
مدیرکل اداره ثبت و احوال استان کرمان:

مسوول روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد: 

میزان خسارت آتش سوزی 
مردهک بررسی می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

 غربال گری فشار خون باال
در ۵۱۹ مرکز  بهداشتی و درمانی

بی رغبتی جیرفتی ها  برای  
دریافت کارت ملی هوشمند

کرمان رتبه دوم مدارس خشت و گلی کشور
مدیرکل دفتر فنی و تحقیقات سازمان نوسازی مدارس کشور: استان کرمان بعد از 

سیستان و بلوچستان بیشترین مدرسه از نوع خشت و گلی را دارد

رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت جنوب:

 پرداخت تسهیالت رونق تولید
در جنوب کرمان 
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کف گیر سازمان کشاورزی 
به ته دیگ خورد

رییس سازمان کشاورزی جنوب: در زمینه تامین منابع 
مالی و سم برای مبارزه با ملخ با مشکل مواجه هستیم
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 خــرداد   20 دوشــنبه         504 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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مردم ایران ما شما رو 

خیلی دوست »داشتیم«!

مهدی بذرافکن
یادداشت مهمان

انـگار همـه کارهـا در ایـن کشـور َلنـگ سـفر 
رامبـد جـوان و همسـرش نـگار جواهریـان بـه 
کاناداسـت کـه گفتـه می شـد در ظاهـر بـرای 
اکـران فیلم سـینمایی قانون مورفی اسـت اما 
در باطـن برای تولد فرزندشـان در کاناداسـت.

بـا دالر فـان  و  یکـی چرتکـه دسـت گرفتـه 
قیمـت و یـورو بهمـان، هزینه تولـد دخترخانم 
 500 مثـا  کـرده  کاناداحسـاب  در  را  رامبـد 
آرشـیو  نشسـته  دیگـری  تومـان.  میلیـون 
تعـداد  و  درآورده  را  خندوانـه  برنامه هـای 
تکـرار جملـه: »مردم ایـران ما شـما رو خیلی 
و  درآورده  را  جـوان  رامبـد  داریـِم«  دوسـت 
بعـدش نتیجـه گرفتـه کـه: »مـردم ایـران مـا 
شـما رو خیلی دوسـت داشـتیم«. آن دیگری 
کـه  بازیگرانـی  آمـار  بهانـه،  ایـن  بهانـه  بـه 
فرزندشـان را در خـارج بـه دنیـا آورده انـد را 
درآورده: فریبـا نـادری، مهناز افشـار، بنیامین 
تنابنـده،  یونسـی، محسـن  رونـاک  بهـادری، 

شـیا خـداداد، سـام درخشـانی و...
بـه  محرمانه تـری  آمـار  و  آمـده  یکـی  حتـی 
دسـت آورده کـه چندیـن نفـر از آقازاده هایـی 
ایـن روزهـا سـوار خوروهـای میلیـاردی  کـه 
تهـران  شـهر  بـاال  محله هـای  در  و  می شـوند 
آقازاده هـا کـه  فـان  یـا  و  می دهنـد  جـوالن 
و  اختـاس  بـرای  برنامه ریـزی  حـال  در 
پول شـویی و... هسـتند هم در خارج از کشـور 
بـه دنیـا آمـده و دوتابعیتـی هسـتند. خاصـه 
و  آمـار  درآوردن چنیـن  درگیـر  عـده ای  یـک 

عـده دیگـری درگیـر خوانـدن آن هسـتند.
خـب ایـن هـم موجـی اسـت کـه می گـذرد. 
مـوج امـروز رامبد جـوان و نـگار جواهریان هم 
تمـام می شـود، مثل موجـی که بـرای بنیامین 
بهـادری، مهنـاز خانم افشـار، سـام درخشـانی 

و... ایجـاد شـد و بـه سـرعت هـم تمام شـد.
چشـم بـر هـم بزنیـد فصـل جدیـد خندوانـه 
آغـار خواهـد شـد، آقـا رامبـد ملتـی را کـه در 
اسـتودیو خندوانـه نشسـته اند از سـر اجبـار و 
اختیـار وادار خواهـد کـرد کـه در پاسـخ ایـن 
شـما  مـا  ایـران  »مـردم  معروفـش:  جملـه 
رو خیلـی دوسـت داریـم« بارهـا و بارهـا بـه 
صـورت کشـیده و بلنـد تکـرار کننـد: »خیلـی، 

بابـا خیلـی«.

