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آب و هوا

رییس کل دادگستری استان کرمان:
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شــماره پیاپــی 684

ســال ســوم

سهشــنبه  29بهمــن 1398

قیمــت  500تومــان

وعده افتتاح استخر قلعهگنج
هرسال تمدید میشود
به گفته رییس اداره ورزش و جوانان قلعهگنج ،تاخیر در افتتاح استخر این شهرستان
به دلیل تغییرات در مدیریت مجری طرح یعنی بنیاد مستضعفان بوده است

 ۱۲۰میلیارد ریال کمک دولت
به کشاورزان خسارتدیده سیل

کشاورزان جنوبی

را ببینیم ،قبل از اینکه

1

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری جنوب:

 ۳۰درصد سوخت تشویقی برای

نجمه سعیدی
یادداشت دبیر تحریریه

عکس :کیمیا امیری /کاغذوطن

کامیونهای حامل محصوالت کشاورزی

بازار «قلعه محمود» جان میگیرد

معاون فرهنگی شهرداری کرمان :رویداد «پنجشنبهها با قلعه محمود» با نیت جلوگیری
از فرسوده شدن بیشتر بازار اجرا می شود
2و3

 ۱۲۰میلیارد ریال کمک دولت به کشاورزان خسارتدیده سیل
اسـتانهای فـوق تخصیـص داد.
بـه گـزارش جمـاران مطابـق ایـن تصمیـم،
مبلـغ  ۵۰۰میلیـارد ریـال بـه اسـتان سیسـتان
و بلوچسـتان و مبلـغ  ۱۵۰میلیـارد ریـال بـه

ایـــن روزهـــا تصویـــر خیارهایـــی
کـــه کـــف خیابـــان هـــای جنـــوب

3

شرق کرمان بیش از  10روز

ک ــه دس ــتی ب ــر کش ــاورزی ندارن ــد،

اسیر توفان و ریزگردها است

ایـــن نکتـــه فقـــط جالـــب باشـــد
کـــه چقـــدر ایـــن حرکـــت اعتراضـــی
جـــذاب اســـت و چقـــدر شـــجاعت

3

رییس کل دادگستری استان کرمان:

خیرین برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
 ۸میلیارد تومان پرداخت کردند

عکس :ایرنا

یافـت.
هیـات وزیـران بـا تخصیـص مبلـغ یک هـزار و

مییابـد.

 ۱۲۰میلیـارد ریـال اعتبـار هزینـهای بـه منظـور

همچنیـن ،دولت مبلغ  ۸۰۰میلیـارد ریال اعتبار

جبـران خسـارتهای وارده بـه بهرهبـرداران

تملـک دارایـی بـرای بازسـازی خسـارتهای

بخـش کشـاورزی ناشـی از وقـوع بارندگـی

وارده بـه زیرسـاختهای بخـش کشـاورزی

و حکایـــت آن اســـت «کـــه دردم

یا بد .

از گریـــه گذشـــته و بـــه آن مـــی
خنـــدم» ،کشـــاورزی کـــه مجبـــور

سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی ایـن سـه
اسـتان قـرار مـی گیـرد و ایـن سـازمان هـا

را در مقاطـع زمانـی سـه ماهه به سـازمان های
برنامه و بودجه و مدیریت بحران کشـور ارسـال
نما یند .

مسیر دشوار بروکراسی اداری از روند سرمایهگذاری کرمان حذف میشود
کـه در نشسـت دهـم بهمـن ماه بـا حضـور محمدجواد

فدایـی توزیـع شـد و دسـتگاه هـای اجرایـی بـه ایـن

اسـتعالمات پاسـخ دادند ،بررسـی شـد.

ایسـنا -رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان

وی زنـدان را بـه یـک داروی تلـخ تشـبیه کـرد و

اول مهرمـاه  ۹۸در اسـتان نداریـم.

زنـدان نـه تنهـا درمـان نیسـت بلکه باعـث افزایش

گفـت :زندانـی مشـمول حمایت سـتاد دیـه قبل از
یـدهللا موحـد صبـح امـروز  ۲۸بهمـن مـاه در آئین

زنـدان هـای اسـتان کرمـان گفـت :زنـدان یکـی از

مالـی در زنـدان نماننـد.

و عدالـت را در جامعـه تضمیـن می کند امـا باید از

آزادکـردن زندانیـان اشـاره کـرد و ادامه داد :اسـتان

آزادسـازی  ۱۰۰نفـر از محکومیـن جرائـم غیرعمـد

ابزارهـای اسـت کـه نظـم ،امنیت ،آسـایش عمومی
این ابزار به میزان مناسـب اسـتفاده شـود زیرا اگر

کرمـان ارائـه کنند.

وی اضافـه کـرد :آمـار جـذب سـرمایهگذاری اسـتان
کرمـان در زمـان تحریـم هـا مناسـب ارزیابـی شـد زیرا

عکس :ایرنا

توسـعه سـرمایه گذاری داخلی را به عنـوان پیش زمینه

کرمـان بـرای آزاد کـردن زندانیـان جرایـم غیرعمـد

وی از سیاسـت هـای قـوه قضائیـه سـخن بـه

توسـط خیرین و سـتاد دیه پرداخت شـده اسـت.

تاکیـدات زیـادی بر اسـتفاده مناسـب از این ابزار

حـدود  ۱۲میلیـارد تومـان از حق خود گذشـت کرده

بـه ابـزار مضـر تبدیل خواهد شـد.

گـذاران و اسـتاندار کرمـان در نشسـت آینـده مـوارد و

زمینـه تسـهیل سـرمایه گـذاری و در راسـتای توسـعه

موحـد بـه اقدامـات اسـتان کرمـان در زمینـه

زیاد از آن اسـتفاده شـود دیگر مفیـد نخواهد بود و

قانونـی دارد.

مشـکالت سـرمایه گذاری کـه قابل حل نبودنـد ،مطرح

کنیـم کـه محکومیـن جرایـم غیرعمـد و بدهـکاران

و بدهـکاران مالـی انجـام داده اسـت بـه طـوری که

معـاون اقتصـادی اداره کل اقتصاد و امور دارایی اسـتان

شـود و مدیـران پیشـنهادات و راه حـل های خـود را در

افـزود :در کشـور مـا و برخـی کشـورهای دیگـر،

آسـیب هـای اجتماعـی مـی شـود بنابراین سـعی

میـان آورد و اظهـار کـرد :رییـس قـوه قضائیـه

کرمـان گفـت :امـروز مصـوب شـد بـا حضـور سـرمایه

امسـال حـدود  ۸میلیـارد تومـان در ایـن خصوص

وی بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال شـکات بـه مبلـغ
انـد ،بیـان کـرد :اکنـون با افتخـار اعالم مـی کنم که

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بیـان کـرد:

مـا زندانی مشـمول حمایت سـتاد دیه قبـل از اول

جامعـه تحمیـل مـی کند لذا باید دسـت در دسـت

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با یـادآوری

زنـدان هزینـه هـای مـادی و معنـوی زیـادی بـه

یکدیگـر بگذاریـم تـا جمعیـت زندانیان کشـور را به

حـد مناسـب برسـانیم و جمعیت زیـاد زندانیان در
شـان جمهوری اسلامی نیسـت.

مهرمـاه  ۹۸در اسـتان نداریم.

سـفر روز قبـل رییـس قـوه قضاییـه بـه اسـتان

کرمـان ،گفـت :یکی از دسـتاوردهای این سـفر آزاد
کـردن  ۱۰۰نفـر از مشـمولین سـتاد دیـه بـود.

جذب سـرمایه گذاری خارجی در دسـتور کار قـرار دادیم

ایرنـا  -دبیر پنجره واحد سـرمایهگذاری اسـتان کرمان

بـا بیـان اینکـه بر اسـاس مصوبـه ایـن شـورا ،مناطقی

بـه سـرمایهگذاران ارائـه میشـود کـه مسـیر دشـوار

و پیگیـر رفـع مسـائل و مشـکالت این حوزه هسـتیم.

و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود :مقرر شـد دسـتگاه های

شهسـواری افـزود :اسـتان کرمان زمینـه ای فراهم کرده

معـدن و تجـارت رونـد واگـذاری مجوزهـای بـی نـام را

خـود را حـل و فصـل و مسـیر سـرمایه گـذاری را هموار

اجرایـی بـا محوریـت مرکز خدمـات و سـازمان صنعت،

کـه سـرمایه گذاران به سـرعت بتوانند مسـائل اسـتانی

بروکراسـی اداری را نداشـته باشـد گفت :افراد میتوانند

پیگیـری کنند و بحث هزینه ها بـا هماهنگی امور مالی

کننـد کـه ایـن امر تبلیغی مطلـوب برای جذب سـرمایه

دهنـد و ایـن امـر روند سـرمایهگذاری اسـتان کرمـان را

وی اظهـار داشـت :بیسـت و پنجمیـن جلسـه پنجـره

وی تاکید کرد :مسـیر خوبی برای تسـهیل روند سرمایه

تشـکیل نشـده بـود بـه دسـتور اسـتاندار کرمـان امروز

در ایـن اسـتان تعریـف شـده ،که فعالیت در این راسـتا

از صفـر تـا  ۱۰۰سـرمایهگذاری خـود را بـه راحتـی انجام
تسـهیل میکند.

بـه گـزارش ایرنـا ،حمیـد شهسـواری روز دوشـنبه در

حاشـیه نشسـت پنجره واحد سـرمایه گـذاری در گفت

دسـتگاه هـای مربوطـه انجام شـود.

گـذاران خارجی اسـت.

واحـد سـرمایه گـذاری بـا توجـه بـه اینکه چهار جلسـه

گـذاری خارجی با درایت اسـتاندار کرمان و معاونانشـان

برقرار شـد و پیگیری مصوبات و پاسـخ به اسـتعالماتی

بـا درایت پیش مـی رود.

مبـــادا ســـیلی تـــازه ای از آب و

هـــم مـــی بینیـــم کـــه تلـــخ هســـتند

گفتنـی اسـت ،اعتبـارات مورداشـاره در اختیـار

انجـام بازسـازی ،گزارش عملکـرد اعتبارات فوق

همیشـــه تنـــت را بلرزانـــد کـــه

ویدیوه ــا خن ــده ه ــای کش ــاورزان را

عکس :ایسنا

 ۱۲۰میلیـارد ریـال اعتبـار بـه کرمـان اختصاص

و بلوچسـتان ،هرمـزگان و کرمـان تخصیـص

درد آفـــت  ،درد آفتـــاب ،درد ســـیل

هـــا حرکـــت مـــی کننـــد و بعضـــا در

اسـتان کرمـان  ۲۵۰میلیـارد ریـال اختصـاص

موظفنـد ضمـن نظـارت فنـی و اجرایی بـر روند

بـــه آســـمان باشـــد ،امـــان از اینکـــه

ریزنـــد و بـــا ماشـــین از روی آن

ریـال ،اسـتان هرمـزگان  ۵۰۰میلیـارد ریـال و

از وقـوع بارندگـی شـدید و سـیل دی مـاه،

ادامـــه زندگـــی  ،دائـــم چشـــمت

هایـــی خیـــار را کـــف زمیـــن مـــی

سیسـتان و بلوچسـتان مبلـغ یک هـزار میلیارد

و  ۱۲۰میلیـارد ریـال بـه اسـتانهای سیسـتان

چـــه ،امـــان از ایـــن کـــه بـــرای

بـــر بـــاد بـــرود .کشـــاورزان بســـته

بـا کارمـزد چهـار درصـد ،بـه تفکیـک اسـتان

بـر ایـن اسـاس بـه ترتیـب مبالـغ ۲۵۰ ،۷۵۰

کـــه بدانـــی کشـــاورزی چیســـت،

هـــوا بخـــری و روزهایـــی انتظـــارت

 ۷۵۰میلیـارد ریال تسـهیالت ارزانقیمت بانکی

بـا موافقـت هیـات دولـت بـرای جبـران

مـــی خواهـــد امـــا امـــان از ایـــن
بدانـــی امیـــد بـــه برداشـــت یعنـــی

تعلـق میگیـرد.

