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انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار

ما آنچه را می گوییم، می سازیم

گامی بلند در جهت رونق تولید و اشتغال در بم بزرگ

عرضه خرما در بورس کاال در چه مرحله ای است؟
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۸۴ درصد ابالغیه ها در 
حوزه قضایی بم به صورت 
الکترونیک صادر می شود

رییس کل دادگس��تری استان کرمان گفت: طی ۵ 
ماهه امس��ال ۹ هزار و ۶۷۵ پرونده به حوزه قضایی 
شهرس��تان بم وارد ش��ده که از این تعداد ۶ هزار و 
۲۶۲ پرونده به شعب دادسرا و ۳ هزار و ۴۱۳ پرونده 

به شعب دادگاه وارد شده است.

یداهلل موحد، رییس کل دادگس��تری استان کرمان با 
اشاره به لزوم نظارت بر رعایت مفاد حقوق شهروندی 
در دس��تگاه قضای��ی، گفت: نظارت دقیق و مس��تمر 
قضایی راهکار اصلی برای استیفای حقوق شهروندان 
است که در استان کرمان به صورت ویژه مورد توجه 

قرار گرفته است.
رییس کل دادگستری استان کرمان در حاشیه بازدید 
از شعب قضایی شهرستان بم و نشست تبیین عملکرد 
حوزه قضایی این شهرستان افزود: طی ۵ ماهه امسال ۹ 
هزار و ۶۷۵ پرونده به حوزه قضایی شهرستان بم وارد 
ش��ده که از این تعداد ۶ هزار و ۲۶۲ پرونده به ش��عب 
دادس��را و ۳ هزار و ۴۱۳ پرونده به شعب دادگاه وارد 

شده است.
وی با اش��اره ب��ه این مطل��ب ک��ه ورودی پرونده به 
دادس��رای بم در پنج ماهه امس��ال در مقایسه با مدت 
مشابه س��ال قبل ۲۶.۶ و به دادگاه این شهرستان ۱۲.۳ 
درصد کاهش داش��ته اس��ت، خاطرنش��ان کرد: در 
مجم��وع می��زان ورودی پرونده ها به ح��وزه قضایی 
شهرستان بم در ۵ ماه ابتدای سال جاری ۲۲.۱ درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اظهارداشت: 
در مجموع طی ۵ ماهه امس��ال ۹ ه��زار و ۶۸۷ پرونده 

در حوزه قضایی بم مورد رسیدگی قرار گرفته است.
موحد تصریح کرد: نرخ رس��یدگی ب��ه پرونده ها در 
حوزه قضایی بم از ۹۶.۹ در پنج ماهه نخس��ت س��ال 
گذشته به ۱۰۰.۱ در سال جاری رسیده که جای تقدیر 

دارد.
وی بر کاهش متوس��ط زمان رس��یدگی به پرونده ها 
در ح��وزه قضایی بم تاکید ک��رد و ادامه داد: در حال 
حاضر ۸۴ درصد ابالغیه ها در این شهرستان به صورت 

الکترونیک صادر می شود./میزان

انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار

تصاویر به روز از عملیات بتن ریزی 
واحدهای 1۸0متری آپارتمانی انبوه سازان 

مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید

رویای شما تبدیل به واقعیت می شود، این تمام چیزیست که ما انجام می دهیم...
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مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاال پاسخ داد

بم - بلوار امام خمینی روبروی تیپ

60 ماه ضمانت
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رودخان��ه گرگ در شهرس��تان ریگان در پی بارندگی های س��االنه با طغیان و 
جاری شدن به سمت این شهرستان، باعث وارد آمدن خسارات زیادی به مناطق 
روس��تایی و شهری می ش��ود که اقدامات پیش��گیرانه برای کاهش آسیب ها را 

می طلبد.

استان کرمان در پی تغییرات اقلیمی شاهد بارش های شدید و سیل آسا در چند سال 
اخیر بوده بطوریکه مناطق زیادی از این استان پهناور در معرض جاری شدن سیالب و 

طغیان رودخانه ها قرار گرفته است.
شهرس��تان ریگان یکی از شهرس��تان های شرقی اس��تان کرمان است که با آغاز فصل 
پاییز و زمس��تان و بارش نزوالت آسمانی، به دلیل گودی این شهرستان، رودخانه ها از 

شهرستان های شرقی وسیستان و بلوچستان به این منطقه گسیل داده می شوند.
طغیان رودخانه گرگ که از سمت استان سیستان و بلوچستان جاری می شود، ساالنه 
مناطقی از شهرس��تان ریگان بویژه منطقه روس��تایی ده رضا را با خس��ارت های زیادی 
مواجه می سازد و محصوالت کشاورزی و دسترنج زحمات طاقت فرسای مردم کویر را 

نابود می کند.
بررس��ی میدانی وضعیت بس��تر و اطراف رودخانه گرگ نش��ان می دهد به دلیل وزش 
طوفان های شدید شن در منطقه، جهت رودخانه  را به سمت شهرستان ریگان کشانده 

که با بارش های تند حجم زیادی از سیالب را به منطقه ده رضای ریگان می رساند.

نگرانی مردم از طغیان دوباره رودخانه گرگ
مصطفی برزنگی پور یکی از کشاورزان منطقه با اشاره به خسارات سالب رودخانه گرگ 
به محصوالت کش��اورزی گفت: همه ساله این رودخانه خسارات زیادی به کشاورزی ما 
وارد می کند که اوج این خس��ارات زمانی است که رودخانه گرگ وارد مزارع کشاورزی 

ما می شود ومحصوالتمان را از بین می رود.
وی افزود: تاکنون هیچ اقدامی برای مهار س��یالب رودخانه صورت نگرفته اس��ت و افراد 
محلی در زمان جاری ش��دن آن با وسایل خود از جمله تراکتور تا حدودی جلوی ان را 

می گیرند اما با یک ساعت شدت تمامی سیل بند های ما را خراب می کند.
رض��ا هدایت��ی یکی از اهالی روس��تای ده رضا ریگان نیز با بی��ان اینکه عمده محصول 
کش��اورزی مردم منطقه کشت یونجه است گفت: چند سالی گذشته با تغییر جهت آب 
رودخانه گرگ به شهرستان ریگان توسط طوفان های شدید شن تمامی دست رنج یک 
س��اله ما نابود می ش��ود و وقتی این رودخانه وارد روستای ما می شود همه چیز را سر 

راه خود نابود می کند.
وی افزود: ما همه س��اله به مسئوالن مربوطه مراجعه می کنیم اما تاکنون هیچ اقدامی 

برای  بهسازی و مهار آن صورت نگرفته است.
صغری هدایت پور یکی دیگر از اهالی منطقه ده رضا گفت: براثر طغیان رودخانه گرگ 
و رودخانه های شهرس��تان ریگان س��ال گذشته منزلم خراب ش��د و شدت سیالب به 
حدی بود که روس��تایمان را ترک کردیم که پس از بازگش��ت به روستا آب منزلم را با 

خود برده بود.
وی با اشاره به قطع ارتباط روستا در زمان سیالب با دیگر مناطق شهرستان افزود: سیل 
رودخانه گرگ س��ال گذشته تمامی روس��تای ما را فرا گرفت و این روستا را در زیر آب 
مدفون شد و امکان تردد و امداد رسانی در منطقه مقدور نبود و مجبور شدیم چند روز 

در میان گل و الی رودخانه زندگی کنیم.

مطالعات ساماندهی رودخانه گرگ آغاز میشود
مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان ریگان گفت: منطقه ده رضای شهرستان ریگان قطب 
تولید یونجه شرق کشور به شمار می رود که وجود ده ها موتور پمپ کشاورزی در این 

منطقه به قطب اقتصادی در ریگان تبدیل ش��ده اس��ت، اما با شروع بارشها در منطقه و 
جاری ش��دن رودخانه ها در این منطقه شاهد خسارات شدیدی به قطب کشاورزی این 

شهرستان هستیم.
حمید فرامرزی افزود: طی ۲ سال اخیر رودخانه ای به نام گرگ بر رودخانه های

شهرس��تان افزوده شده است و باعث تخریب بخش کش��اورزی در منطقه ده رضا شده 
و س��ال گذش��ته این رودخانه به ده رضا و روستاهای مجاور بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال 

خسارت وارد نمود.
مدیر جهاد کش��اورزی ریگان تصریح کرد: هم اکنون کش��اورزان منطقه ده رضا کشت 
پاییزه را در این منطقه اغاز نموده اند که با کوچکترین بارش��ی در معرض خطر جدی 

قرار دارند.
وی تاکید کرد: برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی به منازل و زمین های کشاورزی 

احداث سیل بند در اطراف رودخانه و مسیلها ضروری است.
مدیر منابع آب شهرستان ریگان با اشاره به اینکه ریگان یکی از مناطق بحران خیز در 
استان کرمان است گفت: وزش طوفان، ریزگردها و جاری شدن سیالب از جمله حوادثی 

است که در این منطقه خسارتهای زیادی به مردم وارد می کند.
وحید حسیبی با اشاره به خطر جاری شدن سیل در مناطق حادثه خیز افزود: مطالعات 
رودخان��ه گ��رگ در منطقه ده رضا به زودی آغاز خواهد ش��د که بتوان با اقدامات اولیه 

سیالب این رودخانه را مهار کنیم.
فرماندار ریگان گفت : منطقه ده رضا همه س��اله با بارش رحمت الهی و جاری ش��دن 
رودخانه ها پرآب می شود که با جاری شدن رودخانه ها خسارات زیادی به زیر ساخت 

های این شهرستان وارد می شود.
امین باقری بیان افزود: ۲ رودخانه ۸۰۰متری و گرگ این منطقه را تهدید می کند که 
با اقدامات اولیه برای رودخانه ۸۰۰متری تا حدودی سیل بندها در حاشیه این رودخانه 

احداث شده اند.
وی بی��ان کرد: اما برای جلوگیری از طغیان رودخانه گرگ، هیچ اقدامی صورت نگرفته 
و سال گذشته این رودخانه به چندین روستا خسارت و بخش کشاورزی منطقه ده رضا 

را نابود کرد.
فرماندار ریگان با بیان اینکه ترمیم سیل بندها در منطقه ده رضا انجام شده است، تاکید 
کرد: منابع طبیعی و آب منطقه ای اس��تان کرمان هر چه س��ریع تر مطالعات وپخش 

سیالب این رودخانه اقدامات الزم را انجام دهند.