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

به زودی جایگزین بیمارستان شهید باهنر افتتاح می شود

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســامی از ســفر وزیــر بهداشــت در اواخــر 

ــتان  ــاح بیمارس ــور افتت ــه منظ ــاه ب ــرداد م خ
ــر داد. ــه کرمــان خب ــر ب ــن شــهید باهن جایگزی

محمدرضــا پورابراهیمــی در نشســت مشــترک 
بــا وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــام  ــای انج ــه پیگیری ه ــه ب ــا توج ــت ب خواس
ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــای رئی ــده و تاش ه ش
ــدازی بیمارســتان  ــه، راه ان پزشــکی و وزارتخان
انجــام  ســریع تر  باهنــر  شــهید  جایگزیــن 

شــود.
ــت  ــه اینکــه ظرفی ــا توجــه ب ــرد: ب ــان ک وی بی
ــا  ــه ب ــتان ک ــن بیمارس ــی ای ــت خواب 300 تخ
ــراژ 30  ــا مت ــان و ب ــارد توم ــه 400 میلی هزین

ــد  ــت می توان ــده اس ــده ش ــع دی ــزار مترمرب ه
ــد؛  ــش ده ــردم را پوش ــادی از م ــای زی تقاض

ــود. ــدازی ش ــریع تر راه ان ــه س ــد هرچ بای
نماینــده مــردم کرمــان و راور تاکیــد کــرد: 
جایگزیــن  بیمارســتان  افتتــاح  از  قبــل 
ــروژه  ــن پ ــکاران ای ــب پیمان ــر طل ــهید باهن ش
پرداخــت شــود کــه گــزارش آن طــی نامــه ای 

ــد. ــه ش ــر ارائ ــه وزی ب
ــده  ــز باقیمان ــه تجهی ــا اشــاره ب پورابراهیمــی ب
ــر  ــهید باهن ــد ش ــتان جدی ــاختمان بیمارس س
تصریــح کــرد: وزیــر بهداشــت بــا ایــن دو 
ــه  ــرد و دســتور آن را ب ــت ک درخواســت موافق

معاونــت اداری مالــی وزارتخانــه بــرای انجــام 
ــرد. ــادر ک ــه ص ــات مربوط ــریع اقدام س

وی در رابطــه بــا راه انــدازی کارخانه پاســمای 
ــده  ــی ش ــگ زن ــال ها کلن ــه س ــه اینک ــون ب خ
اشــاره کــرد و گفــت: طــی ســال های گذشــته 
اقدامــات ناچیــزی در مــورد ایــن پــروژه انجام 
شــده و ادامــه کار بــا ایــن ســرعت مشــکاتی 

را بــه وجــود خواهــد آورد.
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
پیشــرفت  از  انتقــاد  بــا  اســامی  شــورای 
عنــوان  خــون  پاســمای  کارخانــه  پاییــن 
ــد  ــذار نتوان ــرمایه گ ــه س ــی ک ــرد: در صورت ک
ــه برنامه هــا  براســاس زمــان بنــدی اعامــی ب
وزیــر  از  کنــد  عمــل  خــود  تعهــدات  و 
ــروژه  ــن پ ــم ای ــت می کنی ــت درخواس بهداش
ــن  ــا ای ــد ت ــذار کن ــد واگ ــه جدی ــه مجموع را ب
ــز اهمیــت  ــرای کشــور حائ مســئله مهــم کــه ب

ــع  ــم مان ــا ه ــی شــود ت اســت ســریعًا عملیات
خــروج ارز از کشــور شــود و هــم نیــاز داخــل 
ــوب شــرق مرکــز  کشــور را پاســخ دهــد و جن
فراورده هــای خونــی در کشــور قــرار گیــرد.

ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
روزهــای  در  نشســت گفــت:  ایــن  در  نیــز 
پایانــی خــرداد مــاه یــا ابتــدای تیــر مــاه 
ــهید  ــن ش ــتان جایگزی ــاح بیمارس ــرای افتت ب

باهنــر بــه کرمــان ســفر می کنــد.
انــدازی  راه  خصــوص  در  نمکــی  ســعید 
کارخانــه پاســمای خــون تصریــح کــرد: از 
ــد در راه  ــم و بای ــت می کنی ــروژه حمای ــن پ ای
انــدازی کارخانــه تســریع شــود و پیگیــری 
نتوانــد  ســرمایه گــذار  اگــر  می کنیــم کــه 
براســاس زمــان بنــدی عمــل کنــد حتمــًا 
قــرار  کار  دســتور  در  جایگزینــی  موضــوع 

خواهــد گرفــت.