خسـارتهای وارده به بخش کشـاورزی ناشـی

ش ــبکه ه ــای اجتماع ــی ب ــا س ــرعت
باالیـــی دســـت بـــه دســـت مـــی

دولـت همچنیـن ،مقـرر کـرد مبلـغ یک هـزار و

اسـتان موافقـت کـرد.

اســـتان ریختـــه مـــی شـــود ،در

شـــود ،شـــاید بـــرای آدم هایـــی

تفکیـک بـه اسـتانهای هرمـزگان و کرمـان

شـدید و سـیل دی مـاه سـال  ۱۳۹۸در سـه

خیلی دیر شود

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای

(نوبت اول)

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

صفحه 4

اســـت هـــر کیلـــو خیـــار را بـــه
قیمـــت پاییـــن تـــر از ســـه ســـال
پیـــش بفروشـــد ،روزگارش مثـــل
شـــب ســـیاه اســـت ،زیـــرا قیمـــت
کـــود ،بـــذر و حتـــی آن پالســـتیک
هـــای آبـــی ای کـــه در ویدیـــو هـــا
پـــاره مـــی شـــود ،بعضـــا بیشـــتر از
ســـه برابـــر قیمـــت ســـال گذشـــته
شـــد هاند ،بایـــد جـــای کشـــاورز
باشـــی تـــا بفهمـــی وقتـــی راضـــی
شـــده ای کـــه محصـــول روزهـــا
تـــاش و انتظـــارت لـــه شـــود،
دقیقـــا کجـــای خـــط زندگـــی
ایســـتاده ای ،کـــه راضـــی بـــه ایـــن
کار شـــوی ،امـــا نکتـــه دیگـــر کـــه
بایـــد بـــه آن توجـــه شـــود ،ایـــن
اس ــت ک ــه ای ــن اعت ــراض ه ــا ب ــرای
دیـــده شـــدن اســـت ،کشـــاورزان
ای ــن کار را کردن ــد ک ــه دی ــده ش ــوند
کـــه جهـــاد کشـــاورزی ،کـــه صمـــت
کـــه تعـــاون روســـتایی کـــه نماینـــده
ه ــا ب ــه دادش ــان برس ــند اگ ــر ق ــرار
نیســـت حـــاال کـــه بـــه ایـــن انـــدازه
متضـــرر شـــده انـــد ،کمکـــی کننـــد.
بـــودن یـــا نبودنشـــان بـــه چـــه
کار کشـــاورز میآیـــد؟

بـــه داد

کشـــاورزان برســـید قبـــل از اینکـــه
بـــرای همیشـــه خـــاک را بوســـیده و
بـــه شـــهر هـــا کـــوچ کننـــد تـــا رزق
خـــود را جـــور دیگـــری جســـتجو
کننـــد.
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پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

خبر

بـازارقلعـه محمود یکی ازبزرگترین رشـته بازارهای قدیمی وکهن کرمان اسـت .این بـازارروزگاری قلب اقتصاد

کوره زغال چوب

و تجـارت درکرمـان بـوده و ازتمـام اقوام و مذاهب و طوایف مشـرق زمین گرفته تا اعراب خلیـج فارس درآن
حجـره ای داشـتند ،تاریخچـه بـازارقلعه محمود بـه دوره قاجاربرمی گـردد و درتاریخ  ۲۵اردیبهشـت  ۱۳۸۰با

درشهرستان جیرفت

شـماره ثبـت  ۳۸۵۸بـه عنـوان یکـی ازآثـارملـی ایران به ثبت رسـید .اما چند سـالی می شـود که بـازارقلعه

محمود از چشـم ها دور افتاده بود و کسـی به آن توجه نداشـت .اما این روزها شـهرداری کرمان جهت احیای

تخریب شد

دوبـاره ایـن بـازاردسـت به اقدامـی تازه با عنوان «پنجشـنبه ها بـا قلعه محمـود» زده اسـت.معاون فرهنگی

و اجتماعـی شـهرداری کرمـان دررابطـه بـا این رویـداد به «همشـهری» گفت :با توجـه به اینکه این بـازاریکی

ازمـکان هـای مهـم درکرمان اسـت ،تصمیم به احیـای دوباره آن گرفتیم .محمد جهانشـاهی افزود :پیشـینه

علـــی جاویـــد گفـــت :بـــه دنبـــال گشـــت
زنـــی

از منابـــع

طبیعـــی

تاریخـی کـه بازارقلعـه محمود درزمینه هـای معماری ،تجاری و فرهنگی دارد بسـیارقابل توجه اسـت.

شهرســـتان

جیرفـــت یـــک بـــاب کـــوره زغـــال چـــوب
درختـــان جنگلـــی کشـــف و تخریـــب شـــد.
«علـــی جاویـــد» در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار
خبرگـــزاری شبســـتان از کرمـــان جنـــوب،
گفـــت :بـــه دنبـــال گشـــت زنـــی مأموریـــن
یـــگان حفاظـــت از منابـــع طبیعـــی شهرســـتان
درختـــان جنگلـــی در منطقـــه ســـفید بـــاز
دلفـــارد از شهرســـتان جیرفـــت کشـــف شـــد.
کل منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری جنـــوب

جهانشـاهی بیـان کـرد کـه ما رویـداد «پنجشـنبه ها

بازارهــای قدیمــی وکهــن کرمــان اســت .ایــن بــازار

بـا قلعـه محمـود» را بـا نیت اینکه ازفرسـوده شـدن

از تمــام اقــوام و مذاهــب و طوایــف مشــرق زمیــن

کـرد :ایـن بـازار کـه روزی بـرای کرمانـی هـا ایجـاد

بیشـتر بـازار جلوگیری شـود راه انداختیـم .وی اضافه
ارزش افـزوده مـی کـرده اکنـون به یک فضـای امن

داشــتند ،تاریخچــه بــازار قلعــه محمــود بــه دوره

کرمـــان افـــزود :کـــه پـــس از تخریـــب

بـرای معتادیـن متجاهر تبدیل شـده و عملا از درجه

قاجــار بــر مــی گــردد و در تاریــخ  ۲۵اردیبهشــت

ایـــن کـــوره ،متخلفیـــن بـــه منظـــور ســـیر

حیـات سـاقط شـده اسـت و از یـک گـذر تاریخـی

 ۱۳۸۰بــا شــماره ثبــت  ۳۸۵۸بــه عنــوان یکــی از

مراحـــل قانونـــی بـــه دادگاه عمومـــی
بخـــش

خبرنگار/کاغذ وطن

عمــا ایــن کار میــراث کــه بــه لحــاظ مرمــت فضاهــای

گرفتــه تــا اعــراب خلیــج فــارس در آن حجــره ای

بـا هویـت و ارزشـمند رو بـه زوال رفتـه اسـت.وی

آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید .امــا چنــد ســالی

شـــدند.

افـزود :خوشـبختانه  2سـال اسـت که ازبعـد مهم به

مــی شــود کــه بــازار قلعــه محمــود از چشــم هــا دور

وی بیـــان کـــرد :مأموریـــن یـــگان حفاظـــت

ایـن بـازارتوجـه شـده ،آن هم اسـتقراردفترتسـهیل

افتــاده بــود و کســی بــه آن توجــه نداشــت .امــا ایــن

اداره کل منابــع طبیع ــی و آبخی ــزداری جن ــوب

گـری اسـتانداری درایـن منطقه اسـت کـه مطالعات

روزهــا شــهرداری کرمــان جهــت احیــای دوبــاره ایــن

کرمـــان در  ۲۴ســـاعت شـــبانه روز آمـــاده

اجتماعـی را درایـن منطقـه انجـام مـی دهنـد و این

بــازار دســت بــه اقدامــی تــازه بــا عنــوان «پنجشــنبه

حراســـت از عرصـــه هـــای ملـــی هســـتند.

موجـب نـگاه و رویکـردی جدیـد بـرای کرمـان شـده

هــا بــا قلعــه محمــود» زده اســت .معــاون فرهنگــی

جاویـــد ضمـــن توصیـــه بـــه مـــردم طبیعـــت
دوســـت ،اظهـــار کـــرد :مـــردم طبیعـــت
دوســـت جنـــوب کرمـــان مـــی تواننـــد بـــه
محـــض مشـــاهده هـــر گونـــه تخریـــب و
تصـــرف عرصـــه هـــای منابـــع طبیعـــی و

و اجتماعــی شــهرداری کرمــان در رابطــه بــا ایــن

اسـت.معاون فرهنگی شـهرداری کرمان معتقد است

ایــن بــازار یکــی از مــکان هــای مهــم در کرمــان

اسـت و مـی تـوان بـا آن یک معضـل اجتماعـی را با

رویــداد بــه «همشــهری» گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه

کـه ایـن رویـداد در چهارچـوب نسـبتا اسـتانداردی

اســت ،تصمیــم بــه احیــای دوبــاره آن گرفتیــم.

انجـام فعالیت های فرهنگی و مشـارکت دادن مردم

محمــد جهانشــاهی افــزود :پیشــینه تاریخــی

نیـــز قاچـــاق گیاهـــان دارویـــی ،زغـــال و

رفـع کرد.

کــه بــازار قلعــه محمــود در زمینــه هــای معمــاری،

چـــوب درختـــان جنگلـــی از طریـــق تمـــاس

تجــاری و فرهنگــی دارد بســیار قابــل توجــه اســت.

بـــا شـــماره ( ۱۵۰۴کـــد امـــداد جنـــگل و

او بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه ســال  1383ایــن

مرتـــع یـــگان حفاظـــت از منابـــع طبیعـــی)

بــازار توســط میــراث فرهنگــی کرمــان مرمــت و مــورد

اطـــاع دهنـــد تـــا در کمتریـــن زمـــان ممکـــن
بـــا متجاوزیـــن برخـــورد قانونـــی شـــود.

خبر

ثـــارهللا کرمـــان نیـــروگاه ســـیکل ترکیبـــی
کرمـــان رســـما بنـــام ســـردار شـــهید حـــاج
قاســـم ســـلیمانی مزیـــن شـــد.
دیـــروز و در آییـــن بزرگداشـــت ســـردار
دلهـــا سیدالشـــهداء جبهـــه مقاومـــت شـــهید
ابوحمـــزه فرمانـــده ســـپاه ثـــارهللا کرمـــان
نیـــروگاه ســـیکل ترکیبـــی کرمـــان رســـما
بنـــام ایـــن شـــهید واالمقـــام مزیـــن شـــد.
در ایـــن مراســـم ســـردار ابوحمـــزه فرمانـــده
ســـپاه ثـــارهللا کرمـــان در ســـخنانی ســـردار

علنــا فضــای ایــن بــازار متروکــه و رهــا شــده و
تنهــا یکســری از دهنــه مغــازه هــا بــه عنــوان انبــار
و مشــاغلی کــه زیــاد اهمیــت و هــم خوانــی بــا
فضــای بــازار ندارنــد در آنجــا فعالیــت مــی کننــد.