پیام مخاطبین طلوعطغیان رودخانه »گرگ« در کمین ریگان

اینترنت طرز
سالم میخوام همه مسئولین و نماینده محترم این پیام رو ببینند، 

چرا هیچ کدوم از مسئولین محترم به فکر اینترنت روستای 
طرز نیست؟

چندسال قبل که کابل فیبر نوری به روستاها اومد چرا روستای 
طرز نادیده گرفتن؟

مسئولین شهرستان چرا به فکر نیستن 
چرا ما باید از از این نیاز مهم جامعه امروز محروم باشیم شاید 

ما جزء محدوده شهرستان جیرفتیم خبر نداریم 
احتماال باید از طرف شهر جیرفت پیگیری کنیم، واال ما یه 

کارت به کارت ساده هم نمیتونیم انجام بدیم 
کابل فیبر نوری ۵کیلومتری روستاست مگه چقدر وقت میبره 
این رو بیارن داخل روستا، قبال یکبار به اقای نیکزادی گفتیم 

قول دادن هرچه زودتر درست بشه ولی خبری نشد اقای 
الهامی از کرمان اومدن بازدید گفتن درستش میکنیم بازم 

خبری نشد االن ۲۰روز دیگه اول مهر دانش اموزای روستای 
"طرز" اینترنت ندارن االن چند ساله همه روستاها از اینترنت 

برخوردارن ولی روستای طرز که بزرگترین روستای منطقه 
روداب از نت محرومه

خواهشا به فکر باشید

اینترنت دارستان
 باسالم و خسته نباشین خدمت شما عزاداریاتون قبول 

حق، باتوجه به رسیدن فصل مدارس وباوجود ویروس 
کرونا ونیاز مبرم به اینترنت، روستای دارستان اصال آنتن 

دهی خوبی نداره وبیشتر ساعات روزهم اهالی این روستا 
آنتن ندارند وخانواده هاشون ازشون خبری ندارند،از شما 

هفته نامه طلوع بم خواستاریم که به مسئولین مخابرات 
صدای مارو برسونین ونسبت به ارتقاء دکل این روستا 

اقدام کنین باتشکر

 توزیع نامناسب ماسک ستاد اجرایی در 
بم و گالیه مندی مردم

 سالم.این متن فوق رو انتشار دادن که مردم ثبت نام کنند 
برای ماسک وخودشون بعداز ثبت نام وواریز مبلغ نوبت 

دهی میکنند برای تحویل ماسک.که امروز ۱۱شهریور 
ساعت ۷تا۹موعد تحویل ماسک بنده بود که مراجعه 

کردم وبا صحنه خیلی بدی مواجه شدم ،اول اینکه محل 
تحویل بلوار امام .مسجد امام بود وزمان اوج ترددکه 

باعث ترافیک خیلی سنگینی شده بود.دوما _زمانی که 
درب مسجد باز شد حدود ۱۰۰نفر ازمردم که نوبت 

امروز به غیر از مردم ساکن بم از شهرستانهای نرماشیر 
،ریگان،فهرج وروستاهای اطراف امده بودندکه باتوجه 

به شیوع کرونا خیلی وحشتناک بود،وازهمه مهمتر 
یک فرد که جوانی حدود۱۷ساله امد وتنها چیزی که 
میدانست این بود که بگوید سیستم قطعه و۱۳ مراجعه 

کنید،حال باتوجه به اینکه نوبت ۱۱ توزیع نشده واحتمال 
اینکه ۱۲و۱۳ هم به جمع انها اضافه بشوند روز ۱۳ 

چگونه میخواهند جوابگوی مردم توی این وضعیت قرمز 
باشند،بهتر نبود توی این یک هفته زمانی ثبت نام تا موعد 

تحویل لیست برداری صورت بگیرد وماسکها اماده 
زمان تحویل هم بارائه کارت ملی تحویل مردم بدهند تا 
تجمعی ایجاد نشود،واقعا مدیریت صحیحی انجام گیرد 

وباعث ناراحتی ونارضایتی مردم نگردد.

اینترنت نارتیچ
�� سالم توربخدا این بگوش مسئولین برسانید بخاطر 

ضعیف بودن اینترنت  نارتیچ دوسال هسته بازشدن 
مدارس و کالس انالین برای بچه ها م باید هر ظهر ۵ 
کیلومتر ساعت ۱۲بیایم بم   سال قبل هم استوری هم 

کردید ولی هیچ پیگیری نشد ما چه گناهی کردیم 
روستایی شدیم و وضع مالی نداریم حداقل بیاییم بم تا 

بچه هامون بتوانن مثل بچه ها شهر بم داخل منزل کالس 
آنالین نگاه کن نه بیارمشون داخل ماشین کنار بهشت 

زهرا بم همش شرمنده باشم  با تشکر از شما

اینترنت دولت آباد انصاری
�� سالم. لطفا فکری بکنین برای خط های ایرانسل و 
اینترنت دولت اباد انصاری االن باید مجازی بچه ها 

درس بخوانند، اصال نت نیست ۲ماه قطع شدن. نتونستیم 
بچه ها رو در شاد ثبت کنیم بخاطراینترنت قطع. سیم 
کارت دانش اموزان میدهند همراه اول هست همراه 

اول که اصال انتن نمیده ما با ایرانسل بچه ها رو از طریق 
مجازی یاد میدادیم که این هم متاسفانه االن قطع شدن. 

ممنون میشم پیگیری کنین

آموزش وپرورش
باسالم.می خواستم خواهش کنم به مسئولین آموزش و 
پرورش بفرمایین شما چرا بعداز ۷-۶ماه که تووضعیت 

کرونا هستیم و میدانید که مدارس بیشتر مجبورن 
کالسارو انالین برگزار کنن از این جهت مدارس رو 

بازدید نکردین؟به مدارس پشتیبانی برای برگزاری انالین 
کالسا ندادین؟این صحبت رو در مورد دبیرستان دور 

دوم دخترانه می کنم.

حوادث

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: فرد کالهبرداری که با معرفی 
خود به عنوان بازرگان بین المللی س��ه خان��م را با وعده ازدواج 
اغفال و از آنان بیش از ۳ میلیارد ریال اخاذی کرده بود، شناسایی 

و دستگیر شد.

به گزارش ایرنا، سردار عبدالرضا ناظری روز پنجشنبه در تشریح 
این خبر به رس��انه ها افزود: این فرد به بهانه ازدواج با یک خانم 
ارتباط برقرار و با معرفی خود به عنوان بازرگان بین المللی و عازم 
کانادا از وی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به همراه یک دستگاه 
خودروی سواری دریافت و پس از مدتی کامال با وی قطع ارتباط 

کرده است.
سردار ناظری با اشاره به دستگیری این متهم سابقه دار در یکی از 
روستاهای استان، اظهار داشت: این متهم به همین شیوه با شناسایی 
و اغفال بانوان جوان س��رمایه دار، از ۲ خانم دیگر نیز بیش از ۲ 

میلیارد ریال اخاذی کرده است.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه این متهم در زمان فراری 
بودن، در مناطق مختلف استان و همچنین در استان های اصفهان 
و هرمزگان نیز حضور داشته تصریح کرد: این موضوع که برخی 
افراد به سادگی فریب اینگونه وعده های پوشالی را می خورند پیام 

های عبرت آموز زیادی برای همگان دارد.

بازرگان تقلبی در کرمان دستگیر شد

کشف اختالس یک میلیارد تومانی در یک 
شرکت بیمه در سیرجان

دادستان عمومی و انقالب س��یرجان از کشف اختالس 
یک میلیارد تومانی در یک شرکت بیمه خبر داد.

به گ��زارش خبرگزاری مه��ر به نق��ل از روابط عمومی 
دادگستری کرمان، محسن نیک ورز از کشف اختالس 
یک میلی��ارد تومانی در یک ش��رکت بیم��ه خبر داد و 
گفت: متهمان این پرونده با تبانی و پرونده سازی بیش از 

یک میلیارد تومان از وجوه دولتی را اختالس کرده اند.
دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان در تشریح این خبر 
اف��زود: در حال حاضر دو نف��ر از کارکنان بیمه و دو نفر 
از مس��ئوالن نمایندگی این ش��رکت بیمه در شهرس��تان 
س��یرجان در رابطه با این پرونده در بازداش��ت موقت به 

سر می برند.
وی با اش��اره به این مطلب که بررس��ی ابعاد دقیق تر این 
پرونده در دادسرای سیرجان در دست انجام است، عنوان 
کرد: این موضوع با گزارش س��ازمان بازرسی به دادسرا 
منعکس ش��د و متهمان با دس��تور قضائی توس��ط پلیس 

اطالعات و امنیت عمومی این شهرستان دستگیر شدند.
دادستان عمومی و انقالب س��یرجان مبارزه با فساد را از 
اولویت های ابالغی قوه قضائیه و از رس��الت های اصلی 
آن برش��مرد و تاکید کرد: دستگاه قضائی در شهرستان 

سیرجان در مسیر مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارد.