مدیرکل کمیته امداد می گوید:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

مدیـرکل کمیتـه امـداد تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه 
بیشـترین نیروگاه خورشـیدی برای مددجویـان کمیته امداد 
در اسـتان سـاخته شـده در حال حاضر ۷20 مددجوی کمیته 

امـداد بـه دولت بـرق می فروشـند.
یحیـی صادقـی بـا بیـان اینکـه 520 نیـروگاه خورشـیدی 
بـرای مددجویـان کمیتـه امـداد در سـال 9۷ وارد مـدار شـده 

اسـت اظهـار کرد: جشـن خودکفایی ایـن مددجویـان برگزار 
می شـود.وی بـا اشـاره به اینکـه آنالیـز قیمتی ایـن طرح به 
دسـت آمـده و بـه طور میانگیـن ماهیانه یک میلیـون تومان 
بـرای آنها درآمدزایی شـده اسـت افـزود: طـرح نیروگاه های 
خورشـیدی از طرح هـای نوینـی اسـت که جواب خوبـی داده 

و زودبازده اسـت.
مدیـرکل کمیتـه امـداد بیـان کـرد: در قالـب طـرح نیـروگاه 
خورشـیدی بـرای مددجویانـی که خانه نداشـتند یـک واحد 

مسـکونی 50 متـری نیز سـاخته شـده اسـت.
وی گفـت: بیشـترین نیـروگاه خورشـیدی بـرای مددجویان 
کمیته امداد در اسـتان سـاخته شـده اسـت که در سـال 98 
نیـز بیـن ۶00 تـا هـزار نیـروگاه خورشـیدی بـرای مددجویان 

کمیتـه امـداد ایجاد می شـود.
صادقـی عنـوان کـرد: در حـال حاضـر ۷20 مددجـوی کمیته 
امـداد بـه دولـت برق می فروشـند کـه در این طـرح به مدت 
20 سـال تضمینـی برق تولید شـده نیروگاه های خورشـیدی 

مددجویان توسـط دولـت خریداری می شـود.

فرمانـده انتظامـی کهنـوج از انهـدام بانـد سـارقان 
مسـلح و دسـتگیری دو عضـو آن بـا کشـف یـک 
ایـن  پلیـس  در عملیـات  قبضـه سـاح ممنوعـه 

داد. خبـر  شهرسـتان 
بـه گـزارش  گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران 
بهرامـی،  شـاهپور  سـرهنگ   ، کرمـان  از  جـوان 
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کهنـوج گفـت: در پی 
وقـوع چندیـن فقـره سـرقت مسـلحانه در سـطح 
شهرسـتان، پیگیـری موضـوع بـه صـورت ویـژه در 

دسـتور کار پلیـس قـرار گرفـت.
وی افـزود: در ایـن رابطـه ماموران پلیـس امنیت با 
اشـرافیت اطاعاتـی خـود بر منطقه و با اسـتفاده از 
شـیوه های نوین کشـف جـرم، مخفیگاه سـارقان را 

در حاشـیه شهر شناسـایی کردند.
راسـتا  ایـن  داشـت:در  اظهـار  بهرامـی  سـرهنگ 
تیم هـای عملیاتـی پلیـس ضمـن هماهنگی هـای 
بانـد  قضایـی طـی یـک عملیـات، 2 عضـو ایـن 
از  بازرسـی  در  کردنـد کـه  دسـتگیر  را  مسـلحانه 
ممنوعـه  سـاح  قبضـه  یـک  سـارقان  مخفیـگاه 

کشـف شـد.
وی بیـان داشـت:در تحقیقـات و بازجویی های فنی 
پلیـس، متهمـان بـه شـرارت های خـود از جملـه 
تیرانـدازی،  زورگیـری،  غیـر مجـاز،  حمـل سـاح 
بـا  اخـاذی و ۷ فقـره سـرقت مسـلحانه خـودرو 

همدسـتی دو نفـر دیگـر اعتـراف کردنـد.
فرمانـده انتظامـی کهنـوج بـا بیـان اینکه تـاش در 
جهـت دسـتگیری سـایر اعضـای ایـن بانـد ادامـه 
دارد، اظهـار داشـت:پلیس با اسـتفاده از تمـام توان 
خـود، بـا اقتـدار از امنیت مـردم دفاع کـرده و اجازه 
نخواهـد داد برخـی مخان نظـم و امنیـت، آرامش 

مـردم را بـر هـم بزنند.