پنجشــنبه ها با قلعه محمود؛ راهی

برای احیا دوباره

جهانشــاهی بیــان کــرد کــه مــا رویــداد «پنجشــنبه
شــدن بیشــتر بــازار جلوگیــری شــود راه انداختیــم.
وی اضافــه کــرد :ایــن بــازار کــه روزی بــرای کرمانــی
هــا ایجــاد ارزش افــزوده مــی کــرده اکنــون بــه یــک
فضــای امــن بــرای معتادیــن متجاهــر تبدیــل شــده و
عمــا از درجــه حیــات ســاقط شــده اســت و از یک گذر
تاریخــی بــا هویــت و ارزشــمند رو بــه زوال رفته اســت.
وی افــزود :خوشــبختانه  2ســال اســت کــه از
بعــد مهــم بــه ایــن بــازار توجــه شــده ،آن هــم
اســتقرار دفتــر تســهیل گــری اســتانداری در ایــن
منطقــه اســت کــه مطالعــات اجتماعــی را در ایــن
منطقــه انجــام مــی دهنــد و ایــن موجــب نــگاه
و رویکــردی جدیــد بــرای کرمــان شــده اســت.
معــاون

فرهنگــی

شــهرداری

اســت کــه ایــن رویــداد در چهارچــوب نســبتا
اســتانداردی اســت و مــی تــوان بــا آن یــک

انقـــاب اســـامی ایـــران عنـــوان کـــرد و
گفت:حضـــرت امـــام (ره) و مقـــام معظـــم

مطــرح شــده بــود ،مــا ایــن کار را بــه عنــوان یکــی
از اهــداف مهــم در ســال  98پایــه ریــزی کردیــم.

فراهــم کردیــم کــه ایــن مشــاغل در قالــب پنجشــنبه

گیرنــده جلــب توجــه

جهانشــاهی ادامــه داد :شــاید بهتریــن کاری کــه

هــای قلعــه محمــود بیاینــد و مســتقر شــوند.

مشــکالت و معضــات

مــی شــد انجــام داد اســتفاده از ظرفیــت تولیــدات

وی هــدف اصلــی ایــن کار را در فــاز اول رویــداد،

معــاون فرهنگــی شــهر

خانگــی و مشــاغلی بــود کــه بــا حداقــل هــا مــی

چنیــن بیــان کــرد :مــا مــی خواســتیم در اولیــن گام

فــاز ســوم پنجشــنبه ه

تــوان بــه سراغشــان رفــت .بنابرایــن بســتری

ایــن اتفــاق بــرای مــردم و بخــش هــای تصمیــم

مشــاغل متناســب در

فرهنگــی و مشــارکت دادن مــردم رفــع کــرد.
او مــی گویــد :در اینبــاره نشســت هایــی بــا دفتــر
تســهیل گــری اســتانداری در دفتــر معاونــت فرهنگــی
شــهرداری داشــتیم و بــا توجــه بــه اینکــه در
کمیســیون گردشــگری شــورای شــهر هــم ایــن بحــث

بیش ازپنج میلیارد ریال به خانواده
زندانیان نیازمند درکرمان کمک شد

مدیـــرکل امـــور مالیاتـــی

 https://tax.gov.irنســـبت بـــه ثبـــت

ایرنـا  -مدیرعامـل انجمـن

اس ــتان کرم ــان اع ــام ک ــرد۳۰ :

ســـریال اســـتاندارد پایانـــه فروشـــگاهی یـــا

حمایت زندانیـان کرمان گفت۵ :

جـاری نیز تاکنون  ۲۲میلیـارد و  ۳۶۴میلیون

ارائـه

عمومـی

بهمـــن مـــاه ،آخریـــن مهلـــت

پایانـــه هـــای پرداخـــت متصـــل بـــه شـــبکه

میلیارد و  ۱۴۵میلیون و  ۹۸هزار

و  ۷۵۸هـزار و  ۳۸۹ریـال بـه خانواده زندانیان

در ارتبـاط بـا افزایـش آگاهـی

مشـــاغل پزشـــکی بـــرای ثبـــت

پرداخـــت بانکـــی خـــود ( کارتخـــوان هـــای

ریال به خانـواده زندانیان نیازمند

تحـت پوشـش انجمـن حمایـت از زندانیـان

عمومی مردم نسـبت به مسـائل

وی ارائـه آموزشهـای عم

کرمـان کمک شـده اسـت.

روز مرتبـط بـا مباحـث اقتصـادی و اجتماعی

افزایـش آگاهـی عمومـی

ضـروری اسـت.

مرتبـط بـا مباحـث اقتص

بـه گـزارش ایرنـا ،محمدجـواد فدایـی روز

فرهنگـی مورد تاکیـد قرار
بیاحتیاطـی و ناآگاهـی

نـــامدرســـامانهپایانـــهفروشـــگاهیاســـت.

بانکـــی) اقـــدام کننـــد .

محمـــد ســـلمانی مدیـــرکل امـــور مالیاتـــی

پیـــش از ایـــن نیـــز ظفرقنـــدی رئیـــس کل

کمک شـد.

مدیرعامـل انجمـن حمایت زندانیـان کرمان

اســـتان کرمـــان خاطرنشـــان کـــرد :بـــر

ســـازمان نظـــام پزشـــکی آخریـــن مهلـــت و

اکبر افضلی روز دوشـنبه در آئین جشـن آزادی

بـا اشـاره به اینکـه انجمن حمایـت زندانیان

اســـاس تفاهـــم نامـــه منعقـــده بیـــن

تمدیـــد بـــرای ثبـــت کارتخـــوان را تـــا آخـــر

 ۱۰۰نفـر از محکومـان جرائـم غیرعمـد زنـدان

کرمـان بـدون بودجـه دولتـی و بـا همکاری

دوشـنبه در آئیـن جشـن آزادی  ۱۰۰نفـر از

ســـازمان نظـــام پزشـــکی و ســـازمان امـــور

بهمــن ب ــرای جامع ــه پزش ــکی اع ــام ک ــرده

هـای اسـتان کرمـان افـزود :بـه هـر خانـواده

هیـات مدیـره ،کمـک خیـران و مسـاعدت

محکومـان جرائم غیرعمد زندان های اسـتان

گرفتـاری میشـود ،بـا

مالیاتـــی کشـــور  ،مشـــاغل پزشـــکی کـــه

ب ــود.

زندانـی تحت پوشـش به مناسـبت دهه فجر

مسـئوالن بـه خانـواده زندانیـان نیازمنـد

کرمـان بـا بیـان اینکه بـی اطالعـی و ناآگاهی

میتـوان تـا حـد زیـادی

تاکنـــون موفـــق بـــه ثبـــت پایانههـــای

مدیـــرکل امـــور مالیاتـــی اســـتان کرمـــان

انقلاب اسلامی یک سـبد کاال بـه ارزش بالغ

کمـک مـی کنـد گفـت :پرداخـت مسـتمری

از مـوارد مهمـی اسـت کـه منجـر بـه ارتـکاب

غیرعمـد جلوگیـری کـرد

بانکـــی)

یـــادآور شـــد :شـــرط بهـــره منـــدی مشـــاغل

بر سـه میلیـون ریـال و نیز پنج میلیـون ریال

و کمـک بالعـوض ،توزیع سـبد کاال ،پرداخت

جرائـم غیرعمـد و گرفتـار شـدن در زندان می

اسـتاندار کرمـان همچ

نشـــدهاند ،تـــا ۳۰بهمـــن مـــاه ســـال

زیرمجموعـــه نظـــام پزشـــکی از تســـهیالت

به صـورت نقـدی اهدا شـد.

هزینـه دوره هـای آموزشـی اشـتغال و

شـود افزود :رسـانه هـا می توانند بـا افزایش

محکومـان جرائـم غیرعم

جـــاری فرصـــت دارنـــد بـــا مراجعـــه بـــه

قانونـــی را نصـــب ،راهانـــدازی و اســـتفاده

وی در ادامـه بـه آزادی  ۳۰نفـر از زندانیـان

پرداخـت هزینـه آزادی  ۳۸زندانـی بدهـکار

برنامـه هـای آمـوزش همگانـی در زمینـه

کـرد :فرصـت دوبـارهای ک

درگاه عملیـــات الکترونیکـــی ســـازمان امـــور

از پایانـــه فروشـــگاهی در موعـــد مقـــرر

بدهـکار مالـی بـا پرداخت یک میلیـارد و ۳۰۵

مالـی از جملـه کمکهـای انجمـن حمایـت

اقتصـادی ،اجتماعـی و اخالقـی نقش مهمی

شـما فراهـم شـده کـه

مالیاتـــی کشـــور بـــه نشـــانی الکترونیکـــی

قانونـــی دانســـت.

میلیـون و  ۵۹۸هـزار ریـال در دهه فجر انقالب

زندانیـان اسـت.

در سلامت زندگـی مـردم ایفـا کنـد.

گذشـته و اعمـال صالـح

(کارتخـــوان

مجری طرح یعنی بنیاد مستضعفان بوده است

اســـام اســـت کـــه شـــهید ســـلیمانی در
حقیق ــت تربی ــت یافت ــه ای ــن مکت ــب اس ــت.
ســـردار ابوحمـــزه خطـــاب بـــه کارکنـــان
نیـــروگاه ســـیکل ترکیبـــی گفت:بـــا گذاشـــتن
نـــام حـــاج قاســـم بـــر روی ایـــن مجتمـــع
صنعتـــی در حقیقـــت مســـئولیت بســـیار
ســـنگینی را قبـــول کـــرده ایـــد و شـــما بایـــد
بـــا مدیریـــت جهـــادی و مدیریـــت انقالبـــی
ســـرآمد تمامـــی مراکـــز صنعتـــی در اســـتان
باشـــید تـــا ســـایر مراکـــز از شـــما الگـــو
بـــرداری کننـــد.
در ایـــن مراســـم بحرالعلـــوم مدیـــر عامـــل
نیـــروگاه ســـیکل ترکیبـــی ســـردار شـــهید
حـــاج قاســـم ســـلیمانی در ســـخنانی
گفت:هـــدف

از

بزرگتریـــن

نیـــروگاه ســـیکل ترکیبـــی دولتـــی کشـــور بـــه
نـــام ســـردار شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی
زنـــده نگهداشـــتن یـــاد وخاطـــره ســـردار
دلهـــا در اذهـــان مـــردم جامعـــه و بـــرای
نســـل هـــای آینـــده اســـت.
ایـــن مجموعـــه گوشـــه ای از دیـــن خودمـــان
را بـــه رشـــادتها و مجاهدتهـــای شـــهیدان و
ایـــن شـــهید بزرگـــوار ادا کـــرده باشـــیم.
همچنیـــن از لـــوح یادبـــود ایـــن مراســـم
باحضـــور ســـردار ابوحمـــزه فرمانـــده ســـپاه
ثـــارهللا کرمـــان رونمایـــی شـــد.