براب�رآراه ص�ادره هیئ�ت اول موضوع قان�ون تعیین تکلیف 
فاقدسندرس�می  وس�اختمانهای  اراض�ی  ثبت�ی  وضعی�ت 
مس�تقردرواحدثبتی ح�وزه ثبتی مل�ک بم تصرف�ات مالکانه 
بالمع�ارض متقاضی�ان ذی�ل واقع درشهرس�تان بم بخش�هاي 
29  لغای�ت 33کرمان محرزگردیده اس�ت لذابمنظور اطالع 
عم�وم مراجعین دردونوبت ب�ه فاصله 15روز آگهی میش�ود 
ودرصورتیکه اش�خاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش�ته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس�لیم وپس ازاخذ 
رس�یدظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرابه مراجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 
انقض�اء مدت مذکور وع�دم وصول اعت�راض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان
پالک  ۲فرعي از۲۱۲۹اصلي علي رنجبر کدملي 

۳۱۱۰۸۳۵۷۷۰فرزندحسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
۲۰۰مترمربع واقع درخیابان بوعلي شرقي شهربم ازمالکیت حسین 

بهرامي.
پالک ۳فرعي از۲۱۸۹اصلي نادربهرامي نژادکدملي 

۳۱۱۱۵۱۱۵۲۹فرزندعلیرضاششدانگ ساختمان  تجاري مسکوني 
بمساحت ۴۹متر مربع واقع درخیابان بوعلي شهربم ازمالکیت 

سلمان رنجبر.
پالک ۳۷فرعي از۲۳۴۶اصلي اشرف دادي دهنوي کدملي 
۳۲۰۹۵۸۱۰۴۵فرزندعباس ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۵۷مترمربع واقع درخیابان ابوالفضل شهربم ازمالکیت صغري 
عبداهلل پوروقنبر خورشیدي.

پالک ۸۵۹فرعي از۲۳۵۶اصلي حمیدرضازارع دارستاني کدملي 
۳۱۱۱۰۳۰۹۰۳فرزندحسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
۳۳۲مترمربع واقع درخیابان ولي اهلل امیري کوچه ۲شهربم 

ازمالکیت حسین وداریوش روشني .

پالک ۳۳فرعي از۲۵۸۶اصلي غالمعباس فروتن غزنوي کدملي 
۳۲۰۹۸۵۰۹۵۱فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۵۶مترمربع واقع درخیابان پاسداران کوچه ۸شهربم ازمالکیت 
احمدفروتن غزنوي.

پالک ۳۴فرعي از از۲۵۸۶اصلي نصراهلل فروتن غزنوي کدملي 
۳۱۱۰۹۳۴۶۷۱فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۸۴مترمربع واقع درخیابان پاسداران کوچه ۸شهربم ازمالکیت 
احمدفروتن غزنوي.

پالک ۱۳۳۳فرعي از۲۸۱۰اصلي مهدي قایم آبادي کدملي 
۳۲۰۹۸۲۶۳۳۹فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 
۲۵۳مترمربع واقع درخیابان تعاون شهربم ازمالکیت مهدي 

فروتن .
پالک ۱۳۳۸فرعي از۲۸۱۰اصلي عصمت چوپان زاده کروکي 

کدملي ۳۱۱۰۵۰۷۸۵۴فرزندعباس  ششدانگ  یکبابخانه 
باکاربري فرهنگي بمساحت ۱۳۴مترمربع واقع درخیابان شهداي 

نیروي انتظامي شهربم ازمالکیت ورثه مهدي فروتن.
پالک ۱۳۳۹فرعي از ۲۸۱۰اصلي عطیه رنجبر کدملي 

۳۱۰۰۱۸۲۴۶۴فرزندجعفرششداتگ یکبابخانه باکاربري فرهنگي 
بمساحت ۱۰۸متر مربع واقع درخیابان شهداي نیروي انتظامي 

شهربم ازمالکیت ورثه مهدي فروتن.
پالک ۱۳۴۱فرعي از۲۸۱۰اصلي علي حقداد کدملي 

۳۱۱۰۹۵۷۳۷۱فرزندحمید ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
۱۹۴مترمربع واقع درخیابان کشاورز شهربم ازمالکیت ورثه مهدي 

فروتن.
پالک ۲۳فرعي از ۳۳۱۰اصلي محسن اخترشناس کدملي 

۳۱۱۱۴۵۲۳۷۹فرزندامان اهلل ششدانگ یکبابمغازه مشتمل برانبار 
بمساحت ۱۹۱مترمربع خیابان فردوسي شهربم ازمالکیت حسین 

اکبري.
پالک ۳فرعي از۳۸۶۶اصلي میترامحمدعلي نژادي کدملي 

۳۱۰۰۲۰۸۹۸۶فرزندحمیدرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۷۶مترمربع واقع درخیابان طالقاني کوچه غضنفري شهربم 
ازمالکیت موسي زیادي.

پالک ۱۴۸فرعي از۴۸۴۳اصلي محمدلطفي مهروئیه کدملي 
۳۱۶۰۹۰۵۵۸۶فرزندموسي ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۲۵۹مترمربع واقع درمیدان امام حسین صاحب الزمان ۳شهربم 
ازمالکیت جوادفکري .

امالک تقاضاشده واقع دربخش 30کرمان
پالک ۴۳۶فرعي از۴۷۲اصلي  محمدرضافخارزاده کدملي 

۳۱۱۰۹۰۷۶۰۷فرزندمحمدششدانگ کوره آجرپزي بمساحت 
۱۷۵۵۰مترمربع واقع درپشترود بم ازمالکیت سیدمرتضي اولیا.

پالک ۱۲فرعي از۱۲۴۵اصلي ناصرافسري 
کدملي۳۱۱۰۱۷۹۶۴۴فرزندموسي ششدانگ یکبابمغازه 

بمساحت ۳۴مترمربع واقع درمیدان آزادي شهربم ازمالکیت 
موسي حبیب الهي.

پالک ۴فرعي از۱۲۸۷اصلي حسین کدوري کدملي 
۳۱۱۱۱۷۵۴۳۱فر زندمحمدششدانگ یکبابخانه  بمساحت 

۱۸۹متر مربع واقع درخیابان بوعلي کوچه ۳۸شهربم ازمالکیت 
اکبرصائب.

پالک ۲فرعي از۱۹۹۶اصلي فرشته موسي پوربردسیري کدملي 
۲۹۱۵۰۰۶۹۷فرزندماشاهلل ششدانگ اعیاني خانه بمساحت 

۳۱۸مترمربع واقع درخواجه عسکربم کوچه بهداشت ازمالکیت 
اوقاف.

پالک۲فرعي از۲۴۰۳اصلي علیرضارجبي زاده کدملي 
۳۱۰۰۱۹۰۴۲۴فرزندغالمرضاششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۴۵۷مترمربع واقع دردارزین بم ازمالکیت ناصرتدین.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 31کرمان

پالک ۳فرعي از۳۹۴۶اصلي  مژگان همت آبادي کدملي 
۳۱۱۱۵۱۲۲۵۸فرزندعلي ششدانگ یک قطعه باغ بمساحت 
۲۲۴۴مترمربع واقع دربروات بم شیله میرزائي ازمالکیت مریم 

عباس زاده .
امالک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان

پالک ۳۳۹فرعي از ۴۰۸۸اصلي حسین نداف زاده کدملي 
۳۲۰۹۷۷۲۷۴۶فرزنداحمدششدانگ یکبابخانه بمساحت 

۱۴۸۶مترمربع واقع درنرماشیرروستاي قلعه شهید خیابان معلم 
ازمالکیت سیدغالمرضاعماد.

امالک تقاضاشده واقع دربخش 33کرمان
کدمل��ي  رضاوزی��ن  از۳۱۱اصل��ي   ۴فرع��ي  پ��الک 
۳۱۱۱۰۴۴۷۰۱فرزندماش��اهلل شش��دانگ یکبابخان��ه بمس��احت 
۵۳۴مترمرب��ع واقع دردهبکري بم کلس��تان کوچه ۱۲ازمالکیت 

محمدبني اسدي.
پ��الک ۳۲فرع��ي از ۶۶۶اصل��ي اس��ماعیل ج��وادي کدمل��ي 
۶۰۵۹۹۷۷۸۹۸فرزندج��الل شش��دانگ یکبابخان��ه بمس��احت 

۳۱۰مترمربع واقع دردهبکري بم ازمالکیت محمدجوادبهرامي.
پ��الک ۳فرع��ي از۱۱۰۹اصل��ي اش��رف کواروئ��ي کدمل��ي 
۳۱۱۰۷۰۷۷۹۵۶فرزندضربعلي ششدانگ ساختمان باغ مسکوني 
بمس��احت ۲۵۹مترمربع واقع دردهبکري بم ازمالکیت عباسقلي 

افشارپور.
پاری��زي کدمل��ي  راحل��ه  از۲۷۹۰اصل��ي  پ��الک ۲۳فرع��ي 
۳۱۵۰۰۷۹۷۵۶فرزندعباس شش��دانگ یکبابخان��ه باکاربري باغ 
مسکوني بمس��احت ۵۲۴مترمربع واقع دردهبکري کوچه خلیج 

فارس ۲۴شهربم ازمالکیت سعداهلل پورسیاه کوهي .

تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹/۶/۱۷
تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹/۶/۳۱

محمدامیری خواه 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

مشاور ارشد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت که موارد ابتال 
به کرونا در استان از هفته ی گذشته مجددا افزایش یافته که مهم ترین 
دلیل آن، ازدحام و برگزاری مراس��م است. او تاکید کرد که زمستان 
امسال نباید دلخوش به واکسن کرونا بود و افرادی هم که یک بار به 
بیماری دچار ش��ده اند نباید دلخوش باشند زیرا احتمال دارد ابتالی 

مجدد سخت تر باشد.

ب��ه گزارش فردای کرمان به نقل از ایس��نا کرمان، ن��وذر نخعی امروز ۲۹ 
شهریورماه در جلسه ی ستاد استانی مدیریت کرونا اظهار کرد: »در هفته ی 
سوم خردادماه اپیدمی در کرمان آغاز شد و هفته ی آخر تیرماه به حداکثر 

خود رس��ید و از هفته ی گذشته مجددا شاهد افزایش موارد ابتال به کرونا 
هستیم«.

وی اف��زود: »آمار نش��ان می دهد که مجدد در ح��ال ورود به پیک بعدی 
هستیم لذا انتظار داریم با همت همه ی شهروندان مانند تجربه ی اسفندماه 
درگیری آنچنانی مانند استان های تبریز، قم، اصفهان، اهواز، بندرعباس و 

مشهد نداشته نباشیم«.
نخعی با اش��اره به این که باید جدی ت��ر از تیرماه به پیک جدید نگاه کرد، 
گفت: »بازرسی ها کمک کرد تا اوج پیک قبلی از بیماری در استان چندان 

شدید نباشد، بنابراین ارزش بازرسی ها بسیار باالست«.
مش��اور ارشد رئیس دانشگاه علوم پزش��کی کرمان با بیان این که در فصل 

پاییز با توجه به بس��ته بودن درب و پنجره ها باید مراقبت های بیش��تری 
اعمال کرد، اظهار کرد: »واکسن قابل اعتماد و در دسترس کرونا به زمستان 
امسال نمی رسد و دلخوش به آن نباشیم، ضمن این که طبق منابع علمی به 
یک بار گرفتن بیماری نباید دلخوش کرد چون اصال قابل پیش بینی نیست 

و بعضا احتمال دارد ابتالی مجدد سخت تر باشد«.
نخعی اضافه کرد: »ازدحام ها، مس��اله ی اصلی در انتش��ار کرونا اس��ت که 
شامل همایش های اداری تا مراسم عزا و جشن است و باید از نشست های 

اداری کامال پرهیز شود«.
وی افزود: »باید آموزش های مردمی مجدد احیا ش��وند و مس��ائل ساده ای 

چون باز بودن درب و پنجره و انجام تهویه را یادآوری کنیم«.

میزان ابتال به کرونا در استان کرمان صعودی شد
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به گزارش پایگاه اطالع رس��انی استانداری کرمان، دکتر 
محمدصادق بصیری ظهر امروز ۲۹ ش��هریور ماه در ستاد 
پیشگیری و مقابله با بیماری کروناویروس عنوان کرد: در 
حوزه مدارس، استان کرمان با ۸۳ درصد، وضعیت بهتری 
به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی دارد در حالی که 

میانگین کشوری آن ۷۷ درصد است.
وی گفت: همچنان تاکید بر تشدید و رعایت پروتکل های 
بهداشتی مقابله با بیماری کرونا ویروس است و آمار نشان 
می دهد عدم رعایت ها و یا س��هل انگاری موجب تشدید 

بیماری می شود.
دکتر بصیری با بیان اینکه متاسفانه کنترل ها در کل کشور 
تا ح��دودی پایین آمده اس��ت، افزود: عل��ی رغم اینکه 
وضعیت کرمان نس��بت به دیگر اس��تان ها بدتر نیست، اما 

همچنان قرمز هستیم و باید کنترل موارد دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه در زندان های کشور 
رعایت پروتکل ها ضعیف بوده، اما استان کرمان در زمینه 
رعایت پروتکلها در زندان ها  بهترین عملکرد را  داش��ته 
و در بازدید های انجام ش��ده عنوان فوق العاده عالی ذکر 

شده است.
دکتر بصیری گفت: س��المت افراد برای ما تفاوتی ندارد، 
از مدرس��ه یا زندان باید س��المت فرد تامین ش��ود، پس 

می شود مدیریت و کنترل امور را در هر مکانی داشت.
معاون سیاس��ی امنیتی، اجتماعی استاندار کرمان، گفت: 
نمایش��گاه مبل، نمایشگاه تخصصی محسوب نمی شود و 

مجوزی برای این امر داده نشده است.
**نکات بهداشتی همچنان باید سختگیرانه دنبال شود

 حمیدرضا رش��یدی نژاد رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
کرمان گفت: میزان مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در 
استان کرمان تقریبا ثابت است و نسبت به خیلی از استان ها 
وضعیت مطلوب تری داریم، مهمترین عامل موفیقت هم 

فاصله گ��ذاری و پرهیز از اجتماعات اس��ت، ضمن اینکه 
استفاده از ماسک و شستشوی دست ها اهمیت دارد.

 وی اب��راز داش��ت: اگر در مجموعه آموزش��ی اتفاقی از 
بیم��اری رخ دهد، به خانه ها و جامعه گس��ترش می یابد و 
امیدواریم همچنان موارد بهداش��تی س��ختگیرانه باشد و 
حتی المقدور آموزش ها به شکل مجازی باشد و تاکید بر 

حضور در مدرسه نداشته باشند.
دکتر رشیدی عنوان کرد: ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش موارد 
بستری در بیمارستان و موارد مثبت را طی این هفته نسبت 
به هفته گذش��ته داری��م، اما تالش می کنی��م روند رو به 

کاهش برود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ابراز داشت: وضعیت 
ماسک و توزیع آن در سطح شهر خیلی بهتر شده و نسبتا 

در دسترس مردم قرار دارد.  

** پیک جدید کرونا را باید جدی تر گرفت
مش��اور عالی رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان نیز 
گفت: در هفته س��وم خرداد ماه اپیدمی آغاز ش��د و هفته 
آخ��ر تیر ماه به حداکثر خود رس��ید اما از هفته گذش��ته 

مجدد شاهد افزایش موارد هستیم.
وی افزود: نگاه به آمار کش��ور و گذش��ته خودمان نشان 
می دهد که مجدد در حال ورود به اوج بعدی هس��تیم، و 
انتظار داریم با همت همه شهروندان مثل تجربه اسفند ماه 
درگیری آنچنانی مثل اس��تان های آذربایجان شرقی، قم، 

اصفهان و خراسان رضوی نباشیم.
دکتر نخعی عنوان کرد: ب��ه پیک جدید  باید جدی تر از 
تیر ماه نگاه کرد، بازرسی ها کمک کرد تا اوج پیک قبلی 
از بیماری در استان چندان ش��دید نباشد، بنابراین ارزش 

بازرسی ها بسیار باالست.
مش��اور عال��ی رئیس دانش��گاه عل��وم پزش��کی کرمان 

خاطرنشان کرد: فصل پاییز با بسته بودن در و پنجره ها باید 
مراقبت های بیشتری را اعمال کرد.

نخعی گفت: واکسن قابل اعتماد و در دسترس به زمستان 
امسال نمی رس��د و دلخوش آن نباشیم، ضمن اینکه طبق 
منابع علمی به یک بار گرفتن بیماری نباید دلخوش کرد 
چ��ون اصال قابل پیش بینی نیس��ت و بعض��ا احتمال دارد 

سخت تر باشد.
وی ادامه داد: ازدحام ها کار اصلی در انتشار کرونا است، 
از همایش های اداری تا مراس��م عزا و جشن، نشست های 

اداری کامال پرهیز شود.
نخع��ی اف��زود: آموزش های مردمی مجدد احیا ش��وند و 
مسائل ساده ای چون باز بودن درب و پنجره و انجام تهویه 

را متذکر شویم.
**تعطیلی ۱۴۳ واحد متخلف از پروتکل های بهداشتی

 غالمرضا نویدی مدیرکل بازرس��ی اس��تانداری کرمان 
عنوان کرد: در هفته چهارم ش��هریور ماه ۱۹ هزار و ۱۹۳ 
مورد بازرسی در سطح اس��تان توسط گروه های بازرسی 
بیس��ت و سه گانه انجام ش��د که ۶ هزار و ۹۰ مورد تذکر 

داد شده است.
وی بیان داشت: ۴ هزار و ۸۱۹ مورد تذکر شفاهی و یک 
هزار و ۱۳۲ مورد تذکر کتبی بودند و ۱۴۳ مورد نیز منجر 

به تعطیلی واحد شد.  
نوی��دی گف��ت: ۵ ه��زار و ۹۰۰ مدرس��ه باید بازرس��ی 
ش��ود ک��ه ۶۵ درصد آنه��ا در این هفته انج��ام گرفت و 
رعای��ت پروتکل ها در مدارس نس��بتا خوب اس��ت، البته 

دانش آموزان کمتر به مدارس مراجعه دارند.
وی خاطرنشان کرد: درصد استفاده شهروندان از ماسک 
در کش��ور رو به پایین است و این زنگ خطری است که 

باید روی آن کار شود. 

