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هفته وحدت و سالروز میالد با سعادت
 رسول گرامی اسالم حضرت محمد )ص(

 و امام جعفر صادق )ع(، مبارک و فرخنده باد.

امام جمعه اهل سنت فهرج:

 »وحدت« رمز پیروزی
 ملت ایران است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

مدارس تا پایان آبان ماه بصورت 
حضوری بازگشایی می شوند

  صفحه2

  صفحه2

مهندس محمد بنی اسدی سرپرست شهرداری بم گفت: از مجموع هزار و 14هکتار باغاتی که در محدوده شهری بم قرار دارد 
متاسفانه 135هکتار آن از بین رفته است. 

وی بیان داشت : بخشی از این باغات هم که بعنوان باغ سالم قلمداد می شوند متاسفانه در معرض خطر هستند. مهندس بنی 
اسدی تاکید کرد : به شدت با هرگونه تخریب باغات، قطع درختان و خشکاندن درختان بطور جدی برخورد صورت گرفته و می 
گیرد. وی همچنین از مردم بم خواست که در این زمینه مواظب سوءاستفاده دالالن باشند. وی خاطرنشان کرد : کاربری باغات 

در شهر بم به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.
به گزارش خبرنگار کیمیای شرق، شهر بم اولین باغ شهر ایران است که ثبت میراث جهانی در تیرماه سال 1383 گردیده است . 

این باغ شهر زیبا با 23هزار هکتار اراضی ثبت جهانی یونسکو گردیده است. 

چشم انتظاری مردم فهرج برای ساخت و تکمیل پروژه نیمه تمام مجتمع 
فرهنگی هنری ارشاد اسالمی در این شهر 10 ساله شد. 

رضا علیزاده رئیس شورای اسالمی شهر فهرج در گفت وگو با خبرنگار کیمیای شرق  
اظهار داشت: عملیات ساخت پروژه مجتمع فرهنگی - هنری در شهر فهرج در سال 1390 
آغاز شده و کلنگ زنی شد، این پروژه حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما سال ها است 

به صورت نیمه تمام به حال خود رها شده و هیچگونه اقدامی برای تکمیل صورت نمی گیرد.
وی با بیان اینکه این پروژه در حال نابودی است، عنوان کرد: فهرج یک شهر محروم است و 
نیاز به توجه ویژه مسئوالن دارد که از آنها تقاضا داریم با تخصیص اعتبارات الزم این پروژه 

را تکمیل کنند.
ادامه در صفحه 4

سرپرست شهرداری بم :

به هیچ وجه اجازه تغییر کاربری و ساخت
 و ساز در زمین های باغی داده نمی شود

به هیچ وجه اجازه تغییر کاربری و ساخت و ساز 
در زمین های باغی داده نمی شود

اعضای شورای اسالمی شهر فهرج در گفت وگو با کیمیای شرق خواستار تکمیل مجتمع فرهنگی هنری شهر فهرج شدند: 

یک دهه چشم انتظاری برای تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی هنری فهرج

همین  صفحه



مدیریت خانه

بهترین مکان برای تلویزیون
 در خانه کجاست؟ 

پر  معموال  دارد  قرار  جا  آن  تلویزیون  که  خانه  از  مکانی 
استفاده ترین بخش در خانه است.

که  زمانی  مخصوصا  مختلف  برنامه های  دیدن  و  تلویزیون 
نقش  می شوند  جمع  هم  کنار  در  خانواده  اعضای  تمامی 

بسیار مهمی در زندگی اکثر افراد دارد.
شدن  جمع  برای  محلی  به  تلویزیون  خانه  در  معموال 
که  خانه  از  آنجایی  و  می گیرد  شکل  آن  کنار  در  افراد 
در  بخش  استفاده ترین  پر  معموال  دارد  قرار  تلویزیون 

خانه است.
و جای  تلویزیون  قرارگیری  انتخاب محل  دلیل  به همین 
و ضروری  مهم  بسیار  ابعاد خانه  و  با دکوراسیون  مناسب 

است.
نصب بر دیوار

محل قرارگیری تلویزیون در خانه جای مناسب سایر لوازم 
منزل شمارا نیز تعیین می کند. اگر تلویزیون را روی دیوار 
صرفه جویی  نشیمن  اتاق  در  را  زیادی  فضای  کنید  نصب 

خواهید کرد.
همه ما عادت کرده ایم که در فضای اتاق نشیمن حتما میز 
با  اما  بگذاریم.  آن  را روی  تلویزیون  و  داده  قرار  تلویزیون 
نصب تلویزیون روی دیوار در هزینه خرید سایر وسایل و 

حتی فضا بسیار صرفه جویی جانبی خواهد شد.
زاویه دید

تلویزیون باید در محلی که بهترین فرم دید و زاویه را داشته 
باشید قرار بگیرد و یک هماهنگی با چیدمان کاناپه ای که 

روبرویش قرار می گیرد، داشته باشد.
باید بدانید ارتفاع جای تلویزیون ها بر اساس ارتفاع خط 
سر  نشسته اید،  که  زمانی  یعنی  شود،  تنظیم  افراد  دید 
شما و قسمت وسط صفحه ی تلویزیون باید در یک راستا 

باشد.
تلویزیون در اتاق نشیمن

که  این  از  غیر  راهی  و  است  کوچک  شما  خانه  اگر 
تلویزیون را در اتاق نشیمن بگذارید ندارید بهتر است با 
نشان  بزرگ  را  تغییر در دکوراسیون فضای خانه  اندکی 

دهید.
روشن  رنگ  به  اما  نازک  پرده های  نصب  با  می توانید 
دهید.  جلوه  بزرگ تر  را  اتاق  محیط  و  کنید  فضاسازی 
و  زیبا  کوسن های  و  روشن  رنگ  به  راحتی  صندلی های 
راحت نیز برای ایجاد یک گوشه دنج برای تماشای تلویزیون 

به شما کمک خواهد کرد.
تلویزیون در اتاق خواب

رنگی  کم  نقش  تلویزیون  که  هستید  دسته  آن  از  اگر 
و  هستید  کار  سر  را  روز  تمام  و  دارد  را  شما  زندگی  در 
می خواهید تنها دقایقی قبل از خواب کانال های تلویزیون 
اتاق خواب خود  باال و پایین کنید، می توانید آن را در  را 

نصب کنید.
روی  روبه  و  پایین  تلویزیون  قراگیری  مناسب  محل   
راحتی  به  تلویزیون  کنترل  که  جایی  تختخواب شماست. 
کار کند و در صورت تمایل به راحتی بتوانید تلویزیون را 

خاموش کنید.
منبع جام جم انالین 
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کویر  نگین  بخش  سنت  اهل  جمعه  امام 
فهرج گفت: این وحدت است که قدرت ملت 
را چندبرابر می کند و رمز پیروزی ملت ایران 
بوده  کلمه  وحدت  مختلف  عرصه های  در 
است و امروز هم در برابر مقابله با تحریک ها 
و توطئه های دشمن باید آن را حفظ کنیم.