عکس :ایرنا

او اب ــراز امی ــدواری ک ــرد :ب ــا ای ــن نامگ ــذاری

آموزشهـای

طـی ایـام هللا دهه فجر امسـال در این اسـتان

او گفـــت :ایثـــار ،فـــداکاری و رشـــادت رمـــز

نامگـــذاری

ایرنـا  -اسـتاندار کرمـان گفـت:

وی تاکیـد کـرد :در جر

غیرعمـد و بدهیهـای م

رهبـــری پـــرورش یافتـــه مکتـــب هزارســـاله

مانـــدگاری روحانیـــت شـــیعه در جهـــان

ارائه آموزشهای عمومی
به جامعه ضروری است

آگاهـی و بیاحتیاطـی ف

به گفته رییس اداره ورزش و جوانان قلعهگنج ،تاخیردرافتتاح استخراین شهرستان به دلیل تغییرات درمدیریت

روحانیـــون وعلمـــای اســـام هســـتند .

معاون فرهنگی شهرداری کرمان :رویداد «پنجشنب ه

بازار «قلعه مح

معضــل اجتماعــی را بــا انجــام فعالیتهــای

وعده افتتاح استخر قلعه گنج هرسال تمدید میشود

س ــلیمانی را پ ــرورش یافت ــه مکت ــب امامی ــن

کرمــان

معتقــد

اسلامی اشـاره کـرد و افـزود :از ابتـدای سـال

فروشـــگاهی

حـــاج قاســـم ســـلیمانی بـــا حضـــور ســـردار

جهانشــاهی عنــوان کــرد :امــروز شــاهد هســتیم کــه 95

خبر

بـــا حضـــور ســـردار ابوحمـــزه فرمانـــده ســـپاه

بــه گفتــه معــاون فرهنگــی شــهرداری کرمــان

استاندار

نیروگاه سیکل ترکیبی
کرمان به نام سردار
دلها مزین شد

میراثــی پــروژه خوبــی هــم بــود نادیــده گرفتــه شــد.

مهلت  ۴۸ساعته به پزشکان
برای نصب کارتخوان

ســنتی تنهــا یــک الــی  2شــغل باقــی مانــده اســت.

عکس :کیمیا امیری /کاغذوطن

جانشـــین فرماندهـــی یـــگان حفاظـــت اداره

معرفـــی

یزاده
شکوفه نب 

دلیــل مــورد توجــه قــرار نگرفتــن ابعــاد دیگــر ماجــرا

روزگاری قلــب اقتصــاد و تجــارت در کرمــان بــوده و

درصــد فضاهــای این بازار تعطیل شــده و از آن مشــاغل

هــا بــا قلعــه محمــود» را بــا نیــت اینکــه از فرســوده

بهســازی قــرار گرفتــه اســت ،گفــت :متاســفانه بــه

بــازار قلعــه محمــود یکــی از بزرگتریــن رشــته

جیرفـــت ،یـــک بـــاب کـــوره زغـــال چـــوب

ســـاردوئیه

کاغذ جنوب

بیش ــتر از ی ــک س ــال پی ــش ق ــرار ب ــود ،ای ــن

مســـتضعفان اســـت وهنـــوز بـــه مـــا واگـــذار

یـــا ب

اســـتخر افتتـــاح شـــود امـــا هیـــچ خبـــری

نشـــده اســـت .قـــرار اســـت یـــا بـــه مـــا وا

واگ ــذ

نیســـت ،ایـــن اســـتخر از پـــروژه هـــای بنیـــاد

گـــذار شـــود و یـــا خـــود بنیـــاد آن را فعـــال

طـــول

اســـت خیلـــی از طـــرح هـــای بنیـــاد همیـــن

کنـــد البتـــه هنـــوز ســـاخت ایـــن اســـتخر

هـــم

طـــور نیمـــه کاره رهـــا مـــی شـــوند .ولـــی

کامـــل نشـــده  ،اگـــر بخوانیـــم اســـتخری

بـــر اس

بـــرای شهرســـتان محرومـــی مثـــل قلعـــه

را در ســـطح بیـــن المللـــی افتتـــاح کنیـــم،

بنیـــا

گنـــج کـــه هیـــچ مـــکان تفریحـــی نـــدارد،

بای ــد اصول ــی کار ک ــرد ک ــه بع ــد از پن ــج م ــاه

اســـ

راه انـــدازی اســـتخر خیلـــی واجـــب اســـت.

دوبـــاره نیـــاز بـــه تعمیـــر نداشـــته باشـــد،همه

اســـ

تـــازه بعـــد از اینکـــه ایـــن اســـتخر را تکمیـــل

مصالـــح وتجهیـــزات کـــه در ایـــن اســـتخر

انتخـــ

کردنـــد معلـــوم نیســـت بـــه کـــه واگـــذار

اســـتفاده شـــده ،درجـــه یـــک اســـت .حـــاج

شـــد

شـــود ،حـــرف هایـــی هســـت کـــه احتمـــال

حســـینی دلیـــل ایـــن تاخیـــر در افتتـــاح

خـــود

دارد اس ــتخر را ب ــه بخ ــش خصوص ــی بدهن ــد.

اســـتخر را ایـــن چنیـــن بیـــان کـــرد :چندیـــن

نهـــاد

یکـــی دیگـــر از شـــهروندان قلعـــه گنجـــی

ب ــار در بنی ــاد مس ــتضعفان تغییرمدیری ــت رخ

بنیـــاد

دربـــاره افتتـــاح ایـــن اســـتخر مـــی گویـــد:

داد و بـــا عـــوض شـــدن هـــر مدیـــری تاییـــد

ایـــن

بـــه مـــا گفتنـــد قـــرار اســـت بـــه زودی یـــک

اس ــناد مال ــی زم ــان ب ــر م ــی ش ــود و ای ــن در

بـــود

اس ــتخر جدی ــد و درج ــه ی ــک در قلع ــه گن ــج

پـــروژه هـــم تاثیـــر گذاشـــت.رییس ورزش و

انجـــا

بازش ــود از آن ح ــرف ی ــک س ــال م ــی گ ــذارد،

جوان ــان قلع ــه گن ــج ی ــادآور ش ــد :تقریب ــا 90

خب ــری از اس ــتخر نیس ــت کاش وع ــده اش را

تـــا  95درصـــد ایـــن اســـتخرآماده اســـت و

ه ــم ن ــداده بودن ــد .حسـ ــینی رییـ ــس اداره

بعـــد از تکمیـــل ،اداره ورزش و جوانـــان بایـــد

ورزش قلعـــه گنــــج یـــک ســـال پیـــش در

تاییـــد کنـــد البتـــه بایـــد قبـــل از موافقـــت

م ــورد وضعی ــت اس ــتخر ای ــن شهرس ــتان بـ ــه

اصولـــی مـــا بنیـــاد پـــروژه را تکمیـــل کنـــد.

کاغ ــذ وط ــن گفت ــه ب ــود« :درخواسـ ــت م ــا از

بـــه گفتـــه حـــاج حســـینی هزینـــه ســـاخت

بنیادمسـ ــتضعفان جه ــت اح ــداث استخرشـ ــنا

و بهـــره بـــرداری ایـــن اســـتخر  17میلیـــارد

م ــورد موافقـ ــت ای ــن سـ ــازمان ق ــرار گرفت ــه،

تومـــان اســـت و قـــرار بـــود کـــه  22بهمـــن

پـروژه آغازبـه کار کـرد و در حال حاضراسـتخر

افتتـــاح شـــود کـــه آمـــاده نشـــد.ولی تـــا

شـــنای قلعــه گنـــج در مرحلـــه بهــره بـــرداری

قبـــل از ســـال بحـــث اجرایـــی اش تمـــام

اســـت کـــه در ایـــام دهــه فجـرافتتـــاح مــی

مـــی شـــود و فقـــط موافقـــت اصولـــی اداره

شـــود».

و واگـــذاری اش مـــی مانـــد .رییـــس اداره

 90درصد اســتخر شنا قلعهگنج

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ وطن
ی ــک س ــال پی ــش کاغ ــذ وط ــن ب ــه موض ــوع

اســـتخر شهرســـتان قلعـــه گنـــج پرداخـــت،

ســـال هنـــوز ایـــن اســـتخر بـــه مرحلـــه بهـــره

درآن زمـــان اســـتخر در حـــال ســـاخت و

بـــرداری نرســـیده اســـت .اکبـــرزاده یکـــی

تکمیـــل بـــوده و قـــرار بـــود کـــه ظـــرف چنـــد

از شـــهروند هـــای قلعهگنجـــی در مـــورد

م ــاه افتت ــاح ش ــود ام ــا بع ــد از گذش ــت ی ــک

اســـتخر قلعـــه گنـــج بـــه کاغـــذ وطـــن گفـــت:

تکمیل است

حـــاج حســـینی رییـــس اداره ورزش و
جوانـــان قلعـــه گنـــج بعـــد از گذشـــت یـــک
ســـال از آن وعـــده بـــا مـــا صحبـــت کـــرد و
گفـــت :ایـــن اســـتخر در مالکیـــت بنیـــاد

ورزش و جوان ــان قلع ــه گن ــج در م ــورد ص ــدور
موافقـــت اصولـــی گفـــت :مـــدت صـــدور
موافقتنامـــه اصولـــی بیـــن  45روز تـــا  2مـــاه
اســـت .البتـــه زمـــان صـــدور ایـــن موافقـــت
نامـــه اصولـــی بســـتگی بـــه ایـــن موضـــوع
دارد کـــه آیـــا بـــه نهـــاد مـــا ،واگـــذار شـــود
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کاغذ جنوب

هــای تولیــدی و عرضــه را در بــازار احیــا کنیــم.

ازسیستم شبکه داخلی بازاربه علت رها شدن در

همــکاری بخش های دیگر

مدت طوالنی ازبین رفته و اگردوستانی که در

حوزه های مختلف کارمی کنند برای رفع این قبیل

مشکالت ما را یاری کنند قطعا شتاب واگذاری غرفه
ها برای کسب و کارها بهترمی شود.جهانشاهی

افزود :شهرداری منطقه  5و شهرداری بافت تاریخی

ما حضورخوبی دراین رویداد دارند و ما امیدواریم
درفازبعدی معضالت این بافت تاریخی را با ایجاد

حس امنیت برای مردم حل کنیم .وی عنوان کرد:

طبق برنامه ریزی انجام شده احتماال تا پایان سال
 98به اهدافمان درفازاول برسیم و با جلساتی که

درسال آینده همزمان با یکصد سالگی شهرداری

کرمان به کمک سایرنهاد ها ،حیات دراین بازاربه
وجود آید.

از سیســتم شــبکه داخلــی بــازار بــه علــت رها شــدن در
مــدت طوالنــی از بیــن رفته و اگر دوســتانی که در حوزه
هــای مختلــف کار مــی کننــد بــرای رفــع ایــن قبیــل
مشــکالت مــا را یــاری کننــد قطعــا شــتاب واگــذاری
غرفــه هــا بــرای کســب و کارهــا بهتــر مــی شــود.
جهانشــاهی

افــزود:

شــهرداری

منطقــه

5

و

شــهرداری بافــت تاریخــی مــا حضــور خوبــی
در ایــن رویــداد دارنــد و مــا امیدواریــم در فــاز

وی عنــوان کــرد :طبــق برنامــه ریــزی انجــام شــده
احتمــاال تــا پایــان ســال  98بــه اهدافمــان در فــاز

مـردم شـرق کرمان پـس از بیش از  ۱۰روز توفان شـن

میگویـد :از ابتـدای هفتـه قبـل در حالـی که در سـایر

گــری و جهــاد دانشــگاهی داریــم در تــاش

برخـی از شـهرهای بـه  ۱۰۰برابـر حد اسـتاندارد رسـیده

کرمـان طوفـان شـدید شـن شـروع شـد و شـدت

بــه عنــوان مســیر گردشــگری تعریــف کنیــم کــه

در شـرق اسـتان کرمـان طـی سـالهای اخیـر مکـرر

اول برســیم و بــا جلســاتی کــه بــا دفتــر تســهیل
هســتیم کــه در نــوروز ،بــازار قلعــه محمــود را
گردشــگران هــم بتواننــد از ایــن فضــا اســتفاده کننــد.

