اماک 
سـیرجان واحد اجرای اسـناد رسـمي از مبلغ ارزیابی به مبلغ 500000 78550 ریال آغاز و به باالترین قیمت پیشـنهادی 
نقـدا فروختـه خواهـد شـد. الزم به ذکر اسـت که مـازاد دوم حسـب شـماره 13960۲10000۴۲3750 مورخـه 1396/۴/18

اجرای احکام مدنی شهرسـتان سـیرجان در قبال مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال و مازاد سـوم حسـب شـماره 
13970۴9190670057۲0 مورخه 1397/9/17 

اجـرای ثبـت سـیرجان در قبـال مبلـغ 1000000000 ریال بازداشـت اسـت و تاریخ انقضاء بیمـه 1398/۴/۲8می باشـد و 
پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب بـرق، گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی کـه مورد 
مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم 
قطعـی آن معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایده اسـت و نیـز در صورت وجـود مـازاد، وجـوه پرداختی 
بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول 
مـی گـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان 

مقـرر برگزار خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان - صالح آزادی/ م الف 635

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13986031901۲00303۲هیـات اول  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم  طاهـره قرائی پور 
فرزنـد حاتـم بشـماره شناسـنامه ۴06 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 
160/73مترمربـع پـاک 3036 اصلـی واقـع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان مکـی اباد انتهای 
بلـوار سـید الشـهدا)ع(  خریـداری از مالک رسـمی اقای نعمـت هللا کریمی دهیادگاری محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. م/ الف 6۲0
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19-تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/0۴

محمد ارمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13986031901۲00۲8۴۴هیـات 
اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی  اقای 
یـدهللا پورشـاه نظـری فرزنـد ذبیح هللا بشـماره شناسـنامه 155 صـادره از بلورد در ششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 56۲/۴9 متـر مربـع پـاک 1756 اصلـی واقـع در بخـش 
38 کرمـان بـه ادرس سـیرجان روسـتای بیدمقونیـه خریـداری از مالـک رسـمی اقـای چراغعلی 
سـیوندی نسـب  محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م/ الف 6۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19-تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/0۴

محمد ارمان پور -رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره 13986031901۲001335 هیـات دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای 
رمضـان صالحـی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 3۲۲5 صادره از سـیرجان 
در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ مشـتمل بـر زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 
1771۲/6۲متـر مربـع پـاک 19۲۴ اصلی واقـع در بخش 37 کرمـان به ادرس 
سـیرجان حسـین ابـاد اب باریکـو خریـداری از مالـک رسـمی اقای سـیدضیا 
حسـینی زحمتکـش محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

م/ الـف 618
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19-تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/0۴

محمد ارمان پور -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
13986031901۲00۲8۴1هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای یدهللا پورشـاه 
نظری فرزند ذبیح هللا بشـماره شناسـنامه 155صادره از بلورد در ششـدانگ یک 
قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ۲۴63مترمربـع پـاک 1756 اصلـی واقـع در بخش 
38کرمان به ادرس سـیرجان روسـتای بید مقونیه  خریداری از مالک رسـمی 
آقـای ذبیـح هللا پورشـاه نظـری محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م/ الف 6۲3
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/19
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/1۲/0۴

محمد ارمان پور -رئیس ثبت اسناد و امالک 

اگهی حصر وراثت
احتـر امـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان حسـین 
رسـتمی بـه خواسـته حصـر وراثـت توضیـح داده شـادروان قاسـم 
رسـتمی  سـهران فرزند حسـین به ش ملي 3150399505در تاریـخ 98/6/۲7 
در کرمـان فـوت نمـوده و ورثـه حيـن فـوت وي عبـار تند از 1- پریسـا شـکری 
زاده فرزنـد مرتضـی )همسـر دائمـی متوفـی ( ۲-صفیـه ناوکی فرزنـد ----

مـادر متوفی 3-حسـین رسـتمی سـهران فرزند مرحـوم عباس )پـدر متوفی(  
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر اال انتشـار محلی ا گهی میشـود 