 مولوی عبیداهلل شهیکی در گفت وگو با خبر 
تبریک  با  شرق  کیمیای  نامه  هفته  نگار  
هفته وحدت به همه مسلمانان اظهار داشت: 
وحدت  در  عطفی  نقطه  هفته  این  امیدوارم 
یک  وحدت  هفته  باشد،  سنی  و  شیعه  بین 
است  مسلمانان  بین  االحترام  مشترک  هفته 

و باید قدر آن بدانیم.
مذاهب  و  فرق  بین  اتحاد  کرد:  عنوان  وی 
بگیریم چراکه دشمن  باید جدی  را  مسلمان 
است  مذاهب   و  اقوام  بین  اختالف  دنبال  به 
و  شکاف ها  می کند  سعی  استعمار  امروز  و 

میان  مذهبی  قومی  طریق  از  را  اختالف ها 
شیعه و سنی به وجود بیاورند.

کویر  نگین  بخش  سنت  اهل  جمعه  امام 
مسلمان  وحدت  ما  پیام  اینکه  بیان  با  فهرج 
از  دشمن  بگذارند  نباید  کرد:  تصریح  است، 
اختالفاتشان سوء استفاده کنند هر ملتی که 
شکست  دشمنان  همه  مقابل  باشد  متحد 

ناپذیر خواهد شد.
راه اندازی  به  اشاره  با  شهیکی  مولوی 
رسانه ای  شبکه های  و  تکفیری  گروه های 
بین  اختالف افکنی  راستای  در  معاند 
مسلمانان  است  الزم  کرد:  عنوان  مسلمانان 
ندای  باشند،  هوشیار  توطئه ها  این  برابر  در 
دست  از  آسانی  به  نباید  را  دنیا  در  وحدت 

دودستگی  و  اختالف  باعث  کس  هر  و  داد 
است. شد خیانتکار 

باشیم  برادر  و  متحد  ما  اگر  کرد:  بیان  وی 
وحدت  باید  و  می شود  خنثی  دشمن  توطئه 
از  ملت  بدنه  کردن  جدا  و  بشماریم  مهم  را 
چراکه  است  دشمنان  به  خدمت  یکدیگر 
پیروزی  رمز  ملت  وحدت  و  واحد  صفوف 
نظام  پایداری  و  تداوم  این رمز  و  نظام است 
هم است و این درسی است که امام راحل با 

نامگذاری هفته وحدت به ما داد.
کویر  نگین  بخش  سنت  اهل  جمعه  امام 
مسلمین  وحدت  را  انقالب  مهم  پیام  فهرج 
این وحدت است که قدرت  دانست و گفت: 
پیروزی  رمز  و  می کند  چندبرابر  را  ملت 
وحدت  مختلف  مراحل  در  ایران  ملت 
با  مقابله  در  هم  امروز  و  است  بوده  کلمه 
را  آن  باید  دشمن  توطئه های  و  تحریک ها 

کنیم. حفظ 
وحدت  تقویت  با  اینکه  بر  تأکید  با  شهیکی 
که  چرا  می مالیم  خاک  به  را  دشمن  بینی 
است،  مهم  نیاز  یک  مسلمین  برای  وحدت 
مسلمانان  بین  وحدت  این  ایران  در  افزود: 
عملی است و امیدواریم در دیگر نقاط جهان 
عملی  شکل  به  مسلمانان  بین  وحدت  نیز 
در  را  وحدت  یکدیگر  کنار  در  همه  و  باشد 

کنیم. پیاده  کشورها 
فهرج  شهرستان  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
مثال زدنی  وحدت  سنت  اهل  و  شیعه  بین 
و  شیعه  روحانیت  و  ائمه جمعه  بین  و  است 
اینجا  است،  برقرار  خوبی  وحدت  سنت  اهل 
خانواده  از یک  اما همه  می کند  فرق  مذهب 
هستیم و در این شهرستان برادری و برابری 
این  به  همین  برای  و  پابرجاست  کامال  ما 

می گو یند دارالوحدت  شهرستان 

سردار هادیانفر گفت:بانوانی که اقدام به 
موتورسواری می کنند، کار خالف قانون 
انجام می دهند چون خانم ها گواهینامه 
ندارند.به گزارش جام جم آنالین به نقل 
از باشگاه خبرنگاران جوان، سردار سید 
کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا 
موتورسیکلت  گواهینامه  خصوص  در 
برای خانم ها اظهار کرد: در آیین نامه 
گواهینامه  که  شده  قید  صراحت  به 
ولی  است.  آقایان  برای  موتورسیکلت 
پایه سوم،  در سایر گواهینامه ها مانند 
موتورسیکلت،  از  غیر  به  یکم  و  دوم 
همه  و  ندارد  وجود  خانم  و  آقا  قید 

گواهینامه  دریافت  مشمول  می توانند 
در  گفت:چون  هادیانفر  شوند.سردار 
اسم  صرفا  موتورسیکلت  گواهینامه 
آقایان مطرح شده است، پس خانم ها 
استفاده  موتورسیکلت  از  نمی توانند 
کنند. این موضوع باید در قانون اصالح 
شود و نیروی راهنمایی و رانندگی در 
انجام  اقدامی  نمی تواند  خصوص  این 
بانوانی که اقدام به موتورسواری  دهد؛ 
زیرا  است،  قانون  خالف  می کنند، 
در  قطعا  و  ندارند  گواهینامه  خانم ها 
برخورد  متخلفین  با  مشاهده  صورت 

می شود.

پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
خبر  ایران  نفتی  فرآورده های 
هزار  به 14  بنزین  قیمت  افزایش 
گفته  و  کرده  تکذیب  را  تومان 
قیمت  گرانی  از  خبری  است: 
بنزین نیست و هیچ تصمیمی در 

این باره گرفته نشده است.
 به گزارش همشهری آنالین به نقل 
از ایسنا، فاطمه کاهی در پاسخ به 

آیا احتمال حذف  این پرسش که 
و   1401 بودجه  در  بنزین  یارانه 
دارد،  وجود  قیمت ها  واقعی سازی 
تصمیم گیری  هرگونه  کرد:  اظهار 
در این زمینه برعهده دولت بوده و 
مجلس هم تصویب آن را بر عهده 
مجری  تنها  پخش  شرکت  دارد. 

مصوبه های دولت است.
در روزهای گذشته اخباری مبنی 

بنزین  قیمت  افزایش  احتمال  بر 
شنیده  تومان  هزار   14 لیتری  به 
این  مجازی  فضای  در  و  شده 
است  قرار  که  می کنند  بیان  طور 
 14 به  آینده  سال  بنزین  قیمت 
هزار تومان رسیده و درآمد حاصله 
نقدی  یارانه  افزایش  صرف  آن  از 
همان  این  احتماال  شود.  مردم 
قبل  که  است  پیشنهادی  طرح 
بسته های  شکل  به  و  انتخابات  از 
بازرگانی  اتاق  محل  در  مختلف 

تهران رونمایی شده بود.
امسال،  شهریورماه  نهم  و  بیست 
و  برنامه  کمیسیون  عضو  یک 
اسالمی  شورای  مجلس  بودجه 
افزایش  برای  بنایی  که  بود  گفته 

یعنی  انرژی  حامل های  قیمت 
سال  بودجه  در  گازوئیل  و  بنزین 

آینده وجود ندارد.
جلسات  به  اشاره  با  زارع  رحیم 
با  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
درباره  بودجه  و  برنامه  سازمان 
بودجه 1400 اظهار کرده بود در 
پیشنهاداتی  شده  برگزار  جلسات 
و  ارز  نرخ  درباره  دولت  به 
یارانه های پنهان و آشکار و اصالح 
ساختار بودجه داده شده است اما 
تصمیمی  چه  نهایت  در  این که 
دولت  عهده  بر  گرفته خواهد شد 
است که تا 15 آذرماه موعد ارائه 
الیحه بودجه سال آینده به مجلس 

مشخص می شود.

به گفته او در مورد افزایش قیمت 
صحبتی  آینده  سال  در  بنزین 
حامل های  و  بنزین  است  نشده 
انرژی وزن باالیی در سبد مصرفی 
اقتصاد  اساسا  چون  دارند  خانوار 
و  داشته  ربط  بنزین  و  دالر  به  ما 
تورمی  اثر  بنزین  قیمت  افزایش 
باالیی خواهد داشت.بر این اساس 
در مورد تعیین تکلیف یارانه های 
پنهان و آشکار از سوی مسووالن  
شده  گفته  مجلس  نمایندگان  و 
و  مولفه ها  به  موضوع  این  که 
که  است  مربوط  زیادی  عوامل 
فراهم  آن  زیرساخت های  باید 
یارانه  موضوع  همچنین  شود 
از  باید  بوده که  نقدی هم مطرح 

راه هایی چون نظرخواهی از مردم 
وضعیت آن را مشخص کرد. ظاهرا 
بنایی برای گران شدن حامل های 
و گازوئیل در  بنزین  یعنی  انرژی 
سال آینده وجود ندارد و احتمال 
سال  در  قیمت  افزایش  زیاد 
این که  مگر  است  منتفی   1401
مبلغی  یعنی  پنهان  یارانه های 
بالغ بر 1000 هزار میلیارد تومان 
موضوعی  شود،  تکلیف  تعیین 
منوط  هم  آن  تکلیف  تعیین  که 
مردم  معیشت  وضعیت  بهبود  به 
اقناع  و  نظرخواهی  سپس  و 
و  مولفه ها  و  است  مردم  سازی 
اجرای  برای  زیادی  فاکتورهای 

آن وجود دارد.

سرپرست وزارت آموزش وپرورش 
مدارس  بازگشایی  روند  گفت: 
جمعیتی،  پوشش  به  توجه  با 
رعایت  و  واکسیناسیون  اجرای 
بر  بهداشتی،  های  دستورالعمل  
آغاز  آبان،  اول  از  ارزیابی،  اساس 
مدارس  تمامی  آبانماه  پایان  تا  و 

بازگشایی می شوند.
این  به  اشاره  با  کاظمی  علیرضا 
تابع  تنها  مدارس  بازگشایی  که 
اظهار  نیست،  واکسیناسیون 
حضوری  بازگشایی  امر  در  کرد: 
مدارس، تصمیمات شورای مدرسه 
و آموزش و پرورش مناطق، نتایج 
رعایت  شاخص های  از  ارزیابی 
فاصله  رعایت  ها،  دستورالعمل 
و  مقدمات  تمهید  و  اجتماعی 
دریافت مجوز از دیگر عوامل مهم 

حضوری شدن مدارس است.
وی گفت: 45 هزار مدرسه کشور 
با تراکم جمعیتی اندک، در مهرماه 
بازگشایی شدند  بصورت حضوری 
که  مدارس  درصد   50 حدود  و 
باالیی  آموزی  دانش  تراکم  از 
و  آبان ماه  در  بودند  برخوردار 
مجوز،  دریافت  و  ارزیابی  از  پس 

را  حضوری  آموزش  فعالیت های 
آغاز خواهند کرد.

سرپرست وزارت آموزش وپرورش 
گفت: در کهگیلویه و بویراحمد به 
کمی  و  مدارس  پراکندگی  علت 
هزار  از  بیش  جمعیتی،  تراکم 
آموزشی حضوری  فعالیت  مدرسه 

خود را آغاز کرده اند.