28 تا 2844 تا 42

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

فرآیند شماره 1-4 /الف/۹8
نوبت دوم

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  
همراه با ارزیابی کیفی فاز دوم عملیات اجرائی کاهش 
سطح ایستایی آب زیرسطحی در محدوده شهرکرمان  

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد تجدیـد مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای همراه با ارزیابـی کیفی فاز 
دوم عملیـات اجرائـی کاهش سـطح ایسـتایی آب زیرسـطحی در محدوده شـهر  کرمان به شـماره  1-4 /الـف/۹8 را از 

طریـق سـامانه تـدارکات دولـت برگزار نمایـد . کلیه مراحـل برگزاری مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی 
پاکتها  از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد. 
الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلـی ، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضای 

الکترونیکـی را جهـت شـرکت در فراخوان محقق سـازند . تاریخ انتشـار فراخوان در سـامانه تاریخ ۹8/3/1۹ میباشـد .

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت  : ساعت 10 مورخ  ۹8/3/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 مورخ ۹8/4/1
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10:15 مورخ ۹8/4/1

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گزارجهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه : آدرس کرمــان - 
خیابــان پاســداران - شــرکت آب منطقــه ای کرمان – ســاختمان شــماره دو، دفتر قراردادهــا و تلفــن 32224482 - 034
و ارائــه پاکتهــای الــف بــه ادرس : کرمــان - خیابــان پاســداران - شــرکت آب منطقــه ای کرمــان – ســاختمان شــماره یک، 

طبقــه دوم ، دبیرخانــه محرمانــه دفتر حراســت
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41۹34

دفتر ثبت نام : 88۹۶۹۷3۷ و 851۹3۷۶8

م الف 305

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام

0۹133۹520۷5

فروش برق توسط ۷۲۰ مددجوی 
کمیته امداد به دولت

انهدام باند سارقان 
مسلح خودرو در کهنوج
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مدیـرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمـان با بیان اینکه 
خدمـات اداره کل نوسـازی مـدارس از بدو شـکل گیری 
همگام با نظام تعلیم و تربیت بوده، نقش این سـازمان 
در سـاخت فضاهای آموزشـی را تعیین کننـده خواند.به 
گـزارش خبرنـگار خبرگزاری شبسـتان از کرمـان، احمد 
اسـکندری نسـب، مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان، 
دیـروز)19 خـرداد(در مراسـم تودیـع و معارفـه مدیرکل 
نوسـازی مدارس اسـتان با بیان اینکه خدمات اداره کل 
نوسـازی مـدارس از بـدو شـکل گیـری همگام بـا نظام 
تعلیـم و تربیـت بـوده، نقـش این سـازمان در سـاخت 
فضاهـای آموزشـی را تعییـن کننده خوانـد.وی جذب و 
مشـارکت خیریـن را بهترین ظرفیت سـازمان نوسـازی 
مـدارس عنـوان و بیـان کـرد: بیـش از 30 تـا 40 درصـد 
فضاهای آموزشـی کشـور توسـط خیرین سـاخته شده 
است.اسـکندری نسب در بخش دیگری از سخنانش با 
اشـاره به اینکـه هدف اصلی آمـوزش و پـرورش اجرای 
سـند تحول بنیادین اسـت گفـت: این سـند ۶ زیرنظام 
دارد کـه یکـی از آنهـا فضا تجهیـزات و فنآوری اسـت که 
نقـش تعییـن کننـده در یادگیری داد و بسـتر مناسـبی 
بـرای سـایر زیربناها اسـت.وی ادامـه داد: از 131 راهکار 
در سـندتحول بنیـادی 9 راهـکار مسـتقیم و 21 راهـکار 
غیرمسـتقیم با این  زیربنـا ارتباط دارد و مسـوولیت آن 

بـر عهده سـازمان نوسـازی مدارس اسـت.
ایـن مسـوول دوره جدیـد سـازمان نوسـازی مدارس 
بـا حضـور رخشـانی مهر را مورد توجه قـرار داد و آن را 
فصـل جدیـدی در فضاهای آموزشـی کیفـی و مدرن 

توصیـف کرد.