تاچنانچـه کسـي اعتراضـي داردیا
وصیـت نامـه از متوفـی نزد اشـخاصي باشـد یک مـاه از نشـر آگهي بـه دادگاه 

تقديـم دارد واال گواهـي صـادر خواهد شـد.
شورای حل اختالف رودبار جنوب شماره دو -بهروز عربی -م الف 809

اگهی حصر وراثت
احتـر امـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان فرنگـی 
بنـی اسـدی بـه خواسـته حصر وراثـت توضیـح داده شـادروان 
شـکر هللا جاویـدان فرزنـد محمـد بـه ش ملـي 6069751۴۴۲در تاریـخ 
1385/9/1۴در کهنـوج فـوت نمـوده و ورثـه حيـن فـوت وي عبـار تنـد از 
1- محمـد جاویـدان فرزنـد شـکر هللا۲ -روح هللا جاویـدان فرزند شـکر هللا 
3- ناصـر جاویـدان فرزنـد شـکر هللا ۴-داریـوش جاویـدان فرزنـد شـکر 
هللا 5-چنگیـز جاویـدان فرزندشـکر هللا 6-کامبیـز جاویـدان فرزنـد شـکر 

هللا 7-اریـا جاویـدان فرزنـد شـکر هللا )پسـران متوفی(8-نبـات جاویدان 
فرزنـد شـکر هللا )دختـر متوفی(9-مـاه بـی بـی ناصـری زاده کـوه شـاه 
فرزنـد ناصر10-فرنگـی بنی اسـدی فرزنـد رمضان )همسـران متوفی ( لذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر اال انتشـار محلی ا گهی میشـود 

تاچنانچـه کسـي اعتراضـي داردیا
وصیـت نامـه از متوفـی نزد اشـخاصي باشـد یـک ماه از نشـر آگهي بـه دادگاه 

تقديـم دارد واال گواهـي صادر خواهد شـد.
شورای حل اختالف رودبار جنوب شماره دو -بهروز عربی -م الف 811

به مردم جنوب استان کرمان، سهیمه 
بنزین ویژه اختصاص دهید

برپایی نمایشگاه صنایع دستی دختران 
دارای معلولیت در جیرفت

ایسـنا/کرمان امام جمعه شهرسـتان عنبرآبـاد با انتقاد 
نبـود گاز شـهری در شهرسـتان هـای جنوبـی اسـتان 
کرمـان خطاب بـه معاون رییـس جمهور گفـت: دولت 
کـه در آبانماه سـال جاری، بنزین را گـران کرد باید بداند 
کـه در جنوب اسـتان کرمـان جایگاه CNG وجـود ندارد 
و مردم بودجه مناسـب و الزم برای زدن بنزین را ندارند 
بنابرایـن انتظـار مـی رود دولت یک سـهمیه ویـژه برای 
مردم جنوب اسـتان کرمان در نظر بگیرد.حجت االسـام 
"رضـا سـاالری"د عصـر امـروز 17 بهمن مـاه در نهمیـن 
جلسـه شـورای توسـعه و برنامه ریـزی اسـتان کرمـان 
بـا حضـور معـاون رییـس جمهـور و رییـس سـازمان 
برنامـه و بودجـه کشـور در شهرسـتان عنبرآبـاد گفـت: 
منکـر انجـام اقدامـات توسـعه ای دولـت هـا در جنوب 
اسـتان کرمـان نیسـتیم امـا متاسـفانه در شهرسـتان 
عنبرآبـاد بعـد از گذشـت ۴1 سـال از پیـروزی انقـاب 
اسـامی هنوز سـرویس بهداشـتی وجود ندارد و برخی 
از معابر این شهرسـتان هنوز خاکی هسـتند که در شان 
نظام جمهوری اسـامی نیسـت.وی با طرح این سـوال 
کـه چـرا تـوازن در منطقـه جنـوب اسـتان کرمـان اجـرا 
نمی شـود؟ بیـان کرد: طبـق قانون قرار بوده اسـت که 3 
درصـد از بودجـه عمومـی دولت به مناطق کـم برخوردار 
بـه منظور تـوازن منطقـه ای اختصاص داده شـود حال 
جـای سـوال اسـت که چـرا این اعتبـار اختصـاص داده 