رسانی  اطالع  مرکز  اعالم  بنابر 
آموزش  وزارت  عمومی  روابط  و 
آمادگی  مورد  در  وی  وپرورش، 
برای  وپرورش  آموزش  وزارت 
معلمان  بندی  رتبه  طرح  اجرای 
گفت: این طرح پس از ارائه الیحه 
مجلس  به  دولت  سوی  از  آن 
خوشبختانه با رأی باالیی تصویب 
شد و امیدواریم در روزهای آینده 
شاهد روند خوب اجرای آن باشیم.

یک  سفر  در  همچنین  کاظمی 
روزه خود ضمن بازدید از مدارس 
فضاهای  همچنین  و  کانکسی 
زلزله  در  دیده  آسیب  آموزشی 
مدارس  آوری  جمع  سخت،  سی 
اهداف  از  را  منطقه  این  کانکسی 
و  کهگیلویه  استان  به  سفر 

بویراحمد دانست.

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت 
اسنادوامالک شهرستان بم

بموجب ماده 14 - قانون ثبت تحدید حدود امالک تقاضا شده واقع در 
بخش های 29 لغایت 33 کرمان حوزه ثبتی شهرستان بم از ساعت 9 

صبح در تاریخ های مقرر ذیل بعمل خواهد آمد.
امالک تقاضا شده واقع در بخش 29کرمان

پالک یک فرعی از 2776 اصلی آقای محمدرضا صوفی آبادی شش دانگ 
یک بابخانه واقع در خیابان صوفی آبادی شهربم بمساحت 5/ 232 متر 

مربع
امالک تقاضا شده واقع در بخش 31 کرمان

پالک 868 اصلی خانم مژگان برخوردار برواتی شش دانگ یک بابخانه 

واقع در بلوار شمالی کوچه شهید وحید آبادی بروات بم بمساحت 202 
متر مربع.

پالک 1238 اصلی رمضان یاسریان فرزند محمد و غیره ششدانگ خانه واقع 
در بروات میدان زاهدی کوچه شهید داوود بنی اسدی جنب ترانس برق.

تاریخ تحدید حدود :23/ 08/ 1400
امالک تقاضا شده واقع در بخش32 کرمان

پالک یک فرعی از 5394 اصلی اقای علی عبداهلل زاده جرجندی شش 
دانگ خانه و باغچه واقع در روستای مهدی آباد سرجنگل نرماشیر بم 

بمساحت 5/ 1817 متر مربع.
تاریخ تحدید حدود : 24/ 08/ 1400

امالک تقاضا شده واقع در بخش33 کرمان
صدیقی  ثریا  خانم  3103اصلی  از  410فرعی  از  770فرعی  پالک 

دریجانی شش دانگ خانه و باغچه واقع در روستای دریجان شهربم 
بمساحت 407 متر مربع

771فرعی از 410فرعی از 3103 اصلی خانم ثریا صدیقی دریجانی 
شش دانگ خانه و باغچه واقع در روستای دریجان شهر بم بمساحت 

407 متر مربع.
تاریخ تحدید حدود : 25/ 08/ 1400

لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به کلیه مالکین و مجاورین رقابت مذکور 
واقع در شهرستان بم ، بروات ،نرماشیر و دریجان به وسیله این آگهی اعالم 
می گردد که در روزهای مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند و 
چنانچه هر یک از مالکین یا قائم مقام قانونی آنان در موقع تحدید حدود 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 – قانون ثبت ملک آنها با حضور و حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید و اعتراض مجاورین و صاحبان امالک و 

دارندگاه احتمالی حقوق ارتفاقی وفق ماده 20 - قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته و معترض باید وفق ماده 
86 –آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت محل دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی احتمالی امالک مذکور در آگهی به موجب 
ماده 56 - آیین نامه قانون ثبت به عمل خواهد آمد. در غیراینصورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد.

تاریخ انتشار: 1/ 8/ 1400 
 سعید نظری

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم 

امام جمعه اهل سنت فهرج:

 »وحدت« رمز پیروزی ملت ایران است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

مدارس تا پایان آبان ماه بصورت حضوری بازگشایی می شوند

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد؛

موتورسواری بانوان خالف قانون است 

خبری از گرانی قیمت بنزین نیست 
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آگهی اصالحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اختیارات  اجرای  در  و  مذکور  ماده3قانون  اجرای  در 
تفویضی و برابر آراء اصالحی هیئت اول مستقر در واحد 
ثبتی شهرستان بم که در آگهی قبلی پالک ملک اشتباه 
آگهی شده است که به شرح ذیل جهت اطالع عموم در 
یک نوبت آگهی می گردد که مدت اعتراض آن از تاریخ 

انتشار به مدت یکماه می باشد.
پالک 1261 فرعی از یکفرعی از 1028 اصلی داود بیت 
ششدانگ   3209571023 کدملی  احمد  فرزند  الهی 
یکباب مغازه بمساحت 39متر مربع واقع در شهرستان 
مالکیت  مورد  از  32کرمان  بخش  آباد  رستم  نرماشیر 
اشتباه  ملک  پالک  قبلی  آگهی  در  که  زابلی  حسین 

آگهی شده است.
                   سعیدنظری

   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان، عبدالوحید مهدوی نیا، مدیرعامل  شرکت در 
این خصوص بیان نمود: یکی از اقدامات نظارتی شرکت مادر 
تخصصی توانیر و دیسپاچینگ ملی برای رعایت تراز تولید و 
مصرف شبکه برق سراسری، تعیین میزان مجاز پیک مصرفی 
کلیه شرکت های برق منطقه ای و توزیع کشور به صورت 
روزانه می باشد مهدوی نیا خاطرنشان کرد: در همین راستا 
و بر اساس تحلیل و گزارشات صورت گرفته از سوی توانیر و 
دیسپاچینگ ملی، پرسنل و تالشگران شرکت توزیع نیروی 
با کار و فعالیت روزانه و مستمر،  برق جنوب استان کرمان 
پیک  سقف  رعایت  خصوص  در  دوم  رتبه  کسب  به  موفق 