که از اسـتان کرمان به عنوان سـومین کانون گرد و غبار

ســایر نهــاد هــا ،حیــات در ایــن بــازار بــه وجــود آیــد.

سـال آبی جاری این روزها بارشها در اسـتان متوقف

اما کسـی برای حل این مشـکل کاری نمیکند و اکثر

را گرفتـه اسـت.در حالی روز گذشـته آلودگـی ریزگردها

سـرفههای مزمـن شـدهاند.وی گفـت :طی سـالهای
ً
تقریبـا فقط در ماههـای ابتدای
گذشـته ایـن وضعیت

جهانشــاهی معتقــد اســت کــه ایــن رویــداد یــک
تجربــه خــوب بــرای همــه اســت و اگــر بتوانیــم

معــاون فرهنگــی شــهرداری کرمــان در پایــان

ایــن فضــا را در پیــش بگیریــم.

وی تصریــح کــرد :فعــا اوضــاع در فــاز اول خــوب

شــامل صنایــع دســتی ،ســوغات کرمــان و ...اســت.

رداری هــدف نهایــی و یــا همــان

اســت ،بطــوری کــه مــا روز اول بــا  40میــز شــروع

جهانشــاهی گفــت :بخــش عمــده مشــاغلی کــه

هــا بــا قلعــه محمــود را اســتقرار

کردیــم و االن هــر هفتــه  70تــا  80میــز در آنجــا

االن آنجــا فعالیــت مــی کننــد قابلیــت اســتقرار در

هــا رد نشــوند و بداننــد ایــن پــروژه بــرای همــه

فاضاهــای تجــاری ایــن بــازار

مســتقر مــی شــوند و بــرای  4ســاعت کارهــا و

آن فضــا را بــرای آینــده هــم دارنــد .بــا توجــه بــه

کرمانــی هــا اســت کــه کرمــان را دوســت دارنــد.

راهداری

کاراته

مالـی ،مسـئله عـدم

راهـداری و حمـل و نقـل جادهای

فـرد مطـرح اسـت.

جنـوب کرمـان از اختصـاص 30

شـرکت حمـل و نقـل بـاری در جنـوب کرمـان

مومـی در ارتبـاط بـا

درصـد سـوخت تشـویقی بـه

فعال اسـت ،گفت :در اوج برداشـت محصوالت

ی را بـه مسـائل روز

رانندگانـی کـه از مبـدأ جنـوب کرمـان اقـدام به

کشـاورزی منطقـه ،روزانـه بیـش از  ۲هـزار

صـادی ،اجتماعـی و

حمـل محصـوالت کشـاورزی کننـد ،خبـر داد.

کامیـون اقدام بـه بارگیـری و حمل محصوالت

ر داد و اظهار داشـت:

مجتبـی محمـودی معـاون حمـل و نقـل اداره

کشـاورزی بـه بازرهـای هـدف میکننـد کـه با

اسـت کـه موجـب

کل راهـداری و حمـل و نقـل جـادهای جنـوب

ایـن میـزان خروج بـار ،جنوب کرمـان رتبه اول

ا ارائـه آموزشهـا

کرمـان گفـت :بـا هـدف تشـویق رانندگانـی

خـروج بار در کشـور را داراسـت.

ی از وقـوع جرائـم

کـه از ابتـدای بهمـن  ۹۸تـا پایـان خـرداد

او بـا بیـان اینکـه در همیـن راسـتا اداره کل

 ۹۹از مبـدأ شهرسـتانهای جنـوب اسـتان

راهـداری و حمـل و نقل جـادهای جنوب کرمان

چنیـن خطـاب بـه

کرمـان (جیرفـت ،کهنـوج ،منوجـان ،قلعهگنج،

آمادگـی دارد نسـبت بـه صدور حواله السـتیک

مـد آزاد شـده بیـان

عنبرآبـاد ،رودبـار جنـوب و فاریـاب) اقـدام بـه

نیـز بـرای کامیونهـای ایـن راننـدگان اقـدام

کـه در زندگـی بـرای

حمـل محصـوالت کشـاورزی کننـد ۳۰ ،درصـد

کنـد ،متذکر شـد :از تمام ظرفیـت موجود برای

بایـد بـرای جبـران

سـوخت بیشـتر بهعنـوان سـوخت تشـویقی

حمـل و نقـل بهموقـع محصـوالت کشـاورزی

تعلـق میگیـرد.

جنـوب اسـتان اسـتفاده میکنیـم.

د.

ح اسـتفاده کـرد.

بـــه نهـــاد دیگـــر ،اگـــر بـــه نهـــاد دیگـــر

ذار ش ــود بای ــد اس ــتعالم ش ــود و بیش ــتر

ل مـــی کشـــد کـــه انتخـــاب ایـــن نهـــاد
بـــه عهـــده بنیـــاد مســـتضعفان اســـت.

ســـاس اســـتعالمی کـــه کاغـــذ وطـــن از

اد مســـتضعفان گرفـــت ،ظاهـــرا ایـــن

ـتخر تکمیـــل شـــده و آمـــاده افتتـــاح

ـت و در مرحلـــه

صـــدور پروانـــه و

ـــاب بهـــره بـــردار اســـت و قـــرار بـــر ایـــن

ده اســـت کـــه اداره ورزش و جوانـــان یـــا

د بهـــره بـــردار ایـــن اســـتخر شـــود و یـــا

دی را بـــه بنیـــاد معرفـــی کنـــد .از طـــرف

د مســـتضعفان اعـــام شـــد کـــه افتتـــاح

ن اســـتخر در ابتـــدای ســـال  99خواهـــد
امـــا پیـــش از ســـال کارهـــای اداری آن

ام خواهـــد شـــد.

اتهای شنا هیچوقت در

مدزایی برنده نیستند

ـــی رییـــس هیـــات شـــنا اســـتان،درمورد

یـــت اســـتخر شـــنا کهنـــوج بـــه کاغـــذ

ـن گفـــت :اســـتخر شـــنا کهنـــوج در

حاج حسـینی رییـس اداره ورزش و جوانان
قلعـه گنـج بعد ازگذشـت یـک سـال ازآن
وعـده بـا مـا صحبـت کـرد و گفـت :ایـن

اسـتخر در مالکیت بنیاد مستضعفان است

وهنـوزبه ما واگذارنشـده اسـت .قراراسـت

یـا بـه ما وا گـذارشـود و یا خود بنیـاد آن را
فعـال کند البته هنوز سـاخت این اسـتخر

کامـل نشـده  ،اگـربخوانیم اسـتخری را در

سـطح بیـن المللـی افتتـاح کنیـم ،بایـد
اصولـی کار کـرد کـه بعد از پنـج مـاه دوباره

نیـازبـه تعمیـرنداشـته باشـد،همه مصالح

وتجهیزات که در این اسـتخر اسـتفاده شده،
درجـه یـک اسـت .حـاج حسـینی دلیـل

مدیـری تاییـد اسـناد مالـی زمـان بـر می

شـود و ایـن درپـروژه هـم تاثیرگذاشـت.

ارهیـــات شـــنا کهنـــوج نیســـت و مجـــری

ـــازی آن اداره ورزش و جوانـــان اســـت.

ســـفانه در هیـــچ یـــک از شهرســـتان هـــا

ـتخرهای شـــنا در اختیـــار هیاتهـــای

نا نیســـت حتـــی در شهرســـتان هایـــی
فقـــط یـــک اســـتخر هـــم وجـــود دارد.

ه در اختیـــار مدیـــر کل هـــم نیســـت کـــه

ن واگـــذاری را انجـــام دهـــد ،قوانیـــن

ایـــن شـــکل اســـت کـــه بایـــد از طریـــق

ــده ایـــن اســـتخرها را واگـــذار کننـــد در

ایط مســـاوی اولویـــت بـــا هیـــات هـــای

نا اســـت امـــا اگـــر بخواهـــد درآمـــد

ی کند،ای ــن مجموع ــه دیگرهی ــات رزش ــی

را بـــرای آمـــوزش و تمریـــن تیـــم مـــی
خواهنـــد ایـــن کار هـــا هـــم کـــه در آمـــدی
نـــدارد کـــه بتوانـــد اجـــاره را پرداخـــت کننـــد

کرمـان ،گفـت :چهارمین مرحله از مسـابقات
لیـگ کاراتـه وان دختـران در ردههـای

در بخـش کومیتـه و وزن  -۴۷نوجوانـان

نونهـاالن ،نوجوانـان و جوانـان بـه میزبانـی

بـه مقـام دوم دسـت یافـت و فاطمـه زهـرا

تهـران برگـزار شـد.

سـعید آبـادی از تیم صنعـت مس در بخش

او افزود :ورزشـکاران اسـتان کرمان ،با کسـب

کومیتـه و وزن -۴۷نوجوانـان مقام سـوم را

دو مـدال نقـره و چهـار برنز در این مسـابقات

تصاحـب کرد.

خوش درخشـیدند.

امیـری افـزود :تیـم صنعت مس رفسـنجان

امیـری تصریـح کرد :بـر این اسـاس ،فاطمه

در ردهی نوجوانـان هـم مقـام سـوم تیمـى را

سـبحانی از تیـم صنعـت مـس در بخـش

کسـب کرد.

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره
1398/7/10-139860319091001650هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهرعنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی
اقـای مرتضـی بدوئـی فرزنـد ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 66صـادره ازعنبـر
ابـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه مسـکونی بـه مسـاحت 245/36متـر مربع
پلاک  -فرعـی از -49اصلـی بخـش 45کرمـان قطعـه دوواقـع در اراضـی
محمـد ابـاد بـی بـی شـهری عنبرابـاد واقـع در شهرسـتان عنبر ابـاد خریداری
از مالـک رسـمی اقـای محمـود کنـت محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند  .بدیهی
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف -2384:تاریـخ انتشـار نوبـت
اول – 98/11/15:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 98/11/29:

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسـناد امالک

آگهی اصالحی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختلاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی
شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت.لذا
مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیر به منظـور اطالع عموم در
یک نوبت آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت

امالک واقع در بخش  ۱۶کرمان شهرستان کوهبنان
پلاک  ۲۴۵۴فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  ۱۰۵۳فرعـی از  ۲اصلـی
آقای حسـن اسـمعیلی گازکهنی فرزند اسـمعیل بشـماره شناسـنامه  ۴۸صادره
از کوهبنان در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۴۷۷
مترمربـع واقـع در کوهبنـان خیابان شـریعتی روبروی کمیته امـداد خریداری از
مالـک رسـمی آقـای محمد امیری سـیف الدینـی و خانم سـکینه ایرانی محرز
گردیـده اسـت کـه در آگهی قبلی مسـاحت اشـتباه قید گردیـده بود.
پلاک  ۲۴۵۴فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  ۱۰۵۳فرعـی از  ۲اصلـی

بـــه همیـــن دلیـــل همیشـــه آنهـــا هایـــی کـــه

خانـم شـهربانو امیـری گازکهنـی فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه  ۶صـادره از

از بی ــرون م ــی آین ــد ،برن ــده هس ــتند و هی ــچ

کوهبنـان در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت ۴۷۷

وقـــت هیـــات ورزشـــی برنـــده نیســـت .بایـــد
در بحـــث قانـــون گـــذاری اصالحاتـــی انجـــام
ش ــود ت ــا هی ــات ه ــا بتوانن ــد در ای ــن زمین ــه
فعـــال شـــوند.