نمی شـود؟امام جمعه شهرسـتان عنبرآباد تصریح کرد: 
چـرا پـس از گذشـت 8 سـال هنـوز پـل سـرجاز )ایـن 
پـل در خروجـی شـهر جیرفـت - عنبرآباد واقع اسـت(

هنـوز تکمیل نشـده اسـت؟چند سـال اسـت کـه مردم 
عنبرآبـاد 10 هکتـار بـرای احـداث بیمارسـتان در اختیار 
دولـت قـرار داده انـد باوجـود آنکه مسـئولین زیـادی به 
ایـن شـهر آمده انـد اما هنوز بیمارسـتان این شهرسـتان 
اینکـه وضعیـت  بیـان  بـا  اسـت.وی  نشـده  سـاخته 
شهرسـتان عنبرآباد از نظر توسـعه ای وضعیت مناسـبی 
نـدارد اظهـار کـرد: مـا تقاضـای طرح های بـزرگ و ملی 
در ایـن منطقـه نداریم و تنها به دنبـال اجرای طرح های 
بعنـوان  دیگـر  اسـتان های  در  هسـتیم کـه  کوچکـی 
طرح هـای خیلـی مهمی محسـوب نمی شـوند و صرفا 
از مدیران اسـتانی و کشـوری مـی خواهیم چنین طرح 

هایـی را در ایـن منطقه اجـرا کنند.
سـاالری بـا انتقـاد نبـود گاز شـهری در شهرسـتان 
معـاون  بـه  خطـاب  اسـتان کرمـان  جنوبـی  هـای 
رییـس جمهـور گفـت: دولـت کـه در آبانمـاه سـال 
جـاری، بنزیـن را گـران کرد بایـد بداند کـه در جنوب 
اسـتان کرمـان جایـگاه CNG وجـود نـدارد و مردم 
بودجـه بـرای زدن بنزیـن را ندارنـد بنابرایـن انتظـار 
مـردم  بـرای  ویـژه  سـهمیه  یـک  دولـت  رود  مـی 

جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر بگیـرد.

رئیـس بهزیسـتی جیرفـت به همراه رئیـس آموزش 
و پرورش اسـتثنایی - مشـاور فرمانـدار در امور افراد 
توانمنـد  دسـتان  خیریـه  مدیـر   - معلولیـت  دارای 
رویش سـبزواران و جمعی از کارشناسـان توانبخشی 
نمایشـگاه  از  بهـار  مدرسـه  در  بـا حضـور  واشـتغال 
دختـران دانـش آمـوز دارای معلولیـت بازدیـد کـرد .

بـه گـزارش روابـط عمومـی بهزیسـتی اسـتان کرمان 
بـه نقـل از جیرفـت محمدرضانـژاد رییس بهزیسـتی 
بـا تاکیـد بر شناسـایی عاقمنـدی و آمـوزش مهارت 

هـای کسـب و کار بـه افـراد دارای معلولیـت ، گفـت 
: بایـد عاقمنـدان و اسـتعداد هـای دانـش آمـوزان 
دارای معلولیـت در زمینـه صنایـع دسـتی شناسـایی 
بـرای  مناسـب  مـکان  تعییـن  و  بازاریابـی  بـرای  و 
نمایـش و فـروش دسـتاوردهای ایـن گـروه برنامـه 

ریـزی شـود .
وی بـرای هـر گونـه همـکاری بـا مشـارکت بخـش 
چنیـن  انـدازی  راه  بـرای  غیردولتـی  و  دولتـی 

. کـرد  آمادگـی  اعـام  نمایشـگاهی 

سنا
 ای

س:
عک
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همْیشه ور َردت خی سر ایهُتم
اُدنسُتم َشری ،پی شر ایهُتم
اگفتت که َسر کوچه نیامی
ولی مو تا َلِو سردر ایهُتم