بار از ابتدای خرداد ماه تا 15 شهریورماه، میان 39 شرکت 
توزیع کشور گردیدند.وی به اقدامات و تمهیدات انجام شده 
بار مصرف برق اشاره  جهت موفقیت در رعایت سقف پیک 
ماه  اول خرداد  از  ادارات  کاری  تغییر ساعات  و گفت:  نمود 
تا اول شهریور ماه، استفاده از ظرفیت مولد های خود تامین 
ادارات  برق  مصرف  درصدی  کاهش 50  صنعتی،  واحد های 
با همکاری استانداری، انتقال قسمتی از بار شهرستان های 
حوزه عملیاتی شرکت به ساعات غیر پیک به ویژه در حوزه 
کشاورزی و صنایع از جمله اقداماتی بود که منجر به کسب این 
موفقیت گردید.مهدوی نیا با اشاره به همکاری 98 درصدی 
مشترکین کشاورزی در حوزه کاری برق جنوب استان کرمان، 
بیان داشت: تعداد 12984 از مشترکین کشاورزی تفاهم نامه 
با مشترکین منعقد نموده و  همکاری را در تابستان امسال 
قابل  پاداش  میزان  گرفته  دوجانبه صورت  های  همکاری  با 
توجهی شامل حال این عزیزان خواهد شد که در قبوض برق 
از  اعمال خواهد شد.شایان ذکر است درصد تخطی  ایشان، 
سقف پیک بار مصرف برق  شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان به میزان 0.29 درصد می باشد که بعد از شرکت 
توزیع نیروی برق چهارمحال بختیاری کمترین میزان درصد 

تخطی را میان 39 شرکت توزیع کشور داشته است.

رسیدن  فرا  آستانه  در  کرمان  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 
فصل سرد سال بر رعایت نکات ایمنی و استفاده صحیح از 

وسایل گرمایشی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، منوچهر 
فالح با بیان این مطلب افزود: با توجه به کاهش دما و استفاده 
هموطنان از وسایل گرمایشی، احتمال حوادث ناشی از گاز 
به  اشاره  با  وی  شود.  می  بیشتر  آتی  های  ماه  در  گرفتگی 
که  هستند  حوادثی  آن دست  از  گازگرفتگی  حوادث  اینکه 
تنها با کمی دقت می توان از بروز آنها جلوگیری کرد، گفت: 
امیدواریم مردم عزیز استان کرمان از اهمیت این موضوع غافل 
نشوند زیرا هر نوع بی احتیاطی در استفاده از وسایل گاز سوز 

می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. 
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان در ادامه بیان کرد: ابتدایی 
ترین و شاید مهمترین نکته ای که مشترکین گاز طبیعی باید 
به آن توجه داشته باشند اطمینان آنها از درست کار کردن 
از  اطالع  در صورت  خواهشمندیم  که  است  گازسوز  وسایل 
هرگونه مشکل به متخصصین این امر مراجعه کرده و جهت 
رفع نقص وسیله اقدام نمایند.وی افزود: در بعضی از مناطق 
مردم از بخاری به عنوان گرم کننده استفاده می کنند، توصیه 
می شود که حتما از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل 
شمع،  یا  کبریت  شعله  با  دودکش  نصب  از  قبل  و  فرمایند 
مکش دریچه دودکش را بررسی و هنگام استفاده از بخاری با 
بررسی گرم بودن لوله دودکش از صحت عملکرد آن مطمئن 

شوند.مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان بیان کرد: مشترکین 
گاز طبیعی باید نسبت به نصب صحیح لوله بخاری نیز توجه 
داشته باشند، لوله بخاری باید فلزی بوده و به شکل صحیح 
و محکم به  وسیله گازسوز و محل دودکش در دیوار نصب 

شده باشند.
به گفته وی نباید از لوله های فنری )آکاردئونی( استفاده شود 

زیرا این لوله ها به دلیل عدم استحکام الزم مناسب نیستند.
فالح در ادامه به این نکات ایمنی اشاره کرد: مردم از نصب 
انباری،  جمله  از  بسته  های  محیط  در  ویژه  به  آبگرمکن 
آشپزخانه های کوچک حمام یا رختکن و همچنین استفاده 
از بخاری های بدون دودکش در محیط های مسکونی بسته 
از جمله اتاق خواب جدا خودداری فرمایند.مدیرعامل شرکت 
گاز استان کرمان در پایان خاطر نشان کرد: درست است که 
گاز طبیعی نسبت به سوخت های دیگر ارزان بوده و آلودگی 
کمتری برای محیط زیست دارد اما همانطور که همه ی ما 
از اهمیت  انرژی  می دانیم استفاده صحیح و بهینه هر نوع 
بسیار باالیی برخوردار است، بنابراین امیداواریم مردم بزرگوار 
نعمت  این  بهینه  و  درست  مصرف  به  نسبت  کرمان  استان 
محترم  باشند.مشترکین  داشته  را  الزم  حساسیت  طبیعی 
شرکت گاز استان کرمان می توانند در هر ساعت از شبانه 
با شماره تماس 194  روز در صورت داشتن هرگونه سوالی 
)پست امداد شرکت گاز استان کرمان( تماس حاصل فرمایند.  
  روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان 

راحتی  کار  سماور  و  کتری  رسوب  بردن  بین  از 
است به شرطی که به موقع سراغ آن بروید تا برای 

شما مزاحمت ایجاد نکند. 
رسوب کتری و سماور از جمله مواردی است که 
به شدت آزار دهنده است. هنگامی که چای را تازه 
دم کرده اید و در فکر این هستید که با یک لیوان 
ناگهان هنگام اضافه  چای خستگی را در کنید و 
بین  از  شما  خوب  تصور  تمام  جوش  آب  کردن 
می رود و خستگی در تن تان می ماند. از بین بردن 

رسوب کتری و سماور کار راحتی است به شرطی 
که به موقع سراغ آن بروید تا برای شما مزاحمت 
ایجاد نکند. روش های خانگی و راحت زیر را برای 