سـال های گذشـته؛ تقریبا در همین ایام، پای ثابت اکثر 
گزارش های خبری از جنوب اسـتان کرمان ، گایه های 
بغـض آلـود کشـاورزانی بـود کـه از قیمـت پائیـن خرید 
محصـوالت کشـاورزی و فـروش نرفتـن محصولشـان 
گایـه داشـتند امـا امسـال خوشـبختانه خبـری از ایـن 
گایـه هـا نیسـت.به گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما 
از کرمـان، تـا همیـن پارسـال ، عـاوه بـر تشـکیل صف 
هـای چنـد کیلومتـری از خودروهای حامـل محصوالت 
کشـاورزی در مقابـل مراکـز خریـد، بارها گفته و شـنیده 
شـد کـه برخـی کشـاورزان زمین هـای پرمحصـول خود 
را بـه روی مـردم بازگذاشـته انـد تـا بچینند و ببرنـد زیرا 
قیمـت هـای پایین خرید حتـی هزینه مزد کارگـر را هم 
تامیـن نمـی کرد. امـا امسـال حکایت در جنـوب کرمان 
متفـاوت شـده و خنـده با لبـان کشـاورزان آشـتی کرده 
اسـت زیـرا به قول آقـای سـلطانی از کشـاورزان منطقه 
جیرفـت ، قیمـت های خرید ، امسـال "رویایی" اسـت.