شاعر : منصور رئیسی

ِدلوم َغم دارِه  ِامُشو  راه  اخوُنم
َب یاِد ِدلَبرِ ِدلخواه  اخوُنم

َزمین  َنشدیسِته َهمَرنگ   ِنگاروم
َسُرم  باالن  ُو ای َسر ماه اخوُنم

شاعر : مهدی جاللی

  در اینستاگرام چه خبر

عکس نوشت

گاهی برای ابرهای رفته دلتنگم
هرچند می دانم

یک گوشهء این شهر، یا آن شهر
دارند می بارند

ـ ابر است و باریدن ـ
هرچند می دانم

این آسمان ـ هرجا که می بینی ـ
                         همین رنگ است

اما کویر من
گاهی برای ابرهای رفته دلتنگ است.

سیدعلی میرافضلی
عکس: 

یاسر خدیشی

جاذبه

میدان گنجعلی خان کرمان

کتاب

جاده فالندر 

میـدان گنجعلـی خـان کـه  در بخـش قدیمـی شـهر 
کرمـان واقـع شـده، مجموعـه ای اسـت شـامل بـازار 
سـنتی، حمـام، ضرابخانـه، آب انبـار، مدرسـه و سـرا. 
بـازار کـه از میـدان ارگ شـروع می شـود و تـا خیابـان 

میـرزا رضـای کرمانـی ادامـه دارد.

»جـاده فانـدر« از مهم تریـن رمان هـای کلـود سـیمون، نویسـنده فرانسـوی متولـد 
ماداگاسـکار و برنـده جایـزه نوبـل ادبی 1985 اسـت. کتابی با روایـت پیچیده که بین 
جریان سـیال ذهن، اول شـخص، سـوم شـخص محدود و دانای کل نوسان می کند.

معرفی 

معرفی 

         در توییتر چه می گویند؟

شرکت حمل ونقل گهر ترابر سیرجان )سهامی خاص( 

شماره 98/1283 ک
آگهی مناقصه عمومی

شــرکت حمــل ونقــل گهــر ترابر ســیرجان )ســهامی خــاص( در نظر دارد پوشــش هــای بیمــه ای 10 دســتگاه لکوموتیــو را از طریق مناقصه 
و اســتعالم بهــای خدمــات بــا شــرایط پیوســت بــه یکــی از شــرکت های بیمــه واگــذار نمایــد لذا از شــرکت هــای بیمه ذیصــالح متقاضــی دعوت 
بــه عمــل مــی آیــد. جهــت اخــذ اســناد مناقصــه یــک هفتــه از تاریخ انتشــار ایــن اگهــی به دفتــر ایــن شــرکت بــه آدرس ســیرجان -بلــوار صفار 

زاده روبــروی دادســرا نبــش صفــار زاده 3 )طبقــه دوم دفتــر کمیســیون معامالت ( مراجعــه نمایند.

-کمیسیون در رد یا قبول پیشنهاد مختار میباشد.
-سابقه فعالیت ، بیمه گر در صنعت بیمه بایستی بیش از 10 سال باشد.

-نسبت توانگری مالی ، بیمه گر در 5 سال اخیر یک باشد.
-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
شرایط اعالمی ، فقط توسط سرپرستی شرکت بیمه گر در استان کرمان بایستی ارائه گردد.

محل تحویل اسناد آدرس سیر جان بلوار صفار زاده روبروی دادسرا نبش صفار زاده 3 )طبقه دوم دفتر کمیسیون معامالت ( مراجعه نمایند.
 تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09390036956

آگهی مناقصه عمومی
شماره 98/1296 ک

شـرکت حمـل ونقـل گهـر ترابـر سـیرجان )سـهامی خـاص( در نظـر 
دارد تامیـن و خریـد 220 قلـم قطعـات لـوازم یدکـی کامیـون هـای ده 

چـرخ ملکـی را از طریـق مناقصـه و اسـتعالم بهـای با شـرایط پیوسـت بـه یکی از 
فروشـگاههای معتبـر واگذار نماید . لذا از فروشـگاه های ذیصـالح متقاضی دعوت 
بـه عمـل مـی آید ، جهـت اخذ اسـناد مناقصه یک هفتـه از تاریخ انتشـار این آگهی 
بـه دفتـر این شـرکت بـه آدرس سـیرجان بلـوار صفـار زاده روبـروی دادسـرا نبش 

صفـار زاده 3 )طبقـه دوم دفتـر کمیسـیون معامـالت ( مراجعـه نمایند.