از بین بردن رسوب کتری بخوانید.
سیب زمینی رنده شده

زمینی  سیب  سه  یا  دو  کتری  اندازه  به  توجه  با 
رنده کرده و درون کتری بریزید سپس اجازه دهید 
کتری  درون  بجوشد،  ساعت  نیم  مدت  به  آب  با 
یک تکه زاج سفید کوبیده شده ریخته و بگذارید 

نیم ساعت دیگر بجوشد سپس آب کتری را خالی 
کرده و آن را بشویید و آب تازه درون آن پر کنید 

و دوباره بجوشانید.
سرکه و آبلیمو

برای رسوب زدایی کتری و سماور مقداری سرکه 
بجوشد.  دقیقه   10 بگذارید  و  بریزید  آنها  درون 
دوباره  بشویید  و  کرده  خالی  را  آن  آب  سپس 
بجوشد   ، اجازه دهید  و  کنید  پر  آب  از  را  کتری 
از داخل کتری رفع شود.  نامطبوع سرکه  بوی  تا 

همچنین می توانید از چند عدد لیموترش یا آبلیمو  
آب  درون  را  لیموها  روش  این  در  کنید.  استفاده 
تا  بجوشانید  دقیقه   10 را  آب  و  ریخته  کتری 

رسوب کتری کنده شود.
جوش شیرین

مقداری جوش شیرین را در آب حل کنید. مقدار 
را  کار  این  باشد.  برابر جوش شیرین  دو  باید  آب 

چند بار تکرار کنید تا به نتیجه دلخواه برسید.
فریزر و جوشاندن

مقدار  و  می شود  جا  یخچال  فریزر  در  کتری  اگر 
رسوبات آن کم است، درون آن آب بریزید و نصف 
روزکتری را در جایخی یخچال قرار دهید. سپس 
آن را بشویید و با آب پر کنید و بگذارید به جوش 
بیاید تا جرم آهکی آن از بین برود. در مقابل این 
کار می توانید برای از بین رفتن جرم آهکی کتری 
حرارت  آب  بدون  را  کتری  یا  دقیقه سماور  چند 
تا  پر کنید  با آب سرد  را  آن  دهید سپس داخل 

جرم ها از دیواره کتری کنده شود.

سازمان  بحران  مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس 
گرمای  احساس  عمده  دلیل  خشکسالی  گفت:  هواشناسی 
آذر  و  آبان  در  کم بارشی  و  است   1400 پاییز  در  بیشتر 
ادامه خواهد داشت. »احد وظیفه«  نیز مثل مهرماه  امسال 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بارش های پاییز 
امسال کمتر از نرمال و بارش های مهرماه نیز محدود به نوار 
شمالی و استان های گیالن، مازندران، شمال آذربایجان شرقی، 

غربی، گلستان و خراسان شمالی بود.
وی بیان داشت: معموال در مهرماه بارشی در دیگر نقاط کشور 
نداریم، اما احتمال بارش پراکنده در دامنه های البرز، شمال 
باز  که  می شود  پیش بینی  نیز  سمنان  و  قزوین  استان های 
هم چشمگیر نیست.وظیفه درباره اینکه چرا در پاییز امسال 
احساس گرمای بیشتری داریم؟ توضیح داد: بارندگی کمتر از 
نرمال که برای پاییز امسال پیش بینی کردیم به معنای آب 
کمتر و دوره خشکسالی بیشتر است. سال قبل که وضعیت 
بارندگی ها بسیار اَسفبار بود و بسیاری از استان ها بارندگی 
کمتر از نرمال داشتند، در برخی استان ها نیز شدت خشکسالی 
بسیار شدید بود طوری که کمتر از نصف بارش های نرمال را 

در سال گذشته در بسیاری از استان ها داشتیم.
وی گفت: سال گذشته استان کرمانشاه 52 درصد کم بارشی 
 50 تا  کمبود  بختیاری  و  چهارمحال  و  لرستان  ایالم،  و 
خود  اثر  کم بارشی  وضعیت  این   داشتند،  را  بارش  درصدی 
را بر خشکسالی می گذارد و انتظار بارندگی کمتر از نرمال 
در پاییز امسال هم این شرایط را تشدید کرد.به گفته رییس 
مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی، کاهش آب رودخانه ها 
موجب کشت نامناسب پاییزه شده است و کم آبی حتی در 
فالت مرکزی ایران اثرات خود را نشان داده است.وی با تاکید 

بر اینکه خشکسالی دلیل عمده احساس گرما در بین ساکنان 
ادامه داد:  است،  تهران  استان  جمله  از  استان ها  از  بسیاری 
ویژگی های  دلیل  به  است،  بیشتر  تهران  در  احساس  این 
تهران از جمله کالن شهر بودن آن، اثرات گرمایشی مربوط 
به شهرنشینی قابل مالحظه است، جذب انرژی خورشیدی 
نیز بیشتر بوده و همواره دما باالتر است و از طرفی با توجه 

به مصرف روزانه آب در شهر کمبود آب تاثیر گذاسته است.
***

بارندگی در آبان و آذر ۱۴۰۰ چگونه است؟
وظیفه ادامه داد: آبان ماه امسال هم شرایط کم بارشی ادامه 
دارد و در آذرماه شرایط قدری بهتر است، در واقع از انتهای 
آذرماه بارش ها آغازخواهد شد و در زمستان به شرایط نرمال 
می رسیم.به گفته وی، زمستان 1400 به بدی زمستان سال 
قبل که بارش ها زیرنرمال بود، نیست.این مسوول ادامه داد: از 
آنجایی که 45 درصد از بارش های سالیانه در زمستان اتفاق 
می افتد، امیدواریم حاصل سال آبی امسال طوری باشد که به 

شدت خشکی سال قبل نباشد.
به گزارش ایرنا، گزارش مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی 
بیانگر آن است که از ابتدای سال آبی جاری )مهرماه 1399 
( تا هفتم تیرماه امسال 129.9 میلی متر بارش رخ داده و این 
درحالی است که در دوره بلندمدت 224.3 میلیمتر بارندگی 
اتفاق افتاده است و این موضوع کاهشی به میزان 42.1 درصد 

را نشان می دهد.
این میزان کاهش بارش اثر منفی خود را بر روی موجودی 
مخازن سدها گذاشته و سبب کاهش بیش از 49 درصدی 
آب موجود در مخازن سدها شده که همین امر تامین آب را با 