رعایت پروتکلهای بهداشتی در مدارس استان کرمان 
باالتر از میانگین کشوری

جانشین استاندارکرمان در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا؛

آگهی حصر وراثت
صدیقه تاج آبادی پور  فرزند ذوالفعلی  دارای شناسنامه ۳11۰4۹5465 به شرح دادخواست شماره ۹۹۰۰41۲ مورخ ۹۹/۰6/۲۳ 

توضیح داده شادروان علی تاج آبادی فرزند حسن به شناسنامه ۳111۲۰۳1۹۰ در تاریخ ۹5/۰5/۲۰ در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر 
حین الفوت وی عبارتست از :1- محسن تاج آبادی  فرزند علی ش.ش ۳1115۸۳61۹  فرزند متوفی۲-جواد تاج آبادی  فرزند علی ش.ش 

۳111۲۸71۸1  فرزند متوفی ۳- علیرضا تاج آبادی  فرزند علی ش.ش ۳11۰۳۹4۳67  فرزند متوفی4- سعید تاج آبادی  فرزند علی ش.ش 
۳111۳1۰۳5۳  فرزند متوفی 5- حمید تاج آبادی  فرزند علی ش.ش ۳1115۸4۳۳1  فرزند متوفی 6- سودابه تاج آبادی  فرزند علی ش.ش 
۳11۰4۹۹۸۲7  فرزند متوفی7- مرضیه تاج آبادی  فرزند علی ش.ش ۳1۰۰۲6۸156  فرزند متوفی ۸- صدیقه تاج آبادی  فرزند ذوالفعلی 
ش.ش ۳11۰4۹5465  همسر متوفی  لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر 

وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./م الف ۲1۲     
شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
علی صوفی آبادی  فرزند محمد  دارای شناسنامه 1 به شرح دادخواست شماره ۹۹/۳/4۰5 مورخ ۹۹/۰6/۲5 توضیح داده شادروان 

فاطمه عباس نژاد فرزند حسین به شناسنامه ۸64 در تاریخ ۸۲/1۰/۰5 در شهر بم  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست 
از :1- علی صوفی آبادی  فرزند محمد ش.ش 1  همسر متوفی۲-راحله صوفی آبادی  فرزند علی ش.ش 41۸  فرزند متوفی ۳- زهرا بیغم  

فرزند محمد ش.ش 7۲  مادر متوفی4- شیرین صوفی آبادی  فرزند علی ش.ش ۸5۹  فرزند متوفی 5- رقیه صوفی آبادی  فرزند علی ش.ش 
۳1۰۰11۸17۰  فرزند متوفی 6- زینب صوفی آبادی  فرزند علی ش.ش ۳1۰۰۰۳۲4۸46  فرزند متوفی  لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی 

به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه 
اعتبار ساقط است./م الف ۲15     

شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
ناصر بهرامی  فرزند ماشاا...  دارای شناسنامه 1۲71 به شرح دادخواست شماره ۹۹/۳/456 مورخ ۹۹/۰6/۳۰ توضیح داده شادروان 

ماشاا... بهرامی فرزند عزیزا... به شناسنامه ۲۰7 در تاریخ ۹۸/1۲/۰7 در شهر کرمان  فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست 
از :1- حمید بهرامی  فرزند ماشاا... ش.ش ۲16  فرزند متوفی۲-محمد بهرامی  فرزند ماشاا... ش.ش 1۸۸  فرزند متوفی ۳-علی بهرامی  
فرزند ماشاا... ش.ش ۳۲۰  فرزند متوفی4-امیر بهرامی  فرزند ماشاا... ش.ش 1۲۳۸  فرزند متوفی 5- ناصر بهرامی  فرزند ماشاا... ش.ش 

1۲71  فرزند متوفی 6- مهدیه بهرامی  فرزند ماشاا... ش.ش ۸۹۸۸  فرزند متوفی7-سجاد بهرامی  فرزند ماشاا... ش.ش ۳1۰۰16۲6۳۳  
فرزند متوفی۸-پریرخ صوفی آبادی  فرزند علی ش.ش ۳۰۹  همسر متوفی۹- امین بهرامی  فرزند ماشاا... ش.ش ۲1۰۳  فرزند متوفی  لذا 
مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص 

باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری 
که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 

    
شورای حل اختالف شماره 3 بم آگهی حصر وراثت

منصور بیغم  فرزند غالمرضا  دارای شناسنامه 1۰۸1 به شرح دادخواست شماره۹۹۰44۹ مورخ ۹۹/۰6/۳۰ توضیح 
داده شادروان صغری کردستی فرزند بشارت به شناسنامه 15۲۹6 در تاریخ ۸۲/1۰/۰5 در شهر بم  فوت شده و وراثت 
منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1-زیبا زنگی چقائی فرزند خداداد ش.ش ۳1۰۰۰۹۳۸۹۹  فرزند متوفی۲-دلبر 

رستمی فرزند محرم ش.ش 11174 مادر متوفی ۳-امیرعلی زنگی چقائی فرزند خداداد ش.ش ۳754۰  فرزند 
متوفی4-علی اصغر زنگی چقائی فرزند خداداد ش.ش ۳۳1۲۸  فرزند متوفی 5- امیرحسین زنگی چقائی فرزند خداداد 
ش.ش 1541  فرزند متوفی 6- خداداد زنگی چقائی فرزند امیرعلی ش.ش ۹۳74  همسر متوفی7-امین زنگی چقائی 
فرزند خداداد ش.ش 46۳۳  فرزند متوفی۸-ایمان زنگی چقائی فرزند خداداد ش.ش ۳1۰144۳۳۳  فرزند متوفی۹- 
زهرا زنگی چقائی فرزند خداداد ش.ش 1۰۲۸۲۰  فرزند متوفی1۰-بیتا زنگی چقائی فرزند خداداد ش.ش ۳۳4  فرزند 
متوفی  لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت 

نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 

    
شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
علی صوفی آبادی  فرزند محمد  دارای شناسنامه 1 به شرح دادخواست شماره ۹۹/۳/451 مورخ ۹۹/۰6/۳۰ توضیح 

داده شادروان زینب صوفی آبادی فرزند علی به شناسنامه ۳1۰۰۳۲4۸46 در تاریخ ۸۲/1۰/۰5 در شهر بم  فوت شده و وراثت 
منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- علی صوفی آبادی  فرزند محمد به ش.ش 1  پدر متوفی۲-فاطمه عباس نژاد  فرزند 

حسین ش.ش ۸64  مادر متوفی  لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است./م الف ۲1۳     
شورای حل اختالف شماره 3 بم

آگهی حصر وراثت
علی صوفی آبادی  فرزند محمد  دارای شناسنامه 1 به شرح دادخواست شماره ۹۹/۳/45۲ مورخ ۹۹/۰6/۳۰ 

توضیح داده شادروان رقیه صوفی آبادی فرزند علی به شناسنامه ۳1۰۰11۸17۰ در تاریخ ۸۲/1۰/۰5 در شهر بم  فوت 
شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتست از :1- علی صوفی آبادی  فرزند محمد به ش.ش 1  پدر متوفی۲-فاطمه 
عباس نژاد  فرزند حسین ش.ش ۸64  مادر متوفی  لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می 
شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورا 
حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است./م الف ۲14     
شورای حل اختالف شماره 3 بم

عرضه خرما در بورس کاال در چه مرحله ای است؟

مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاال،پاسخ داد

در حالی به فصل برداش��ت خرما نزدیک می شویم 
که همچنان هیچ انباری نتوانسته مراحل اداری الزم 
ب��رای پذیرش کاال را به اتمام رس��انده و نس��بت به 
پذی��رش خرما برای عرضه در رینگ گواهی اوراق 

سپرده کاالیی اقدام کند.
برای مش��خص شدن شرایط انبارهای خرما در بازار 
گواهی س��پرده کاالیی، گفت وگوی مدیر توسعه 
بازار فیزیکی بورس کاالی کش��ور با »اقتصادنیوز« 

را بخوانید:
اکبر میرزاپ��ور درخصوص وضعیت انبارهای خرما 
گفت: بورس کاال مراحل اداری الزم برای پذیرش 
انبارهای خرما را صورت داده و بازدیدهای الزم را 
به عمل آورده و در حال حاضر چند انبار در مرحله 
تامین تضامین بانکی ق��رار دارند که پس از آوردن 
این تضامین می توانند نس��بت ب��ه پذیرش محصول 
اقدام کنند. باتوجه به حسن نظر بازار سرمایه نسبت 
ب��ه کاالهای کش��اورزی، میزان تضامی��ن انبارهای 
این حوزه در حداقل ممکن اس��ت و دیگر امکانی 
برای کاهش بیش��تر تضامین وجود ندارد. میرزاپور 
همچنین درخصوص معامله گواهی سپرده کشمش 
نیز افزود: کار اولین انبار کش��مش که در خراس��ان 
رضوی واقع ش��ده رو به اتمام ب��وده و در روزهای 
آتی شاهد گشایش این نماد معامالتی خواهیم بود. 