-کمیسیون در رد یا قبول پیشنهاد مختار میباشد.
-ارائــه فاکتــور رســمی الزامــی می باشــد)در صــورت نداشــتن گواهــی ارزش افــزوده کپی 

مــدرک جــواز کســب الزامــی می باشــد(.
-کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-فروشــگاه منتخــب موظــف اســت طبــق اســتعالم تمامــی قطعــات را بــا مشــخصات 

منــدرج در لیســت تحویــل نماییــد.
ــش  ــرا نب ــروی دادس ــار زاده روب ــوار صف ــیرجان -بل ــناد آدرس س ــل اس ــل تحوی مح

ــد. ــه نماین ــالت ( مراجع ــیون معام ــر کمیس ــه دوم دفت ــارزاده 3 )طبق صف
تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09390036956 

شرکت حمل ونقل گهر ترابر سیرجان )سهامی خاص( 

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجانشرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان

آیا این همه تلخی را پایان 
شیرینی هست؟

ادامه یادداشت

ُپـر زخم ایران به یادگار گذاشـت.و اکنون، پرسـش غالـب ایرانیان عزادار 
و ُبهـت زده ایـن اسـت: »آیـا این همـه تلخی و شـوری را پایان شـیرینی 
هسـت؟« و در فشـار چنین سـوال سـهمگینی، معنای زندگی اسـت که 
در مـرز رنگ باختـن قـرار می گیـرد و وضعیـت سـامت روان در غیـاب 
چنیـن معنایـی هشـداردهنده می شـود و اضطـراب، تـار و پـود هسـتی  

انسـان و جامعـه ی ایرانـی را از هم می شـکافد.
در مواجهـه بـا ایـن ناامیـدی وسـیع نیـز، چنان کـه »جرالـد وایلـد«، 
روان شـناس کانادایـی در نظریـه اش بیـان می کنـد، رفتارهـای ُپرخطر و 
خشـونت جـاری می شـود و ایرانیـان بیـش از پیـش به چـاه بی انتهای 

تنهایـی فـرو می رونـد.
آیـا این همـه تلخـی را پایـان شـیرینی هسـت؟ پاسـخ بـه ایـن 
سـوال، نیـاز بـه ارتفاع گرفتن از لحظـه ی اکنون و نگاهی بسـیط به 
هسـتی دارد، ورنـه همچـون » ژان  ُپـل سـارتر«، باید باور داشـت:

»هنگامـی کـه زندگی می کنیم، هیـچ چیز رخ نمی دهـد. صحنه ها 
عـوض می شـوند، آدم هـا می آینـد تـو و می رونـد بیـرون، همه اش 
همیـن. هرگـز آغـازی در بیـن نیسـت. روزهـا بی خـود و بی جهـت 
بـه روزهـای دیگـر افـزوده می شـوند، ایـن افزایـش، بی پایـان و 
تهـوع،  یک نواخـت اسـت. زندگی کـردن همیـن اسـت.« )ُرمـان 
زمان منـد  تجربـه ی  از  رفتـن  فراتـر  و  ارتفاع گرفتـن   )1938  ،
کنونـی، پادزهـر ناامیـدی و وحشـت از سـیاهی مطلـق تنهایـی و 
یافته هـای  در  می تـوان  را  پادزهـری  این چنیـن  اسـت.  میرایـی 
روان شناسـان وجـودی مشـاهده کـرد و امـروز، جامعـه ی ایرانـی، 
پذیـرش  امـری،  چنیـن  اسـت.مقدمه ی  آن  محتـاج  بی تابانـه، 
واقعیـت مهیـب و انکارنکـردن آن اسـت. بایـد ابتدا زخـم را عریان 
دیـد و بـه ُعمقـش پی ُبـرد؛ او که زخم خـود را پنهـان می کند هرگز 

در اندیشـه ی درمـان آن نیسـت.