چالش های جدی همراه کرده است./ ایرنا

رئیس مرکز ملی خشکسالی تشریح کرد:

چرا پاییز امسال احساس گرمای 
بیشتری داریم؟

کسب رتبه دوم کشوری شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان در 
زمینه رعایت سقف پیک بار مصرف برق با کمترین درصد تخطی 

رعایت نکات ایمنی در استفاده از 
وسایل گرمایشی الزم است

درمان سرماخوردگی با ۵ راهکار خانگی

یکی از مشکالت شایع فصول سرد سال، ابتال به سرماخوردگی 
است که عالئم آن محدود به آبریزش بینی، عطسه و... است.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در 
این فصل با نزدیک شدن به فصل سرما و سرد شدن هوا، بسیاری 
از ما ممکن است دچار سرماخورگی شویم و این موضوع سیستم 

دفاعی بدن را تا ماه ها ضعیف می کند و بعضا از کار می اندازد.
در ادامه این گزارش به انجام 5 روش خانگی اشاره شده است که 
در صورت رعایت آن ها سیستم دفاعی بدن تا باالترین حد ممکن 
برای پیشگیری از سرماخوردگی باال می رود و امکان بروز این 

بیماری به حداقل و در برخی افراد به صفر می رسد.
1. عسل

عسل یکی از قوی ترین خوراکی های موجود در طبیعت است 
که مصرف آن هیچ حد و مرزی ندارد و افرادی که از آن به طور 
مرتب استفاده می کنند به مراتب سالمت بیشتری نسبت به دیگر 
افراد دارند.مصرف مرتب عسل، ارتباط مستقیم با سیستم دفاعی 
بدن دارد، براین اساس بدن انسان آمادگی مقابله با تقریبا هر نوع 

ویروسی را دارد.
2. زنجبیل

توصیه  خوردگی  سرما  حین  و  پیش  زنجبیل،  چای  مصرف 
می شود. این ماده دارای خاصیت ضد التهاب است و به پیشگیری 
می کند.  زیادی  کمک  مشابه  بیماری های  و  سرماخوردگی  از 
بهترین راه برای مصرف زنجبیل و بهره گیری از خاصیت های آن، 
این است که زنجبیل را خرد کرده و مانند چای دم کرده و میل 

کنید.
3. بخار

هر زمانی که کوچک ترین احساس سرماخوردگی در شما ایجاد 
شد، حتما به سراغ تنفس از طریق بخار آب بروید. این روش 
ویروس هایی که در مجرای تنفسی و گوارشی شما هست را پیش 

از ورود به بدن از بین می برد.
البته بخار خالی به تنهایی کار ساز نیست و پیشنهاد می شود 
و  رزماری  مقداری  است  در حال جوشیدن  آبی که  داخل  در 
اکالیپتوس اضافه کنید. توجه داشته باشید که تنفس بیش از حد 
ممکن است مشکالت تنفسی به همراه داشته باشد؛ پس حداکثر 

5 دقیقه از این روش استفاده کنید.
4. آب آناناس

انواع میوه و آب میوه به سالمت بدن و  به طور کلی خوردن 
سیستم دفاعی بدن کمک می کند، اما در این بین میوه آناناس 
دارای بروملین است که خاصیت ضد التهابی و موکولیتیک دارد و 

در مهار سرماخوردگی پیش از بروز عالئم کمک می کند.
5. آب نمک

آب نمک یک محلول کامال ساده و مفید برای سیستم گوارشی 
است. سعی کنید غرغره کردن آب نمک را در عادات روزانه خود 
جای دهید و با این روش به سیستم گوارشی خود اجازه دهید 
که در برخورد با بدترین و قوی تری ویروس ها، بهترین عملکرد را 

از سوی خود نشان دهد. همشهری انالین

  آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال۱۴۰۰
باستناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد اصالحی 59و64 آیین نامه قانون ثبت اسامی کسانی 
که در سه ماهه دوم سال 1400 ماههای )تیر-مرداد-شهریور(نسبت به امالک واقع در بخش های 29 
لغایت 33 کرمان حوزه ثبتی شهرستان بم تقاضای ثبت نموده اند با ذکر نام و نام خانوادگی و سهام 

مورد تقاضا به شرح ذیل آگهی می شوند.
       امالک تقاضا شده واقع در بخش 29کرمان

پالک 5 فرعی از 3010 اصلی خانم مریم دریجانی فرزند داداهلل دارای کدملی 3111404242 شش دانگ 
خانه به مساحت 158 متر مربع واقع در بروات بم خیابان شهید موسوی

لذا باستناد ماده 16 قانون ثبت چنانچه شخص یا اشخاصی حقیقی و حقوقی نسبت به امالک تقاضا شده 
در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 90 روز اعتراض 
خود را کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند و چنانچه بین متقاضی و دیگری قبل از انتشار 
آگهی نوبت اول دعوی در دادگستری در جریان باشد طبق ماده 17 قانون ثبت طرفین دعوی می بایست 

ظرف مدت مذکور گواهی مشعر برجریان دعوی را از دادگاه اخذ و به این اداره ارایه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1/ 8/ 1400

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1/ 9/ 1400
        سعید نظری 

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم   

بسمه تعالی 
آگهی مزایده 

به آگهی می رساند اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی شهرستان فهرج در نظر دارد 
بر فروش یک واحد  در خصوص پرونده اجرایی کالسه 8709983417600047 مبنی 
مسکونی واقع در فهرج-بلوار شهدا-نرسیده به میدان نوذری )ملکی خانم پروین دامن 
دریا( که توسط کارشناس دادگستری با ارزش هجده میلیارد و چهارصد و ده میلیون 
ریال 000/000/ 410/ 18 ریال قیمت گذاری گردیده است که از طریق مزایده به فروش 
11 صبح در محل  1400 ساعت  مزایده در روز شنبه مورخ 02/ 09/  لذا  خواهد رسید 
دفتر اجرای احکام کیفری دادگستری فهرج برگزار می گردد . متقاضیان می توانند 5 
روز قبل از مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی 
از قیمت  شهرستان فهرج مراجعه نمایند بدیهی است که هرکس بیشترین قیمت را 
بهای  درصد   10 بایستی  برنده  و  می شود  شناخته  مزایده  برنده  نماید  پیشنهاد  پایه 
پیشنهادی را فورا پرداخت و الباقی را ظرف مهلت معین بپردازد و در صورت انصراف 
خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  اجرایی  های  هزینه  کسر  از  پس  پرداختی  10درصد 