در ادامه متن کامل این گفت وگو را می خوانید.
  طرح عرضه اوراق گواهی س��پرده خرما در بورس 
کاال به چه نتیجه ای رسید و در حال حاضر این طرح 

در چه مرحله ای قرار دارد؟
درحال حاضر چند انبار جدید برای پذیرش کاالی 
خرما در شهرس��تان بم شناسایی ش��ده و نمایندگان 
بورس کاالی ایران بازدیدهای الزم را از این انبارها 
انجام داده و این انبارها در حال طی مراحل پذیرش 
هستند. همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز 
برای انجام معامالت خرما در گواهی سپرده کاالیی 
اعالم آمادگی کرده و تعدادی انبار نیز از این س��و 
در استان کرمان و شهرستان بم شناسایی و به بورس 
کاال معرفی ش��ده و مراحل پذی��رش این انبارها نیز 

درحال اجرا است.
همان گونه که مس��تحضرید ب��ورس کاال در دنیا و 
ایران هیچ نقش��ی در مالکیت و اداره انبارها برعهده 
ن��دارد، درواق��ع ب��ورس کاال تنه��ا از ظرفیت ها و 
پتانسیل های هر بخش برای مرتبط کردن تولیدکننده 
و خریدار استفاده می کند. در همین راستا نیز بورس 
کاال جلس��اتی با انجمن خرمای ای��ران برگزار کرد 
و ب��ا رایزنی های صورت گرفته اعالم آمادگی هایی 
برای پذیرش انبار به بورس کاال داده شد که بورس 
کاال نیز بازدیدهای الزم را از این انبارها صورت داد 
و مراح��ل اداری برای پذیرش انبارها در حال انجام 
بوده و امیدواریم به زودی شاهد آغاز به کار پذیرش 

خرما از سوی اولین انبار باشیم.

  فرآین��د پذیرش انب��ار چقدر زمان بر اس��ت و آیا 
امکانی برای تسریع در این زمینه وجود دارد؟

ه��ر انبار باید مس��تندات الزم را به بورس ارائه دهد 
و این مس��تندات در بورس بررس��ی شده و در ادامه 
انباره��ا بازدید و مورد تایید مس��ووالن بورس کاال 
قرار گیرد. تمامی س��عی ما در بورس کاال بر تسریع 
این روند و اج��رای آن در کوتاه ترین زمان ممکن 
اس��ت. بنابراین در زمینه انبارهایی که برای پذیرش 
خرم��ا اعالم آمادگی کردند تمام��ی این مراحل به 
سرعت طی شد اما برای آنکه انباری اجازه پذیرش 
کاال بگی��رد بای��د مراحل دیگ��ری از جمله گرفتن 
ضمانت نام��ه بانک��ی، بیمه نامه و... را نی��ز بگذراند. 
انبارهای کاالیی امانتدار محصوالت مردم هس��تند 
و از همی��ن رو باید تمامی مراح��ل ارائه تضمین و 
بیمه نامه را به درس��تی انجام دهن��د. درحال حاضر 
حداقل دو انبار خرما در مرحله گرفتن ضمانت نامه 
بانک��ی بوده که پس از طی ای��ن مرحله، این انبارها 
ام��کان  پذیرش محصول و آغاز ب��ه کار در بورس 

کاال را پیدا می کنند.
  میزان تضامین بانکی هر انبار چقدر است و آیا باال 
بودن این تضامین عاملی در جهت کند ش��دن روند 

پذیرش انبارها محسوب می شود؟
از آنجا که این انبارها محلی برای نگهداری کاالهای 
امانی هس��تند بدیهی است که باید ضمانت کافی از 
آنها گرفته شود تا در ادامه مشکلی برای افرادی که 
کاالی خود را به آنها می سپارند به وجود نیاید. اما از 
آنجا که بازار سرمایه کشور اعم از سازمان بورس، 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی و بورس کاال دید 
مثبتی به بخش کشاورزی دارند در تدوین مقررات 
مربوط به تضامین این بخش نیز با نگاهی مثبت عمل 
می کنن��د و همی��ن موضوع باعث ش��ده تا تضامین 
موردنیاز برای انبارهای بخش کشاورزی در حداقل 
ممکن باشد. در همین راستا میزان ضمانت نامه بانکی 
انبارهای بخش کشاورزی معادل ۲۰ درصد ارزش 
ظرفیت انبار تعیین ش��ده اس��ت. مابقی تضامین این 
انبارها نیز ش��امل چک، تعهدنامه بانکی و بیمه نامه 
کامل اس��ت که اگرچه تعهدآور اس��ت اما هزینه زا 
نیس��ت. به این ترتیب از سویی کمترین هزینه برای 
صاحب��ان انبارها ایج��اد می ش��ود و از طرف دیگر 
صاحبان کاال ترس��ی از س��پردن محص��ول خود به 
ای��ن انبارها ندارند. بنابراین کن��دی فرآیند پذیرش 
انباره��ای خرما ارتب��اط چندانی ب��ا تضامین بانکی 
ندارد، بلکه عدم آشنایی کامل با طرح و مزیت های 
آن علت اصلی کندی پیش��رفت این طرح به شمار 
می رود. بنابراین بحث فرهنگ س��ازی در ترویج و 
راه اندازی ای��ن بازار اهمیت بس��زایی دارد. بورس 
کاال در حد توان در زمینه این فرهنگ سازی تالش 
کرده و امیدواریم به زودی شاهد پذیرش اولین انبار 

خرما باشیم.
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خلیج فارس کویر تشنه استان کرمان را سیراب می کند

بحران کم آبی همواره بزرگترین دغدغه مردم و مطالبه صنایع، معادن 
و کشاورزان استان های کویری کشور از جمله کرمان به شمار می رود 
که در راستای رفع این مشکل پس از سال ها فعالیت کارشناسی طی 
دولت های یازدهم و دوازدهم ابرپروژه ای با مشارکت بخش خصوصی 
برای انتقال آب از خلیج فارس به اس��تان های کم آب ایران از جمله 

هرمزگان، کرمان و یزد اجرا شده است.

ب��ه گزارش ایرنا، مش��کل خشکس��الی به عنوان یک��ی از بزرگترین 
معضالت فرا روی توس��عه استان های کویری، همواره مطالبه مردم، 
صنایع، معادن و کشاورزان بوده به گونه ای که این مشکل در صورت 
عمیق ش��دن، عالوه بر جلوگیری از رش��د تولیدات صنایع و معادن 
به عنوان پایه های توس��عه اقتصادی هر منطقه، کش��اورزی و حتی 

معیشت مردم را تهدید می کند.
در این راس��تا به گفته مسئوالن، مش��کل کم آبی زندگی 6۳ درصد 
مردم در اس��تان کرمان را با خطر جدی مواجه کرده به گونه ای که 
پیش از این راهکارهای موقت از جمله آبرس��انی با تانکر به ویژه در 
تابستان اجرا می شده و طی سالیان متوالی با عمیق تر شدن بحران 
کم آب��ی در کرمان کویری موجب تخلیه آب س��فره های زیرزمینی، 
مرگ آبخوان ها و فرونشست زمین به حدی رسیده که برخی مناطق 

دیگر قابل احیا نیستند.
همچنین دسترسی نداشتن 76۰ روستا با جمعیت 16۰ هزار نفر به 
آب آشامیدنی و آبرسانی سیار به ۸1۲ روستا از مشکالت آبی استان 

کرمان محسوب می شود.
پیش��رفت صنایع و معادن استان کرمان نیز در بهشت معادن ایران 
از س��الیان گذشته به علت مشکالت کم آبی با خطراتی مواجه شده 
که در راهکاری عملیاتی ۲ بنگاه اقتصادی مس سرچشمه و گل گهر 
س��یرجان در اس��تان کرمان و چادرملو در استان یزد هدف نخست 
پ��روژه انتق��ال آب خلیج ف��ارس و دریای عمان ق��رار گرفته اند و با 
شیرین سازی و تصفیه آب دریا، تامین آب مناطق مرکزی و جنوبی 

این استان نیز از همین راه تامین خواهد شد.
پروژه انتقال آب خلیج فارس به استان های هرمزگان، کرمان و یزد 
در فاز صفر ایجاد تاسیسات زیرساختی و در فاز نخست این ابر پروژه 
4۰۰ هزار مترمکعب آب در روز شیرین سازی می شود که برای این 
بخش 4۰6 میلیون یورو ب��ه اضافه 14۰ هزار میلیارد ریال از محل 

مشارکت بخش خصوصی تاکنون هزینه شده است.
اج��رای این طرح با حضور مش��اوران و تامین کنندگان تجهیزات از 
کش��ورهای خارجی صاحب تکنولوژی م��ی تواند دانش جدیدترین 
روش های انتقال و شیرین سازی آب را به کشور وارد کند و استقالل 

کشور را تامین مایه حیات طی سالیان آینده به خوبی حفظ کند.
۶3 درص�د مردم کرم�ان در وضعیت قرمز آب 

قرار دارند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب)آبفا( استان کرمان گفت: امسال 1۳ 
ش��هر معادل 6۳درصد جمعیت این استان از جمله کرمان، چترود، 
کاظم آباد، اسالم آباد، ریگان، منوجان، رفسنجان و زرند در وضعیت 

قرمز آبی قرار گرفته اند.
محمد طاهری افزود: کرمان، رفسنجان و زرند طی روزهای گذشته 
قطع��ی آب و ش��کایت مردمی داش��تند و وجود ۲۳۰ ه��زار واحد 
مس��کونی در کرمان استفاده از آن مصرف آب را افزایش داده و نیاز 