گام مثبت بانک کشاورزی جنوب کرمان 
در اشتغال پایدار روستایی و عشایری

ـــوب  ـــاورزی جن ـــک کش ـــعب بان ـــتادی ش ـــر س مدی
ـــن ســـالگرد  ـــل و یکمی ـــک چه ـــان ضمـــن تبری کرم
پیـــروزی شـــکوهمند انقـــاب اســـامی و فرارســـیدن 
ـــن اقدامـــات  ـــم تری ـــارک دهـــه فجـــر از مه ـــام مب ای
ــاورزی در  ــک کشـ ــرد بانـ ــده و عملکـ ــام شـ انجـ

ـــرد . ـــو ک ـــن گفتگ ـــذ وط ـــا کاغ ـــاری ب ـــال ج س
ـــاال و  ـــیل ب ـــه پتانس ـــاره ب ـــا اش ـــری ب ـــک کانت باب
بـــی نظیـــر جنـــوب کرمـــان عنـــوان کرد،باتوجـــه 
ـــک  ـــای بان ـــت ه ـــاد فعالی ـــیار زی ـــتره بس ـــه گس ب
ـــره  ـــه به ـــن منطق ـــات ای ـــد از امکان ـــاورزی بای کش
ـــاورزی  ـــک کش ـــعب بان ـــتادی ش ـــر س ـــت .مدی گرف
ـــک  ـــی بان ـــف  اصل ـــی از وظای ـــان  یک ـــوب کرم جن
را در تامیـــن مالـــی بخـــش کشـــاورزی ، تامیـــن 
منابـــع بانـــک  دانســـت و افـــزود  بانـــک کشـــاورزی 
ـــع ســـپرده هـــای  ـــان در جـــذب مناب ـــوب کرم در جن
مردمـــی موفـــق عمـــل کـــرده اســـت و توانســـته 
ـــرح  ـــب ط ـــره در قال ـــم به ـــهیات ک ـــای تس ـــا اعط ب
ــتایی و  ــدار روسـ ــتغال پایـ ــعه اشـ ــزرگ توسـ بـ
عشـــایری بـــه ایجـــاد زمینـــه اشـــتغال در ایـــن  

ـــد. ـــایانی کن ـــک ش ـــق کم مناط
وی ایـــن اتفـــاق مثبـــت و بـــی نظیـــر را باعـــث 
روســـتایی  در جامعـــه  و  اقتصـــادی  تحـــرک 
افزایـــش  همچنیـــن  و  منطقـــه  عشـــایری  و 
ــوان  ــی عنـ ــت غذایـ ــن امنیـ ــی و تامیـ خودکفایـ

ــرد. کـ
بانـــک  در  تســـهیات  پرداخـــت  کانتـــری  
ـــه  ـــان در 10 ماه ـــوب کرم ـــت جن ـــاورزی مدیری کش
ابتـــدای ســـال جـــاری بالـــغ بـــر ۴ هـــزار و 785 
ــن  ــزود، از ایـ ــرد و افـ ــوان کـ ــال عنـ ــارد ریـ میلیـ
ــادل  ــال معـ ــارد ریـ ــزار و ۴50 میلیـ ــزان ۴ هـ میـ
93 درصـــد آن  در بخـــش کشـــاورزی و صنایـــع 

ـــه آن شـــامل فعالیت هـــای زراعی،باغـــی،  وابســـته ب
ـــع  وابســـته کشـــاورزی و  ـــداری شـــیات، صنای دام

خدمـــات آن هزینـــه شـــده اســـت. 
ــتای  ــک در راسـ ــرد بانـ ــا عملکـ ــه  بـ وی در رابطـ
سیاســـت های کان کشـــور و فعالیت هـــای مهـــم 