پیازی که سـال ها اشـک کشـاورزان را درآورده بود بعد از  
افزایش شـدید قیمت در بازارها ، اکنون چشـم کشـاورز 
را روشـن مـی کنـد و گوجـه ای کـه خریداری نداشـت و 
پای ثابت سـفره گوسـفندان بـود بـه کاالی لوکس میوه 
فروشـی هـا تبدیـل شـده اسـت.حاج عبدهللا  کشـاورز 
کهنوجی دسـت های پینه بسـته خود را نشـان می دهد 
و مـی گویـد امسـال نمی دانسـتم چـه کار کنـم ، بعد از 
45 سـال کشـاورزی قصد داشـتم تغییر شـغل دهم اما 
ناگهان در یک ماه ورق برگشـت و محصول نکاشـته من 
را پیـش خریـد کردنـد ، آنهم بـا قیمتی که اگـر با گوش 
هـای خـودم نمـی شـنیدم بـاور  نمی کـردم ، پسـرش 
هـم مـی  گویـد االن کنـار زمیـن گوجـه را کیلویـی 1800 
تومـان مـی خرنـد کـه باورکردنـش سـخته ، چرا کـه در 
سـال های گذشـته هر کیلوگرم را به سـختی بین 50 تا 
200 تومـان می خریدند. آقای مرتضوی کشـاورزی که 8 
هکتار هندوانه کاشـته اسـت هم با خوشـحالی می گوید 
مثـل دیگر کشـاورزان تا سـال گذشـته بـرای فروش هر 
کیلـو هندوانـه تـا ۶0 تومـان بایـد التمـاس می کـرد، اما 
امسـال کنـار مزرعـه هرکیلـو هندوانـه  او را هـزار تومـان 
مـی خرنـد . می گویـد روزگارم خوب اسـت ، ۷0 میلیون 
تومـان هزینه کـردم 1۷0 میلیون تومان بـر می دارم فقط 
مشـکلی که هسـت کمبود ماشـین اسـت برای بارگیری 
.امسـال چـه اتفاقـی افتاد کـه دیگر خبـری از تجمعات 
محصوالتشـان  ریختـن  دور  و  کشـاورزان  اعتراضـی 
نیسـت؟  حمزه نماینده 5 شهرسـتان جنوبـی کرمان در 
مجلس شـورای اسـامی مـی گوید از زمانی کـه نرخ ارز 
بـاال رفـت ، صـادرات محصوالت کشـاورزی توجیـه پیدا 
کرد.دولـت هـم کـه راه صـادرات را بـاز کـرد و در نتیجـه 
ورق بـه نفع کشـاورزان برگشـت. آقای برخـوری رییس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان هم با 
اشـاره بـه اینکـه در ایـن منطقه سـالیانه  بیـش از چهار 
ونیـم میلیـون تـن انـواع محصـوالت کشـاورزی تولیـد 
مـی شـود مـی گویـد بعـد از چـراغ سـبز دولـت بـرای 
صـادرات و افزایـش قیمتها ، کشـاورزان منطقه تشـویق 
به افزایش سـطح کشـت محصوالت شـده انـد و اکنون 
سـطح کشـت گوجه بـه سـرعت در حال افزایش اسـت 
و این یعنی اشـتغالزایی بیشـتر.آقای طبیب زاده رئیس 
اتـاق بازرگانـی اسـتان کرمان مایـل اسـت از حق معین 
هـای اقتصـادی اسـتان هـم دفـاع شـود. او مـی گویـد 
در کنـار افزایـش نـرخ ارز ، معیـن هـای اقتصـادی هم 
بـا بازاریابـی جهانـی بـه افزایـش صـادرات محصـوالت 
و افزایـش نـرخ خریـد آنهـا از کشـاورزان کمـک کردند. 
معیـن های اقتصاد مقاومتی در واقع همان شـرکتهای 
بـزرگ فعـال در اسـتان کرمـان هسـتند کـه به دسـتور 
اسـتانداری ، هرکـدام موظـف بـه حمایـت از فعالیـت 
هـای اقتصـادی مردم در یکی از مناطق محروم اسـتان 
شـده انـد.    آقـای پورابراهیمـی رئیـس کمیسـیون 
اقتصـادی مجلس شـورای اسـامی هم با اسـتقبال از 
افزایـش نـرخ خریـد محصـوالت کشـاورزی ، بـه نکته 
مهمـی اشـاره مـی کنـد ، او مـی گویـد دولت صـادرات 
پیـاز ، سـیب زمینـی و گوجـه را آزاد کـرده اسـت و ایـن 
کاالهـا جـزو مایحتـاج اصلـی سـبد غذایـی هـر ایرانی 
اسـت و کمبـود و گرانی آنها دربازارهـای داخلی به مردم 
فشـار مـی اورد و لـذا صـادرات باید به نحـوی مدیریت 
شـود که کمتریـن افزایش قیمـت را در بازارهای داخلی 
شـاهد باشـیم و در نیمه دوم سـال دوباره قیمت پیاز به 
15 هـزار تومـان پـر نکشـد . اکبرپور کارشـناس اقتصاد 
نیـز بـا آقـای پورابراهیمی دربـاره ضرورت توجـه به نیاز 
بازارهـای داخلـی هـم عقیده اسـت اما درعیـن حال از 
دولـت میخواهـد از رونـق صـادرات بـه عنـوان فرصتـی 
بـی بدیـل بـرای رونـق تولید بهـره ببـرد. وی مـی گوید 
افزایـش نـرخ ارز هـر تاثیر منفی کـه دارد الاقل در بحث 
صـادرات بـه کمـک کشـور مـی آیـد و باعـث کاهـش 
قیمـت تولیـدات داخلـی در بازارهـای جهانی می شـود. 
.اکبرپـور گفـت: در کشـور مـا هم بعـد از افزایـش نرخ 
ارز ، بسـیاری از کاالهای تولیدی کشـور توجیه صادراتی 
پیـدا کـرده اسـت و دولـت بایـد از ایـن فرصـت بـرای 
رونـق تولیـد و خـارج کـردن اقتصـاد کشـور از رکـود بـه 
خوبـی اسـتفاده کند.بـه هـر حـال ایـن روزهـا حـال 
کشـاورزان جنـوب اسـتان کرمان خـوب اسـت. آنها در 
زیـر آفتاب سـوزان و گرمای 40 درجـه ای هوا ، در مزارع 
زحمت می کشـند امـا دلخوش از آنند که محصولشـان 

بـا قیمتـی فروخته خواهد شـد .

حال خوش کشاورزان 
جنوب کرمان 

احداث بیش از 
30 درصد فضاهای 

آموزشی توسط خیران

خبر

خبر

یکی دیگر از عوامل شهادت 
پرسنل ناجا در کرمان تسلیم شد 

پرداخت تسهیالت رونق تولید 
در جنوب کرمان 

کمک کشاورزان جیرفت 
به دامداران مناطق سیل زده 

بخـش  عمومـی  دادگاه  رییـس 
جازموریـان گفـت: یکـی از عوامـل 
اصلی به شـهادت رسـاندن شـهید 
مدافـع وطـن "محمدرضـا خاوش 
زاده" پرسـنل ناجـا و همچنیـن شـهید واالمقـام 
ایـن  بسـیجی  نیروهـای  از  جهـش"  "کرامـت 
منطقـه، خـود را بـه دسـتگاه قضـا تسـلیم کـرد. 
محمـد فروغـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا 
افـزود: متهـم )م. ف( از سـال های گذشـته بـه 
اتهام مشـارکت در قتل "قاسـم نوشـادی احدی" 
از شـهروندان بخـش زهکلـوت و همچنیـن بـه 
شـهادت رسـاندن 2 نفر از پرسنل نیروی انتظامی 
و بسـیج )وابسـته بـه سـپاه پاسـداران انقـاب 
اسـامی( تحـت پیگـرد قضائی قـرار گرفتـه بود.