مترمربـع واقـع در کوهبنـان خیابـان شـریعتی روبـروی کمیته امـداد خریداری
از مالـک رسـمی آقـای محمـد امیـری سـیف الدینـی و خانـم سـکینه ایرانـی
محـرز گردیـده اسـت کـه در آگهـی قبلی مسـاحت اشـتباه قیـد گردیده اسـت.
م الـف ۲۵۱
تاریخ انتشار98/11/29 :

میشـود.بدین ترتیـب وضعیـت هـوا در ریـگان و بـم

محلـی ریزگردهـا در شـرق کرمـان افزایـش یابـد و

مبتلا به بیمـاری قلبی یا ریـوی ،سـالمندان و کودکان

خارزمـی بـه تغییـرات اقلیمی اشـاره کـرد و گفت :در

( ۲۰۰تـا  )۳۰۰و خطرنـاک ( ۳۰۰تـا  )۵۰۰تقسـیمبندی

ناسـالم بـرای همـه گروههاسـت .در ایـن شـرایط افراد

بایـد از فعالیتهای طوالنی یا سـنگین خـارج از منزل

خـودداری ورزنـد .افراد دیگر بایـد فعالیتهای طوالنی
یا سـنگین خـارج از منزل را کاهـش دهند.کرمان غبار

مـدال رنگارنگ صیـد کردند.

مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجـع قضائی تقدیـم نمایند.

محســـوب نمـــی شـــود یعنـــی مثـــا ســـانس

ناسـالم برای همه گروهها ( ۱۵۰تا  ،)۲۰۰بسـیار ناسـالم

ایستاد.

کـرد ،مهرنـگار احمـدی از تیـم صنعت مس

حسـین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند
رسـمی -اگهـی موضـوع مـاده  ۳و مـاده  ۱۳آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره  ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۹۸۸هیـات دوم موضوع
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد
ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم زهرا مهـدوی خانوکی فرزند
مهـدی بشـماره شناسـنامه  ۵۲صـادره از زرند در یک بـاب خانه به مسـاحت365/73مترمربع پالک
 ۱۲۶فرعـی از  ۴۳۲اصلـی واقـع در خانـوک بلوار وحید خریداری از مالک رسـمی آقـای اکبر عرب نژاد
محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله ۱۵روز آگهی می شـود
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید
ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت
صـادر خواهد شـد .م /الف ۲۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول -98/11/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/11/29 :
حسـین توحیدی نیا -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره97/11/04-139760319091000583و رای
اصالحـی 98/10/22-139860319091002094هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرعنبر آباد تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شـهین برومند فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 560صادره ازجیرفت
درششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعی به مسـاحت 73979متـر مربع پالک  -فرعـی از -28اصلی
مفـروز و مجـزی شـده از پلاک –فرعـی از  -28اصلـی قطعه یک واقـع در عنبرآباد اراضی یـزدان اباد
بخـش 45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانم شـهین برومنـد محرزگردیده اسـت.لذا به منظور
اطلاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد /.م الـف -2402:تاریخ
انتشـار نوبت اول – 98/11/15:تاریخ انتشـارنوبت دوم 98/11/29:
مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسـناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی -آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره97/11/07-139760319091000645و رای
اصالحـی 98/10/22-1398660319091002095هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرعنبر آباد تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهین برومند فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 21با کد ملی شـماره
3031267427صـادره ازجیرفـت درسـه دانـگ از ششـدانگ زمیـن مزروعی به مسـاحت ششـدانگ
74827متـر مربـع پلاک  -فرعی از -28اصلی مفروز و مجزی شـده از پلاک –فرعی از  -28اصلی
قطعـه یـک واقـع در عنبرآبـاد اراضـی یـزدان ابـاد بخش 45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانم
مهیـن برومنـد محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس
از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی
تقدیـم نماینـد  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد /.م الـف -2404:تاریـخ انتشـار نوبـت اول – 98/11/15:تاریـخ
انتشـارنوبت دوم 98/11/29:
مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسـناد امالک

ریزگردهـا نبود.امید خارزمی ،فعال محیط زیسـت در

میشـود نیـز بـه ایـن درختـان صدمـه زده اسـت.

 ،)۱۰۰ناسـالم بـرای گروههـای حسـاس ( ۱۰۰تـا ،)۱۵۰

کاراتـه وان دختران ایران شـش

اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از

ایجـاد میشـد و شـامل طوفـان شـن بـود خبـری از

اصلـی پـاک ( ۱تـا  ،)۵۰سـالم یـا قابـل قبـول ( ۵۰تـا

شـده است.شـاخص کیفیت هوا ( )AQIبه پنج دسته

در کاتـای انفـرادی نوجوانـان بـر سـکوی دوم

 -۴۲نوجوانـان مقـام سـوم را از آن خـود

هـر سـال و همزمـان بـا بادهـای  ۱۲۰روزه سیسـتان

متأسـفانه آتـش سـوزی و بهـره بـرداری از چـوب

و بلوچسـتان اسـت.در این شـرایط زندگی مردم ریگان

کرمـان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار گـروه

مـردم بـه خصـوص بچههـا دچـار بیمـاری تنفسـی و

 ۱۶۱رسـیده اسـت .این اعداد تا سـاعت  ۱۲امروز اعالم

چهارمین مرحله مسـابقات لیگ

صنعـت مـس نیـز در بخـش کومیتـه و وزن

هـر هفته مشـکل ریزگردها یا طوفان شـن وجـود دارد

کهور و گز در کانونهای شـنی اسـت اما خشکسـالی

نشـان میدهـد .در بـم هـم شـاخص کیفیـت هـوا به

کاراتـه کاهـای اسـتان کرمـان از

احمـد امیـری ،رئیس هیئـت کاراته اسـتان

آسـمان خـاک می بارد و همه جای شـهر مملـو از گرد

است.شـاخص کیفیـت هـوا در ریـگان عـدد  ۱۵۴را

کسـب کـرد و هانیـه ژالـه از تیـم ایـران چین

او بیـان داشـت :لعیـا میرشـکاری از تیـم

در فضای باز نفس کشـید.وی افزود :از ابتدای دیروز از

گفتگـو بـا مهر میگویـد :تنهـا راه مقابله بـا ریزگردها

کومیتـه و وزن  -۳۵نونهـاالن مقـام سـوم را

متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار آگهی بمدت یک

ه ــا را اج ــاره بدهن ــد .هی ــات ورزش ــی اس ــتخر

سـاعاتی بسـته شـد که امروز آلودگی تشـدید شـده و

خیزترین اسـتان کشـور اسـت اما بودجه مقابله با گرد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و

بیان کـرد :چندین بار در بنیاد مسـتضعفان

تغییرمدیریـت رخ داد و با عوض شـدن هر

کاراته کاهای کرمانی و کسب
 ۶مدال رنگارنگ از لیگ کشوری

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

ایـن تاخیـردرافتتـاح اسـتخررا این چنین

فقـط فهـرج و ریـگان را فراگرفتـه بـود و دیـد افقی به

نهادهــا و مــردم در مســیر احیــا قــرار مــی گیرنــد.

دیگــری هــم در کرمــان هســتند کــه بــا کمــک ســایر

اســت کــه بــه ســادگی از کنــار ایــن دســت پــروژه

نقـل جـادهای جنـوب کرمان با بیـان اینکه ۱۰۵

و در مقابـل طوفـان مکرر شـن و ریزگردهـای جای آن

بـه شهرسـتانهای نرماشـیر ،بـم و کرمـان نیز رسـیده

دارنــد اتفــاق تــازه ای بــرای کرمــان بیافتــد ایــن

ریـان وقـوع جرائـم

کشـور یـاد میشـود و علیرغـم بارندگیهـای ابتدایـی

ایــن برنامــه را عملــی کنیــم ،قطعــا بخــش هــای

ه کنــد و در فــاز دوم هــم رفــع

معـاون حمـل و نقـل اداره کل

از مسـئوالن رده باالتر را تکرار میکنند.این در حالیسـت

شـدت کاهـش یافتـه و حتی راههـای ترانزیتـی برای

عنــوان کــرد کــه موجــب احیــای دوبــاره آن شــود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و

بـروز ریزگردهـا هسـتیم به طـوری که حتـی نمیتوان

یــک برنامــه میــان مــدت در ســال آینــده همزمــان

تولیداتشــان را ارائــه مــی کننــد .ایــن کاالهــا

کامیونهای حامل محصوالت کشاورزی

تکـرار شـده و آنقـدر ایـن مسـاله عادی شـده کـه حاال

روز گذشـته بعـد از فروکش کردن طوفان شـن شـاهد

و غبـار شـده و بـدون ماسـک نمیتـوان نفس کشـید.
ً
تقریبا
ایـن شـهروند ریگانـی میگویـد :در طول سـال

گفــت :خواهــش مــن از کســانی کــه دوســت

 ۳۰درصد سوخت تشویقی برای

اسـت.وعدههای مسـئوالن برای رفع مشـکل ریزگردها

طوفـان تـا  ۹۰کیلومتـر در سـاعت میرسـید.طی سـه

وی اضافــه کــرد :اگــر ایــن اتفــاق بــا همیــن رونــد

بــا یکصــد ســالگی شــهرداری کرمــان بــه کمــک

حمود» جان میگیرد

حـاال بـا ریزگردها درگیر شـدهاند میزان آلودگـی هوا در

مناطـق کشـور بـاران و برف میبارید؛ در شـرق اسـتان

دیگـر کسـی بـه دنبـال وعـده هـم نیسـت ،مسـئوالن
ً
دائما درخواسـتهای خود
محلـی نیز در گفتگـو با مهر

ادامــه پیــدا کنــد ،مــی توانیــم امیــدوار باشــیم بــا

هها با قلعه محمود» با نیت جلوگیری ازفرسوده شدن بیشتربازاراجرا می شود

عکس :مهر

می توانیم امیدوارباشیم با یک برنامه میان مدت

معــاون فرهنگــی شــهرداری کرمــان بیــان کــرد :بخشــی

ایجــاد حــس امنیــت بــرای مــردم حــل کنیــم.