به مدیریت مصرف وجود دارد.
وی با اش��اره به مشکالت قطعی آب شهری اظهار داشت: به دستور 
استاندار کرمان 1۲ دستگاه تانکر سیار به صورت مرتب حاشیه شهر 
و مجتمع های اپارتمانی سطح شهر را طی روزهای گذشته آبرسانی 

کردند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان با بیان اینکه بر اساس 
تراکم زیرس��اخت را فراهم می کنیم گفت: در ایام تابس��تان تمامی 

منابع آبرسانی کرمان به صورت ۲4 ساعت فعالیت می کنند.
وی با اشاره به مشکالت افزایش جمعیت، حاشیه نشینی و انشعابات 
غیرمجاز تصریح کرد: همچنین سه تا پنج درصد افزایش مصرف آب 

در کرمان ناشی از کرونا بوده است.
طاهری گفت: تمامی آب کرمان به عنوان یکی از استان های محدود 
کشور از چاه تامین می شود و به جز شهرستان های بافت و سیرجان 

از سد ، دیگر شهرستان ها از چاه تامین می شود.
وی بی��ان داش��ت: هدررف��ت آب در کرمان 1۹ درص��د و میانگین 
جهان��ی در این زمینه 15 درصد اس��ت و ۲ ن��وع هدررفت فیزیکی 
و غیرفیزیکی وجود دارد و بیش از یکصد هزار نفر حاشیه نش��ین در 

کرمان آب مصرف می کنند.
بیالن منفی 902 میلیون مترمکعبی آب کرمان 

و پیامدهای مخرب آن
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان گفت: ۲۳.5 میلیارد 
مترمکعب آب در این اس��تان تولید می ش��ود ک��ه از این میزان 1۸ 
میلیارد مترمکعب تبخیر و مابقی تبدیل به آب سطحی و زیرزمینی 
می ش��ود و بیالن منفی کس��ری مخزن آب در اس��تان ساالنه ۹۰۲ 

میلیون مترمکعب است.
علی رش��یدی افزود: بیش از ۳4 هزار حلقه چاه آب، ۲ هزار و ۳۹1 
قنات، یکهزار و 5۰۰ چشمه و چهار سد بزرگ در حال بهره برداری 
ازجمله سد جیرفت، حاج قاسم سلیمانی بافت، تنگوییه و نساء داریم 

و ۹5۰ میلیون مترمکعب ورودی سدها طی امسال بوده است.
وی ب��ا بیان اینکه باالترین افت س��فره های آب را در دش��ت دولت 
آباد ارزوییه داریم و متوسط تجمعی افت آب در این منطقه ۳1 متر 
طی 15 سال بوده است اظهار داشت: کاهش تجمعی آب زیرزمینی 

در دشت رفس��نجان ۲ میلیارد مترمکعب و میزان تبخیر در استان 
کرمان بسیار باال است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان گفت: میزان برداشت 
آب از چاه های آب اس��تان کرمان از سال 1۳5۰ تا ۹۰، میزان 6۳6 
میلیون مترمکعب برداش��ت در س��ال 1۳5۰ به پنج میلیارد و ۸۰۰ 
مترمکعب در س��ال ۹۰ رسیده که نشان می دهد منابع آبی استان 

در حال تخلیه است.
وی بیان داش��ت: پیامدهای اضافه برداشت آب ازجمله فشرد شدن 
و مرگ آبخوان در دش��ت سیرجان ۲۳ متر و در دشت زرند ۳۸ متر 
از س��ال 6۹ بوده و دش��ت زرند احیا نمی ش��ود مگر اینکه بارندگی 

مطلوبی در سال های آتی داشته باشیم.
رشیدی افزود: نشست زمین از پیامدهای دیگر کم آبی است و شکاف 
زمین در اثر مرگ آبخوان و آب های زیرزمینی، نابودی کش��اورزی 

و سرنوشت خشکی دشت زنگی آباد دورنمای استان کرمان است.
وی عنوان کرد: 15 شهرستان با 66 درصد جمعیت شهرهای استان 
در وضعیت بحران آب اس��تان قرار دارند و ۲ ش��هر در معرض تنش 

و 7۰۲ روستا دچار ۲ هزار و ۳۳6 لیتر بر ثانیه کمبود آب هستند.
وی ادامه داد: 1۰ شهرس��تان و 16۸ روستای استان کرمان مشکل 
ش��وری آب، 16 شهر مشکل فلزات س��نگین و 5۹۲ روستا مشکل 

کیفیت آب را دارند.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای استان کرمان گفت: ۹۰۲ میلیون 
مترمکعب در آبخوان ها بیالن منفی آب داریم و خشک شدن قنوات 
و کاهش آب دهی چاه ها، شوری و فلزات سنگین و عدم دسترسی 
76۰ روس��تا با جمعیت 16۰ هزار نفر به آب آش��امیدنی و آبرسانی 

سیار به ۸1۲ روستا از مشکالت آب استان کرمان هستند.
وی تصریح کرد: برنامه س��ازگاری کم آبی در سطح کشور با حضور 
وزیر نیرو، جهاد کش��اورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان های 
حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه و همچنین کمیته سازگاری 
با کم آبی و شورای حفاظت از منابع آب استان ها تشکیل شده است.

رش��یدی افزود: وزارت نی��رو و یک مجموعه نم��ی تواند به تنهایی 
وضعیت منابع آبی را حفظ کند زیرا وضعیت کش��ور بحرانی اس��ت 
و تمام��ی ارکان حکومت و مصرف کنندگان آب باید در کنار هم به 
ریاس��ت استاندار کرمان برنامه س��ازگاری با کم آبی را مصوب و آب 

منطقه ای به عنوان دبیر در این کارگروه فعالیت کند.
وی اضاف��ه ک��رد: دولت مکلف اس��ت که در برابر بح��ران کم آبی و 
برگش��ت تعادل به س��فره های آب زیرزمینی و ارتقای بهره برداری 
اقدام��ات الزم را انج��ام ده��د که در ای��ن زمینه بای��د 11 میلیارد 
مترمکعب در سطح کشور صرفه جویی شود که سهم استان کرمان 
1.۸ میلیارد مترمکعب اس��ت که به علت گستردگی و خشکسالی و 
حجم تخلیه باید کاهش یابد که برای کاهش برداشت باید ۲ برنامه 
پلمپ چاه های غیر مجاز، نصب کنتور حجمی، کنترل برداش��ت و 

اجرای طرح های انتقال آب به سرانجام برسد.
دولتمردان برای رفع خطر بزرگ خشکس��الی طرح های مختلفی را 
آغاز کردند که بزرگترین آن انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس 
برای تامین آب استان های کویری همچون کرمان و یزد و هرمزگان 

بود که این طرح به سرعت مراحل اجرایی خود را می گذراند.
انتقال آب خلیج فارس به توسعه پایدار کرمان 

کمک می کند
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: شهر 
کرمان در توس��عه شهری تفاوت چشمگیری نس��بت به سال های 
گذشته نداشته و برخی استان ها با ۲ کارخانه بزرگ شکل گرفتند و 
سیاست کالن آنان، احداث صنایع قطعه سازی و خدماتی به واسطه 
۲ موتور محرکه ابرکارخانه این اس��تان شکل گرفت و طی 5۰ سال 
صنایع سطح رفاهیات اس��تان ها را رشد داده در حالی که مواد خام 

معدنی را از کرمان وارد می کنند.
مهدی حس��ینی نژاد افزود: باوجود مطالع��ات، برنامه های مختلف و 
هدف گذاری در اس��تان کرمان توسعه اتفاق نیفتاده که پس از رصد 
این حوزه متوجه شدیم که ۲ موضوع اصلی علت آن بوده که فرایند 
توس��عه در این استان محقق نش��ود که این ۲ مشکل از جمله آب 
بر بودن فوالد و دیگری دولت متولی معادن ما اس��ت و ایمیدرو در 
کرمان نیست و سرمایه گذاری جانبی به علت برخی مشکالت مالی 

دولت در این استان انجام نمی شود.
وی با بیان اینکه پروژه انتقال آب از خلیج فارس به کرمان بخش��ی 
از مش��کالت توس��عه پایدار صنایع و معادن اس��تان را رفع می کند 
یادآورش��د: 6 میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از استان کرمان 
س��االنه برداش��ت می ش��ود که ۹5 درصد از این می��زان به مصرف 
کش��اورزی، نزدیک چهار درصد ش��رب و صنعت تنه��ا یک درصد 

مصرف می کند.
وی تاکید کرد: دولت در اس��تان کرمان به واس��طه رفع مش��کالت 
صنایع و معادن ۲۸ ابرکارخانه را پایه ریزی کرده است که می تواند 

موجب توسعه همه جانبه دیار کریمان شود.
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان کرمان ادامه داد: با 
وجود تفاوت مصرف آب، ارزش افزوده فوالد قابل قیاس با کشاورزی 
نیس��ت و بر اساس آمار س��ازمان برنامه و بودجه بیش از 4۲ درصد 

تولید ناخالص داخلی استان کرمان در حوزه صنعت و معدن است.
منابع ارزی ابرپروژه انتقال آب از خلیج فارس 

به کرمان و یزد تامین می شود
مع��اون وزیرصنعت، معدن و تجارت و رییس س��ازمان ایمیدرو هم 
گفت: مش��کل تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح انتقال آب از خلیج 
فارس به میزان ۲۰ میلیون یورو در قالب تهاتر با همکاری ش��رکت 