و اولویـــت دار بـــه مـــواردی ذیـــل اشـــاره کـــرد :
ــاحت  ــه مسـ ــره بـ ــا 5۲ فقـ ــعه گلخانه هـ _  توسـ

3۲ هکتـــار بـــه مبلـــغ 300 میلیـــارد ریـــال.
_ اشـــتغال پایـــدار روســـتایی و عشـــایری 10۲ 

ــال. ــارد ریـ ــه مبلـــغ ۴50 میلیـ ــره بـ فقـ
عشـــایری  و  روســـتایی  پایـــدار  اشـــتغال   _
ـــداد و  ـــه ام ـــی کمیت ـــای حمایت ـــان نهاده مددجوی
ـــال. ـــارد ری ـــغ 103 میلی ـــه مبل بهزیســـتی،۲۲0فقره ب
ـــغ  ـــه مبل ـــره ب ـــاورزی 1۲3 فق ـــیون کش  _مکانیزاس

ـــال. ـــارد ری 111 میلی
کانتـــری در ادامـــه بـــه تســـهیات پرداختـــی در 

ـــی  ـــای اجتماع ـــئولیت ه ـــه مس ـــل ب ـــتای عم راس
ـــوان کـــرد: تســـهیات  بانـــک کشـــاورزی اشـــاره و عن
قـــرض الحســـنه بـــه مبلـــغ 356 میلیـــارد ریـــال 

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــل پرداخ ـــرح ذی ـــه ش ب
_ قـــرض الحســـنه ازدواج بـــه تعـــداد 701 فقـــره 

بـــه مبلـــغ 305 میلیـــارد ریـــال.
نهادهـــای  زایـــی  اشـــتغال  _قرض الحســـنه 
حمایتـــی کمیتـــه امـــداد و بهزیســـتی 1۲8 فقـــره 

ــارد ریـــال. بـــه مبلـــغ 51 میلیـ
بابـــک کانتـــری یکـــی از نقـــش هـــای مهـــم بانـــک 
ـــاورزی  ـــه کش ـــدوق بیم ـــب صن ـــاورزی را در قال کش
ــاورزان و  ــت از کشـ ــا حمایـ ــه بـ ــرد کـ ــوان کـ عنـ
افزایـــش  ریســـک پذیـــری تولیـــد کننـــدگان بخـــش 
ــن  ــد را در ایـ ــد تولیـ ــک فراینـ ــاورزی ،ریسـ کشـ

بخـــش کاهـــش داده اســـت.
بیمـــه محصـــوالت  تنـــوع ســـطح  بـــه   وی 
کشـــاورزی اعـــم از  زراعـــی ،باغی،مراتـــع ،دام 
ـــان اشـــاره  ـــوب کرم ـــه جن ـــان در منطق ـــور و آبزی ،طی
کـــرد و عملکـــرد بیمـــه محصـــوالت کشـــاورزی را 
در منطقـــه بســـیار مطلـــوب دانســـت و افـــزود در 
ـــاورزی   ـــه کش ـــدوق بیم ـــته صن ـــی گذش ـــال زراع س
ـــزارع و  ـــات و م ـــار از باغ ـــزار هکت ـــه 61ه ـــب ب قری
مراتـــع ،1۲۲هـــزار راس دام ، بالـــغ بـــر 86۲هـــزار 
ــه  ــار از مزرعـ ــراه 15هکتـ ــه همـ ــور بـ ــه طیـ قطعـ
هـــای پـــرورش ماهـــی را در جنـــوب کرمـــان  
تحـــت پوشـــش بیمـــه قـــرار داده اســـت کـــه  در 
همیـــن ســـال زراعـــی گذشـــته  بـــه حـــدود ۴0 
هـــزار پرونـــده خســـارت اعـــام شـــده از ســـوی 
ــی  ــری و طبیعـ ــل قهـ ــدگان  از عوامـ ــه دیـ حادثـ
و ســـایر عوامـــل تحـــت پوشـــش بیمـــه ای بالـــغ 
ـــده  ـــت ش ـــت پرداخ ـــال  غرام ـــارد ری ـــر 386میلی ب

اســـت .

اطالع رسانی