عنوان مسیرگردشگری تعریف کنیم که گردشگران

هم بتوانند ازاین فضا استفاده کنند.وی اضافه

بــه ما کمک می کند

شرق کرمان بیش از  10روز اسیر
توفان و ریزگردها است

بعــدی معضــات ایــن بافــت تاریخــی را بــا

با دفترتسهیل گری و جهاد دانشگاهی داریم در

کرد :اگراین اتفاق با همین روند ادامه پیدا کند،

پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

اینکــه مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم ،در نهایــت کارگاه

معاون فرهنگی شهرداری کرمان بیان کرد :بخشی

تالش هستیم که درنوروز ،بازارقلعه محمود را به

10003432117834
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و غبار این اسـتان یک سـوم بودجه اسـتان سیسـتان
بـه کلی تحت تأثیر قرار گرفته اسـت .با محمد مسـلم

پـور یکـی از سـاکنان ریـگان بـه گفتگو نشسـتیم ،وی

در ریـگان توسـعه درختهـای اطـراف ریگان و کشـت

موجب شـده ایـن درختان تخریب شـوند.وی افزود:
ایـن درختـان کـه گاه توسـط افـراد سـود جـو انجـام

وی بیـان کـرد :خشکسـالی موجـب شـده کانونهای

کاهـش رطوبـت سـبب شـده وضعیـت بدتـر شـود.

سـالهای اخیـر شـاهد گرمتـر شـدن دمـای هـوا و

افزایـش بادهـای  ۱۲۰روزه هسـتیم و یکـی از دالیـل

افزایـش ریزگردهـا همیـن مسـاله اسـت.وی ادامـه
ً
تقریبا هر سـال  ۲۰۰روز مردم ریگان شـاهد بروز
داد:
ریزگردهـا و طوفـان شـن هسـتند و نبایـد فرامـوش

کـرد کـه در کنـار تغییـرات اقلیمی احداث سـد در باال
دسـت یکـی دیگر از دالیـل کاهش رطوبـت در پایین

دسـت سـد نسـاء است.

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  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره
13986031902002984هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی
حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای ابراهیم
محیاپور لری فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه  1418صادره از سـیرجان در
ششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت  193/25متر مربع پلاک  629اصلی
واقع در بخش 36کرمان به آدرس سـیرجان شـهرک امیرالمومنین (ع) کوچه
مـروت غربـی خریـداری از مالک رسـمی آقای حاجی تیرافکـن محرز گردیده
اسـت .لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵روز آگهی
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم
نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض
طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد .م /الف 643
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/14 :
محمدآرمانپور  -رئیس ثبت اسـناد 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  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف

وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره
139860319012001330هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت

ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسـین مکی

آگهی حصروراثت-قلعه گنج

اقـای ابوالقاسـم ترکـی یـار اللهـی

فرزنـد مـراد

دارای

شناسـنامه 553بشرح دادخوست شـماره---مورخ 98/09/12
توضیـح داده شـادروان مرحـوم اقـای مـراد ترکـی یـار اللهی فرزنـد چراغ
بشناسـنامه  445در تاریخ  1396/12/2در شـهر قلعه گنج شـمزان فوت
شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد /عبارتسـت از:
-1محمـد ترکـی یـار اللهـی فرزنـد مـراد به شـماره ملـی 5369631352
فرزنـد متوفی
ترکـی یـار اللهـی فرزنـد مـراد بـه شـماره ملـی

-2ابوالقاسـم
5369627738
-3کلثـوم

فرزنـد

متوفـی

ترکـی یـار اللهـی فرزنـد مـراد بـه شـماره ملـی

5369631344فرزنـد

متوفـی

-4معصومـه ترکـی یار اللهی فرزند مراد به شـماره ملـی 5369867054
فرزنـد متوفـی لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار
محلـی آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه
ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی
بـه شـورای حـل اختلاف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و
وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از
درجـه اعتبار سـاقط اسـت.

رئیس شـورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و

سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف

وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره
 139860319005000456مـورخ  1398/11/07هیـات اول موضـوع قانون تعیین

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی

ابادی فرزند اسـماعیل بشـماره شناسـنامه  54صادره از سیرجان در ششدانگ

آقای عبدالرضا علینقی پورلنگری فرزند حمید بشـماره شناسـنامه  340صادره

بخـش  36کرمـان بـه ادرس سـیرجان مکی اباد اراضـی فیروز ابـاد خریداری

 1587فرعـی مفـروز و مجـزی از  654فرعـی از  -47اصلـی واقـع در بخـش

یـک بـاب خانـه به مسـاحت 484/64متـر مربع پلاک 3013اصلـی واقع در
از مالـک رسـمی اقـای علـی مظفری محرز گردیده اسـت .لذا بـه منظور اطالع
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه

اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم

اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند

مالکیـت صـادر خواهد شـد .م /الف 616
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/14 :

تاریخ انتشار نوبت دوم98/11/29 :

محمدآرمانپور-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  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف

از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه و باغ بـه مسـاحت  2160مترمربع پالک

26کرمـان بـه ادرس سـیرچ -روبـروی پاسـگاه انتظامـی خریـداری از مالـک
رسـمی اقـای ابوتراب مظفری محرز گردیده اسـت .لذا بـه منظور اطالع عموم

مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند

از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 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 .م /الـف 1582

تاریخ انتشار نوبت اول -98/11/15تاریخ انتشار نوبت دوم98/11/29 :

ابراهیم سـیدی -رییس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و

سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف

وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره

وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره

ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه

ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه

 139860319012001146هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت

ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسـین مکی

139860319062000652هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت

ثبـت ملـک گلباف تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای احمد سـامانی

ابادی فرزند اسـماعیل بشـماره شناسـنامه  54صادره از مرکزی در ششـدانگ

زاده فرزند محمد بشـماره شناسـنامه  1صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب

بخـش  36کرمـان بـه ادرس سـیرجان مکی اباد اراضـی فیروز ابـاد خریداری

مفـروز و مجـزی شـده از پلاک -1558اصلـی واقـع در گلبـاف کفـگان محله

یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  691/58متـر مربع پلاک ۳۰۱۳اصلـی واقع در

از مالـک رسـمی اقـای علـی مظفری محرز گردیده اسـت .لذا بـه منظور اطالع
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه

اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم

اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند

مالکیـت صـادر خواهد شـد .م /الف 617
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/11/29 :

محمدآرمانپور  -رئیس ثبت اسـناد و امالک

خانـه مخروبـه به مسـاحت 258/45مترمربـع پالک  1فرعـی از -1558اصلی
دشـتوئیه خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حسـین فندقاعی محـرز گردیده

اسـت .لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵روز آگهی

مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو

ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم
نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .م /الـف 1552
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/11/29 :

محمد مقصودی -رئیس ثبت اسـناد و امالک گلباف

مروری بر عملکرد گروه خودروسازی سایپا از بهمن  ۹۷تا بهمن ۹۸؛

تیبا و سـاینا اختصـاص یابد.

از بحران تا فجـر

ساماندهی تولید ،کاهش تعهدات

کـه مدیرعامـل گـروه سـایپا در گردهمائـی زنجیـره تامین
محصـول جدیـد ایـن خودروسـاز ،سـخن از برنامـه ریزی

امـا یکـی از نتایـج بحـران نیمـه دوم سـال  97بـرای

نارنجـی هـای جـاده مخصـوص بـرای خـروج از زیـان بـه

خودروسـازان عـدم توانائـی در تحویـل خودروهـا و معـوق

میـان آورد .بـه عبـارت دیگـر ،در صورت تحقق ایـن برنامه

شـدن تعهـدات آنهـا بـه مشـتریان بـود بـه گونـه ای کـه

هـا سـایپا پـس از سـال هـا زیـان دهـی و افزایـش زیان

تعهـدات فروش گروه خودروسـازی سـایپا در بهمن  97به

انباشـته مـی توانـد امیـدوار باشـد در آینـده ای نـه چندان

عـدد  540هـزار دسـتگاه خودرو می رسـید .به زبان سـاده

دور ،نمودارهـای مالـی قرمـز را رنگـی سـبز بزنـد.

تر ،سـایپایی که سـکان آن به دسـت مدیران کنونی سپرده

سایپای جدید با ورود  ۸محصول متفاوت

شـد تولیـدات بیشـتر از یک سـال آینـده خـود را فروخته

سـایپا قـرار اسـت در سـه سـال آینـده  ۸خـودرو جدیـد

بـود .ایـن وضعیـت علاوه بـر اینکـه حکایـت از روزهـای

بـه بـازار عرضـه کنـد ،خودروهایـی کـه یـا محصـول جدید

سـخت در تامیـن نقدینگـی گـروه داشـت ،باعـث بـروز

هسـتند یـا مـدل هایـی جدیـد و متفـاوت از خودروهایـی

نارضایتی مشـتریان نیز می شـد ،به ویژه آنکه تعداد قابل

کـه پیشـتر تولیـد می کـرده اسـت .برای آغـاز تولیـد انبوه

توجهـی از ایـن تعهدها ،خودروهایـی بودند که تولید آنها به

محصولـی کـه چنـدی پیـش رونمائـی کـرده ،همایشـی

دلیـل قطـع همکاری شـرکای خارجـی امکان پذیـر نبود و

برگـزار کـرد و بـه زنجیره تامین قطعات آن آمـاده باش داد

بایـد بـا یـک یا چند خـودرو در حـال تولیـد جایگزین می

تا در نیمه نخسـت سـال  ۹۹شـاهد ورود محصول جدید و

نشانی کرمان :خیابان شهید بهشتی ،کوچه شماره  ،10نبش شرقی 2

شـدند .بـا ایـن حال سـایپا در اقدامـی جهادگونـه ،ابتدا به

باکیفیـت روز سـایپا بـه بازار باشـیم.

نشانی جیرفت :خیابان مسجد جامع کوچه بنبست نرسیده بیمه مرکزی ایران

تقویـت زنجیـره تامیـن خـود پرداخت تـا عالوه بـر تحقق

علاوه بـر آن زمزمـه هـای طراحـی و تولیـد دو محصـول

تولیـد "عبـور مسـتقیم" در خطـوط تولید خـود ،ده ها هزار

جدیـد و رونمائـی از یک محصول دیگر در سـایپا به گوش

خـودرو ناقـص پـارک شـده در پارکینـگ ها را نیـز تکمیل

مـی رسـد ،ضمـن اینکـه قـرار اسـت دو محصول سـاینا و

کـرده و تحویـل مشـتریان دهـد .نتیجه ایـن اقدامات هم

کوییـک هـم فیس لیفت های داشـته باشـند و سـایپا در

این شـد که در دهه فجر  98سـایپا  400هزارمین محصول

کمتر از دو سـال آینده مهمانان تازه ای در سـبد محصوالت

خـود در سـال  98را تحویـل مشـتریان دهد.

خود داشـته باشـد.
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نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست .

در اینستاگرام چه خبر

اگـر بخواهیم نگاهی به دسـتاوردها و تالش های یکسـال

بیشـتر می شـد و عدم همکاری شـرکای خارجی در زمینه

گذشـته در گروه خودروسـازی سـایپا به عنوان خودروسـاز

تامیـن قطعـه در کنـار محدودیـت هـای انتقـال پـول بـه

اول کشـور بپردازیـم ،مـی توانیم آن را جهـادی برای خروج

خـارج از کشـور خودروسـازان را با مشـکالت عدیـده ای رو

از بحـران در پسـاتحریم و بازگشـت رونق بـه خطوط تولید

بـه رو مـی کـرد.