ملی صنایع مس و گل گهر حل کردیم.
خداداد غریب پور با اش��اره به اهتمام دولت برای اتمام پروژه انتقال 
آب از خلیج فارس به استان های هرمزگان، کرمان و یزد افزود: این 

طرح با تامین اعتبار، طبق برنامه زمان بندی اجرا می شود.
وی با اشاره به نقش اجرای این طرح در رفع مشکالت آبی استان های 
کویری کشور اظهار داشت: منابع مورد نیاز طرح انتقال آب از خلیج 
فارس به استان های کرمان و یزد در ایمیدرو تعریف شده و در این 

زمینه تاکنون اتفاقات خوبی افتاده است.
س��رعت اجرای این طرح طی مدتی به علت برخی مشکالت تامین 
منابع ارزی کاهش یافته که با سیاست گذاری دولت این مشکل نیز 
رفع شد و اینک خط نخست این طرح برای بهره برداری در روز ۲4 

مهرماه امسال توسط ریاست جمهوری آماده می شود.
خط نخس��ت پ��روژه انتق��ال آب از خلیج فارس مهرماه امس��ال به 

سیرجان می رسد
همچنین مدیرعامل شرکت تامین آب خلیج فارس و پیمانکار پروژه 

گفت: فاز نخس��ت پ��روژه انتقال آب از خلیج فارس به اس��تان های 
کرمان، یزد و هرمزگان در مهرماه امسال با تالش چندین ساله بخش 

خصوصی و دولتی به بهره برداری می رسد.
علیار یاری افزود: بخش نخست این بازدید مربوط به ایستگاه شیرین 
س��ازی بود که این بخش یکی از پروژه های خاص و مهم ما قلمداد 
می ش��ود و در نوع خود در کشور، خاورمیانه و منطقه تک بوده زیرا 
در حج��م بزرگ طراحی و بخش��ی از آن اجرا و عملیاتی ش��ده و با 

زیرساخت های بزرگ، فرایند تولید مرحله به مرحله اجرا می شود.
وی اظهار داشت: پروژه انتقال آب از خلیج فارس در حجم گسترده 
با 11 ایس��تگاه پمپاژ و در مسیر ۸۳۰ کیلومتری اجرا می شود که با 

این مشخصه پروژه ای در کشور وجود ندارد.
مدیرعامل ش��رکت تامین آب خلیج فارس گفت: پروژه انتقال آب از 
خلی��ج فارس یک ظرفیت ب��زرگ با ویژگی ها و طراحی بی نظیر در 
کشور با همت و همراهی سه سهامدار با اراده و بزرگ و متولیان امور 

در استان کرمان به سرعت در حال اجرا است.

وی بیان داشت: شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی چنین مسئولیت 
بزرگی را پذیرفتند و توانس��تند در کشور از تمامی مسیرهای دشوار 
و فراز و نشیب های کاری با سربلندی عبور کنند و با افتخار امروز با 

وجود نامهربانی های دنیا این طرح را به ثمر بنشانند.
یاری ادامه داد: بس��یاری کش��ورهای دنیا با وجود برخی تعهدات به  
علت تحریم ها و اعمال دشمنی شیطان بزرگ با ما همراهی نکردند 
و کارش��کنی کردند و با وجود اقدامات قانونی اجناس را تحویل این 
پروژه ندادند اما عملیات نصب و اجرا و مهندس��ی این طرح توس��ط 

مهندسان داخلی اجرا شد.
وی افزود: همکاران ایرانی "خواستن توانستن است" را صرف کردند 
و بزرگترین دارایی ما نیروی انس��انی بود که با اس��تفاده از آن امروز 

پروژه را به محصولی مناسب تبدیل کردیم.
وی تاکید کرد: پروژه شیرین سازی ۲۰۰ هزار مترمکعبی را مهرماه 
امس��ال افتتاح می کنیم و خط انتقال در ظرفیت مطلوب تا منطقه 
گل گهر س��یرجان آماده افتتاح شده و قطعه دوم و سوم نیز بیش از 

۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
پیمان��کار پروژه انتقال آب خلیج فارس تصریح کرد: امس��ال با رفع 
مشکالت ارزی قطعه نخست را در مهرماه امسال، قطعه دوم تا مس 
سرچشمه را تا پایان امسال افتتاح می کنیم و اجرای خط انتقال آب 
از خلیج فارس می تواند با اقدامات بعدی متولیان امور، توسعه آینده 

در زیرساخت کشور را در زمان کمتر فراهم کند.
وی اجرای کریدور آب و زیرس��اخت های ش��یرین سازی را بهترین 
هدیه برای کش��ور دانست و گفت: هزینه بسیاری برای زیرساخت ها 
طرح انتقال آب از خلیج فارس ش��ده و دولت و مسئوالن سه استان 
دارای منافع، باید برنامه ریزی برای بهره برداری از سه طرح شیرین 

سازی در استان ها داشته باشند.
انتقال آب از خلیج فارس مش�کل خشکسالی 

کویرنشینان کرمانی را رفع می کند
استاندار کرمان نیز با بیان اینکه خطوط اول تا سوم طرح انتقال آب 
از خلیج فارس به استان های کرمان، یزد و هرمزگان به سرعت افتتاح 
می ش��ود، گفت: اجرای ۲ پروژه انتقال آب دیگر نیز از دریای عمان 
به جنوب و مرکز این استان در برنامه قرار گرفته که می تواند مشکل 

چندین ساله خشکسالی کرمان را رفع کند.
محمدج��واد فدائی با اش��اره به بازدید خود از پ��روژه بزرگ و خوب 
انتقال آب از خلیج فارس به استان های کرمان، هرمزگان و سیستان 
و بلوچس��تان افزود: از تمام افراد فعال برای اجرای این طرح از ابتدا 
تاکنون، ایده پردازان و مجریان قدردانی می شود زیرا اقدامی مناسب 
برای اس��تان های خش��ک و کم آب کرمان، ی��زد و هرمزگان انجام 

گرفته است.
وی اظهار داش��ت: اس��تان کرمان با وجود بارندگی های بسیار سال 
آبی جاری مناسبی داشته اما استان بیست و ششم کشور است و یزد 

سیستان و بلوچستان و سمنان از ما پایین تر بوده اند.
اس��تاندار کرمان با اش��اره به اینکه برداش��ت از منابع آبی در استان 
کرمان متکی بر چاه عمیق اس��ت گفت: ۳5 هزار چاه در این استان 

وجود دارد که از این میزان ۹ هزار مورد غیرمجاز است.
وی تصریح کرد: برداش��ت آب از س��فره های آبی اس��تان کرمان 6 
میلیارد مترمکعب در س��ال ارزیابی می شود و حداکثر برداشت پنج 
میلیارد و برداش��ت قابل قبول چهار میلیارد مترمکعب اس��ت لذا ۲ 

میلیارد مترمکعب در این استان اضافه برداشت آب داریم.
فدائی افزود: باوجود سرمایه گذاری های انجام شده در کرمان، نمی 
توان برداش��ت از منابع آبی را کاهش داد و باید راه های جایگزین را 
برای تامین آب این استان انتخاب کرد که یکی از این راه ها اجرای 

طرح خط انتقال آب از خلیج فارس به کرمان است.
وی ب��ا بیان اینکه این اقدام ضمن بی نظیر در کش��ور، آغاز مطلوبی 
برای کارهای مشابه اس��ت ادامه داد: طرح انتقال آب نشان داد این 
امر قابل اجرا است و آب استان های کم آب جنوب شرق ایران را می 
توان از دریا تامین و س��رمایه گذاری ها را می توانیم با این پروژه ها 
حفظ و طرح های جدید سرمایه گذاری را نیز در استان های کویری 

ازجمله کرمان آغاز کنیم.
اس��تاندار کرم��ان گفت: طرح انتقال آب از خلیج فارس در ش��رایط 
تحریم ابرقدرت ها و با وجود مشکالت خارجی کاری بسیار مهم بود 
ضمن اینکه بخش��ی از فناوری اجرای طرح در داخل کش��ور تحقق 

یافته که گامی بزرگ برای اجرای طرح های مشابه تلقی می شود.
وی عنوان کرد: امیدواریم به س��رعت این طرح در شرایط مناسب تا 
۲4 مهرماه امس��ال به بهره برداری برس��د و ظرف یکی ۲ ماه آینده 

کلنگ خط دوم این طرح نیز بر زمین می خورد.
طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب ش��رق کشور از پروژه 
های در دس��ت انجام بزرگ آبرسانی کشور محسوب می شود که از 
)WASCO( سال ۹5 توسط شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس

در س��ه خط در مرحله اجرا قرار گرفته و آب گل گهر در س��یرجان، 
مس در سرچش��مه رفس��نجان و چادرملو یزد را تامین می کند و با 
اجرای این طرح ش��یرین سازی آب دریا در کنار خلیج فارس انجام 
می شود و با ۸۳۰ کیلومتر خط لوله، آب برای مصرف صنایع و آب 

شرب استان های هرمزگان، یزد و کرمان تأمین می شود.
برنامه رفع مش��کل کم آبی اس��تان های کویری همچون کرمان در 
دولت های مختلف مطرح و راهکارهایی نیز برای آن ارائه ش��ده که 
هر کدام به علت پاره ای از مش��کالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
ناتمام ماند و رویای انتقال آب دریا به این استان ها همواره در اذهان 
گزارش و عکس: ایرناکویرنش��ینان رویایی محال می نمود و در نهایت طی دولت یازدهم 