رسـیدن  بـه شـهادت  از  پـس  بیـان کـرد:  وی 
سـروان محمدرضـا خـاوش زاده فرمانـده وقـت 
پاسـگاه نهضت آباد رودبار جنوب در آذرماه سـال 

9۶ طـی هماهنگـی بـا مسـئوالن ارشـد قضائـی 
اسـتان، نیروهـای اطاعات سـپاه کرمـان در یک 
عملیات مسـلحانه موفق شـدند در مهرماه سـال 
گذشـته "ارسـان فرامرزی" از اشـرار مسـلح و از 
عوامل اصلی به شـهادت رسـاندن فرمانده وقت 
پاسـگاه نهضـت آبـاد را بـه هاکـت برسـانند اما 
هـم دسـت وی بـه نـام )م. ف( در این عملیات 
متواری شـده بود.فروغی تصریح کرد: سـرانجام 
بـا پیگیـری و رصد اطاعاتـی ویژه، متهـم ناچار 
بـه تسـلیم شـد و خـود را بـه نیروهـای امنیتی 
و اطاعاتی تسـلیم کـرد و بازجویـی و تحقیقات 
فنـی از نامبـرده آغـاز شـده اسـت.رییس دادگاه 
داشـت:  اظهـار  جازموریـان  بخـش  عمومـی 
دسـتگاه قضائـی با جدیـت و قاطعیت با اشـرار 
مسـلح برخـورد می کنـد و در راسـتای ایجـاد و 
تحقـق عدالـت و امنیت برای شـهروندان از هیچ 

تاشـی دریـغ نخواهـد کرد

و  صنعـت  سـازمان  رییـس 
معـدن و تجـارت جنـوب کرمان 
گفـت: در سـال 9۷ حوزه هـای 
جنـوب  معدنـی  و  صنعتـی 
کرمـان 59 میلیـارد ریـال تسـهیات رونـق 
تولیـد دریافـت کرده انـد. بـه گـزارش روابـط 
کرمـان  جنـوب  صمـت  سـازمان  عمومـی 
مسـلم مروجی فرد رییس سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان درخصـوص 
عملکـرد کارگروه سـتاد تسـهیل و رفـع موانع 
تولیـد جنـوب کرمـان در سـال 139۷ گفـت: 
۶ واحـد تولیـدی در جنـوب کرمـان به ارزش 
بیـش از 59 میلیـارد ریال از تسـهیات رونق 
تولیـد سـال 9۷ دریافت کرده انـد.وی افزود: 
دریافـت  بـرای  تولیـدی  واحـد   10 پرونـده 
میلیـارد   110 از  بیـش  ارزش  بـه  تسـهیات 

عامـل معرفـی شـده  بانک هـای  بـه  ریـال 
اسـت.مروجی فـرد تصریح کـرد: از مجموع 
طرح هـای پرداخـت شـده تسـهیات رونـق 
بـه  مربـوط  طـرح   2  ،9۷ سـال  در  تولیـد 
بازسـازی و نوسازی، 2 طرح سـرمایه ثابت 
و 2 طـرح سـرمایه در گردش اسـت.رییس 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
کرمـان گفـت: از مهم تریـن طرح هایـی کـه 
بـا مصوبـات ایـن کارگـروه مشـکات آن ها 
حـل شـده و بـه چرخـه تولیـد بازگشـتند، 
فـرآوری  و  بسـته بندی  چـون  طرح هایـی، 
محصـوالت کشـاورزی، راه انـدازی کارخانـه 
تولیـد  آشـامیدنی،  آب  بنـدی  بسـته  آرد، 
ایـن  کـه  می باشـند  فرنگـی  گوجـه  رب 
مهـم گامـی ارزشـمند در پویایـی اقتصـادی 

منطقـه اسـت.