پویش ملی بومی سازی قطعات صنعت خودرو

قلمداد کنیم.
نکتـه جالب توجه در مرور عملکرد یک سـاله گروه سـایپا،

بـه جـرات مـی توان گفـت اقدام کلیدی سـایپا بـرای غلبه

تطابـق و تقـارن بهمـن مـاه  ۹۷بـا آغـاز حضـور و فعالیـت

بـر محدودیـت ها و فائق آمدن بر مشـکالت ،اجـرای تمام

تیـم مدیـران جدیـد ایـن خودروسـاز اسـت کـه باعث می

و کمـال "پویـش ملـی بومـی سـازی قطعـات محصـوالت

شـود مـرور عملکـرد سـایپا از بهمـن  ۹۷تـا دهـه فجر ۹۸

سـایپا" بـود کـه بـا تاکیـد و حمایـت وزیر صنعـت ،معدن

بـه نوعـی بررسـی کارنامه سـیدجواد سـلیمانی مدیرعامل

و تجـارت بـه مرحلـه اجـرا درآمـد .در ایـن پویش ،سـایپا

جدیـد گـروه سـایپا در نخسـتین سـال حضـورش در این

تمامـی قطعـه سـازان ،دانشـگاهیان ،شـرکتهای دانـش

گـروه هم باشـد.

بنیـان و فعـاالن عرصه صنعت را برای همـکاری در طراحی

عملکـرد حوزههـای اقتصـادی اگـر چـه بـه واسـطه

و تولیـد قطعاتـی کـه پیشـتر از خـارج تامیـن می شـدند

پیچیدگیهـای خـود ،دارای سـطوح چندگانـه تحلیلـی

را فراخوانـد تـا بـا یـاری یکدیگـر وابسـتگی بـه آن سـوی

هسـتند امـا بـه همـان میـزان هـم بـه دلیـل امـکان ارائه

مرزها را کاهش دهند و سـطح بیشـتری از سـاخت داخل

اعـداد و ارقـام ،مـی تواننـد آمـاری ،مسـتند و قابـل درک

خودروهـای وطنـی را ثبـت کنند.

باشـند.

گـروه سـایپا با اجـرای این پویـش در مجموع بـا برگزاري

در همیـن راسـتا بررسـی آمـار و ارقـام مربـوط بـه سـايپا

سـه ميز تخصصي و با مشـاركت شـركت هاي قطعه سـاز

نشـان میدهـد پیگیریهـا و حمایتهـای وزارت صنعت،

داخلي و شـركت هاي دانش بنيان ،توانسـت  ۵۳قطعه را

معـدن و تجـارت بـا تالشهـای مدیـران و کارکنـان ایـن

بومـي سـازي كرده و كاهـش ارزبري  ۱۵۰ميليـون يورويي

گـروه خودروسـازي همراه شـده و در سـایه ایـن دو عامل،

را باعث شـود.

از صفحه 1313_irna

تحقق واقعی "رونق تولید" در سخت ترین روزها

سـایپا وعده و برنامه ای اسـت که سـال های سـال مطرح

گـروه خودروسـازی سـایپا در یکسـال گذشـته بـه ویـژه

شـده امـا اسـتقبال گسـترده مشـتریان و در نتیجـه تیراژ

از ابتـدای سـال  ۹۸تغییـر ،تحـول و بهبـود فرآیندهـای

بـاالی آن باعـث میشـد تـا توقـف تولیـد پرتیراژتریـن

عملکـردی در تمـام حـوزه هـا را در دسـتور کار قـرار داد کـه

خـودرو سـاخت داخـل همـواره روی کاغـذ باقـی بمانـد و

در ایـن میـان ،تولیـد به عنوان شـاهرگ حیاتـی این بنگاه

اجـرا نشـود .توقـف تولیـد پرایـد را مـی تـون بـه جراحـی

بـزرگ صنعتـی مـورد توجـه ویـژه قـرار گرفت.

بـزرگ در سـطح گروه سـایپا توصیـف کرد ،چرا کـه اجرای

تغييـر اسـتراتژي سـايپا در افزايـش توليـد و تنـوع

آن در ظاهـر عواقبـی را به دنبـال دارد اما در دراز مدت منجر

محصوالت و تولید روزانه بیش از ۲هزار دسـتگاه شـرايطي

بـه تحـول و بـه روزآوری در سـبد محصـوالت سـایپا مـی

را بـراي سـايپا ايجـاد كرد تـا بتواند عالوه بـر تحقق واقعی

شـود و از سـوی دیگـر تاثیـر شـگرفی در احیـای برند این

رونـق تولیـد در ایـن سـال ،زمینـه را برای کسـب موفقیت

خودروسـاز خواهد داشـت.

هـای دیگـر فراهم سـازد.

سـایپایی ها در اواسـط سـال  ۹۸برنامه ریـزی دقیق خود

در ارديبهشـت مـاه سـال جـاري سـايپا توانسـت بـا توليد

بـرای خـروج سـه مدل از محصـوالت خانواده ایکـس 100را

روزانـه  ۲۳۰۰دسـتگاه خودرو ركـورد توليد روزانه محصوالت

اعلام کردنـد و اتفاقـا خروج نخسـتین مدل را نیـز ده روز

خـود در ايـن گـروه را بشـكند .همچنيـن موفق شـد عنوان

زودتـر از برنامـه اعلام شـده ،محقـق کردند .قرار اسـت دو

خودروسـاز برتـر كشـور را از آن خـود كند.

مـدل دیگـر ایـن خـودرو پرحاشـیه نیـز در ماه هـای آینده

ثبـت ایـن تیـراژ تولیـد و رکوردهـا در حالـی رخ داد

از خـط تولیـد خارج شـوند و ظرفیت آزاد شـده تولیدی در

کـه تاثیرهـای محدودیـت آور تحریـم روز بـه روز

سـایپا به افزایش تولید سـایر محصوالت از جمله کوییک،

آوای محلی

ُ
سیفالم ُدزیشون
نِک و َاویشن و

خِ یارو گوجه و ُ
مالم ُدزیشون

ُدزون بی َوایه َا کبیر َحتی

دارم
مُ َحتی تو خونه َظرفی َن ُ

َخت بَد ُ
ِبدِ ی ای ب ِ
حالم ُدزیشون

اقداماتـی انجـام داد و کارنامـه ای بـه جـا گـذارد که تحقق

نیسـت دیگـر محصـوالت خـود را در یک سـطح قیمتی و

آنهـا در شـرایط عـادی هـم دشـوار بود ،چه رسـد بـه اینکه

کیفیتـی خـاص محـدود کنند.

ایـن رونـد رو بـه بهبـود در یکـی از سـخت تریـن سـال
هـای تاریـخ صنعت خـودرو ایـران به واسـطه تحریم ها و
محدودیـت های بین المللی طی شـده باشـد .ریشـه این

بررسـی آمـاری نتیجـه گرفت این اسـت که بهمـن ماه ۹۷

دسـتاوردهای قابـل اعتنا را مـی توان در هنـر برنامه ریزی

سـایپایی هـا در بسـیاری از حـوزه ها تا بهمـن  ۹۸بهبودی

مدیریتـی در کنـار تاکیـد و پیگیـری جـدی بـرای برقراری

قابـل توجـه پیـدا کـرده و در عمـل از وضعیـت بحـران زده

انضبـاط مالـی جسـت وجـو کـرد .نتیجـه ایـن تغییـرات

بـه شـرایط مطلـوب تغییـر پیـدا کرده اسـت .شـرایطی که

و تحـوالت در حـوزه مالـی و اقتصـادی سـایپا آن اسـت

براسـاس آن مـی تـوان به سـایپا و آیندهاش امیـدوار بود.

عکس نوشت

ُ
مام سودِ هِ
َت ِ
مسالم ُدزیشون

وشرت و َش ُ
َشهین ُ
لوالم ُدزیشون

انتظار زیبایست،
وقتی سایهی تو ،

وچ ُ
نگالم ُدزیشون
عَ َجب بُشخاب َ

شاعر  :پرویزخسروی (پنجلوک)

از بحران تا فجر

در نهایـت آنچـه مـی تـوان از این مـرور کوتـاه عملکردی و

توقـف تولیـد و خـروج خـودرو پرایـد از سـبد محصـوالت

شـدند و سـپس در جهـت مثبـت تغییـر مسـیر دادند.

تابـع باورهـای سـنتی دربـاره موفقیت روشهـای درمانی گـره خورده با خرافه باشـند.

گـروه خودروسـازی سـایپا از بهمـن  97تـا فجـر 98

تغییـر مسـیری راهبـردی و اسـتراتژیک داده انـد و قـرار

جراحی بزرگ؛ توقف تولید پراید

شـاخصهای عملکـردی رو بـه افـول قبلـی ،ابتـدا متوقف

دشـواری دسترسـی بـه پزشـک در جنوب کرمان باعث شـده روسـتاییان این منطقـه ،همچنان

انضباط مالی با هدف خروج از زیان

همـه اینهـا نشـان می دهـد نارنجی های جـاده مخصوص

از پشت در سرك می كشد

شاعر  :اسماعیل جالئی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

(نوبت اول)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

عکس:

مناقصه واگذاری پایگاه ها و مراکزخدمات جامع سالمت شهرستان های باالی  20هزارنفر

بهداشتی درمانی کرمان

حميد رضا اميری

دستگاه مناقصه گزار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

موضوع مناقصه

واگذاری پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سالمت شهرستانهای باالی20هزار نفر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

باآورد یکساله و تضمین

شرکت در مناقصه(ریال)

شرح

برآورد یکساله (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

شماره مناقصه

کرمان بلوک 1

44/450/965/962

2/222/584/298

104/19/12/98

کرمان بلوک2

62/359/993/656

3/117/999/683

105/19/12/98

کرمان بلوک 3

66/836/948/670

3/304/738/973

106/19/12/98

کرمان بلوک4

54/039/021/318

2/701/951/066

107/19/12/98

بافت بلوک5

21/284/026/460

1/064/201/323

108/19/12/98

بردسیر بلوک6

19/402/196/857

970/109/843

109/19/12/98

www.setadiran.ir

راور بلوک7

15/110/873/551

755/543/678

111/19/12/98

مناقصات

زرند بلوک 8

37/255/503/367

1/862/775/169

110/19/12/98

شهربابک بلوک 9

23/987/140/832

1/199/357/042

112/19/12/98

دریافت اسناد

بلوک های  1-4از تاریخ درج فراخوان لغایت روز دوشنبه مورخ  98/12/5و بلوک های  5-9سه شنبه مورخ  98/12/6تا ساعت 14:30

آخرین مهلت بارگزاری اسناد .
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

بلوک های  1-4تا ساعت  14/30روز شنبه مورخ  98/12/17و بلوک های  5-9تا ساعت  14:30روز دوشنبه مورخ 98/12/19

بازگشایی پیشنهادها

از ساعت (11شماره بلوک )1-4روز دوشنبه مورخ  98/12/19و بلوک  5-9از ساعت  11روز سه شنبه مورخ 98/12/20

درتوییترچه میگویند؟
دریافت اسناد:

الف)سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت
ب)پایگاه ملی

http://iets.mporg.ir

ضمنا جلسه توجیهی درساعت  10روزدوشنبه مورخ  98/12/12درمحل معاونت بهداشتی دانشگاه برگزارخواهد شد .
محل تسلیم فقط پاکت الف(تضمین شرکت در مناقصه) :کرمان -ابتدای جاده هفت باغ علوی،معاونت غذا و دارو ،اداره حراست

(هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد)

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شناسه آگهی ۳۰۹۳