شد./م.الف74
                    وحید رادمهر

      مدیراجرای احکام کیفری شهرستان فهرج 

رسوب های کتری را با این روش ها از بین ببرید



صاحب امتیاز و مدیر مسئول:عظیم میر اولیائی
09139556910 همــراه:       

 ســـردبیـر:   معظمــه میـراولیـــایی
 امـور مـالی و بــازرگانی:نصـرت زارع

 نماینده هفته نامه کیمیای شرق در ریگان:موسی موالئیان
 صفحــه آرایی: سیـده سعیــده موسوی

 دفتــر بـم: بــلوار امـــام، روبـــروی فــرمانــــداری
03444315482 فـــاکـس:  و  تلفـن  شمــاره   
فهرج-خیابان حجت، حجت 6    تلفن:  03444280411
  نشــریـه کیمیــای شــرق مستقــل اسـت 
و به هیچ حزب و جناح و دسته خاصی وابستگی ندارد
 نشــریه کیمیــای شرق در ویرایش مطـالب آزاد اسـت 

ایمیل: kimiyaeshargh@gmail.com چاپ: مهدوی ترتیب انتشار: هفته نامه

سرپرست شهرداری فهرج: 

شهرداری فهرج با کمبود اعتبار رو برو است 
سرپرست شهرداری فهرج گفت: شهرداری فهرج با کمبود اعتبار روبرو است و مسئوالن استان 

کرمان باید یک نگاه ویژه به شهر فهرج داشته باشند. 

حسن فهرجی، سرپرست شهرداری فهرج  در گفتگو با خبر نگار کیمیای شرق گفت: شهرداری 

فهرج با کمبود اعتبار روبرو است برای انجام فعالیت های شهرداری نیاز به اعتبار داریم و مسئوالن 

استان باید یک نگاه ویژه به شهرداری فهرج داشته باشند.

او افزود: ارزش افزوده که به شهرداری فهرج تعلق می گیرد بسیار ناچیز است

 سرپرست شهرداری فهرج  تصریح کرد: عملیات جدول گذاری ورودی شهر از سمت نعیم آباد و 

ماهیدشت به سمت میدان توحید مقداری انجام شده است که برای ادامه این پروژه نیاز به اعتبار 

داریم. 

بلوار  از  باند  از خیابان های این شهر خبر داد و گفت: یک  از آسفالت تعدادی  ادامه  فهرجی در 

مالک اشتر در ورودی شهر و یک باند از بلوار قائم حد فاصل میدان امام علی )ع( تا میدان توحید 

آسفالت شد که به دنبال تهیه قیر هستیم که با مصوبیه اعضای شورای شهر بتوانیم تعدادی دیگر 

از خیابان های شهر فهرج را آسفالت کنیم.

به  نیاز  پارک ورودی شهر فهرج  برای تکمیل  بیان داشت:  ادامه  سرپرست شهرداری فهرج در 

اعتبار است و تنها عملیات یک فاز آن به اتمام رسیده است و برای تکمیل آن نیاز به اعتبار داریم 

و از مسئوالن خواست داریم  که یک نگاه ویژه به شهرداری شهر فهرج داشته باشند.

اعضای شورای اسالمی شهر فهرج در گفت وگو با کیمیای شرق خواستار تکمیل مجتمع فرهنگی هنری شهر فهرج شدند: 

یک دهه چشم انتظاری برای تکمیل پروژه مجتمع فرهنگی هنری فهرج 

ادامه از صفحه یک
رحمت اهلل رکن آبادی عضو شورای اسالمی شهر فهرج نیزگفت : 
برای تکمیل این پروژه نیاز به اعتبارات دولتی است و ساخت و تکمیل 
این مجتمع برای فعالیت های فرهنگی در فهرج بسیار ضروری است و 
از مسئولین تقاضا داریم در این زمینه یک نگاه ویژه داشته باشند تا 

هرچه سریعتر تکمیل شود.
از اعضای شورای اسالمی  علی رکن آبادی یکی دیگر  همچنین 
استان  اسالمی  ارشاد  کل  اداره  مسئوالن  از  کرد:  اظهار  شهر فهرج 
شده  کلنگ زنی  است  سال   10 از  بیش  که  را  پروژه  این  می خواهیم 

 بازدید دکتر فدایی 
استاندار وقت کرمان 
و محمد رضا علیزاده 

مدیر کل ارشاد اسالمی  
از مجتمع  نیمه تمام  
فرهنگی و هنری ارشاد 
اسالمی در فهرج  در  

دی ماه سال 1397

است تدبیری بیندیشند تا تکمیل شود و فعالیت های فرهنگی 
خودش را در این شهر آغاز کند.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری فهرج امیر باقری زاده 
فرماندار فهرج در دیدار محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ 
پیشرفت حدود  به  اشاره  با  استان کرمان  اسالمی  ارشاد  و 
50 درصدی پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری فهرج 
وجود  آمادگی  این  همواره  اخیر   سالیان  در  داشت  اظهار 
داشته تا اعتبارات الزم جهت تکمیل پروژه اختصاص یابد 
اما متاسفانه به دلیل عدم دریافت مجوز کارگروه ماده 23 
اختصاص  برای  شرایط  اسالمی  ارشاد  کل  اداره  سوی  از 

اعتبار برای این پروژه مهیا نبوده است.
ارشاد  مجموعه  اهتمام  خواستار  ادامه  در  فهرج  فرماندار   
اسالمی استان برای تسریع در اخذ مجوزات مربوطه برای 
اخذ  نمود درصورت  امیدواری  اظهار  و  مجتمع مذکور شد 
مجوز الزم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان امکان 
پروژه  اجرایی  عملیات  مجدد  شروع  برای  اعتبار  اختصاص 

گردد.  مهیا 