جهـاد  سـازمان  رئیـس 
از  اسـتان  جنـوب  کشـاورزی 
کمـک کشـاورزان جیرفتـی بـه 
زده  سـیل  مناطـق  دامـداران 
خوزسـتان خبـر داد.بـه گـزارش خبرگـزاری 
صـدا و سـیما؛ مرکـز کرمان ، آقـای برخوری 
با اشـاره به اینکه در حادثه سـیل خوزسـتان 
بخـش زیـادی از مراتـع و انبارهـای ذخیـره 
گفـت:   ، رفـت  بیـن  از  هـا  دام  علوفـه 
آوری  جمـع  بـا  جیرفتـی  خیـر  کشـاورزان 
کمـک های نقـدی 30 تـن کنسـانتره غذای 
دام بـه ارزش ۶00 میلیـون ریـال خریـداری 
کـرده و با هماهنگی دسـتگاه هـای امدادی 
ارسـال  خوزسـتان  زده  سـیل  مناطـق  بـه 

کردنـد. 
عـاوه بـر این کمک هـا، مـردم جیرفت برای 

هموطنـان  زندگـی  اولیـه  مایحتـاج  تامیـن 
از  بیـش  گذشـته  مـاه   2 در  زده،  سـیل 
189میلیـون تومـان کمـک جمـع آوری و به 
مناطـق سـیل زده خوزسـتان ارسـال کردنـد.

در پـی حادثـه وقـوع سـیل در چنـد اسـتان 
بـه  کرمـان  امسـال،  فروردیـن  در  کشـور 
عنـوان یکی از اسـتان های معین خوزسـتان 
نیکـوکار  مـردم  و کمک هـای  شـد  تعییـن 
عزیـز  هموطنـان  بـه  بـرای کمـک  کرمـان 
یافـت.  خواهـد  اختصـاص  خوزسـتانی 
علوفـه بـه گیاهانـی گفتـه می شـود کـه بـه 
منظـور تغذیـه حیوانـات اهلی و دام کاشـته 
می شـود. علوفـه ممکـن اسـت دربرگیرنـده 
محصـوالت  ته مانـده  نـرم،  حبوبـات  مـواد 
محصـوالت کشـاورزی  خـود  و  کشـاورزی 
تولیـد شـده بـه منظـور تولیـد علوفـه باشـد. 

در  افـراد  فشـارخون  غربالگـری  گفـت:  مـکارم،  اصغـر 
پایـگاه  خدمـات،  مرکـز   519 فعالیـت  بـا  جنـوب کرمـان 
سـامت، خانـه بهداشـت و 50 پایـگاه سـیار طـرح بسـیج 
اسـت.به گـزارش  اجـرا  در حـال  ملـی کنتـرل فشـارخون 
خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، » اصغـر 
مـکارم« رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت،  در جمع 
خبرنـگاران، بـه شـروع مرحله دوم طرح بسـیج ملی کنترل 
فشـارخون بـاال از جمعـه ) 1۷ خـرداد( سـال جاری، اشـاره 
کـرد و گفـت: طرح بسـیج ملی کنتـرل فشـارخون باال یکی 
از برنامـه هایی اسـت کـه وزارت بهداشـت و درمان در ادامه 
اقدامـات ارتقای سـامت مـردم اجرا مـی کند.اصغر مکارم، 
افزود: مرحله نخسـت این طرح  در راسـتای اطاع رسـانی 
و آگاه سـازی از )2۷ اردیبهشـت( آغاز شـد و اجرای مرحله 
دوم نیـز تـا )15 تیـر( بـرای سـه گـروه حسـاس جامعـه 
افـراد بـاالی 30 سـال، زنـان بـاردار و بیمـاران کلیـوی گروه 
هـای پـر خطـر جامعـه ادامـه دارد.رییـس دانشـگاه علـوم 
پزشـکی جیرفـت، بـا بیـان این مطلـب که در جنـوب کرمان 
290 هـزار نفـر افـراد بـاالی 30 سـال داریـم که بایـد در این 
طـرح غربـال شـوند و فشـارخون آنهـا انـدازه گیـری شـود، 
تصریـح کـرد: در ایـن طـرح پوشـش 50 درصـدی جمعیت 

هـدف مـورد نظر اسـت.
پوشـش  تحـت  شهرسـتان  هفـت  در  کـرد:  اضافـه  وی، 
نفـر  هـزار  پزشـکی جیرفـت حـدود 145  علـوم  دانشـگاه 
غربالگـری شـوند کـه  بایـد  اسـاس  ایـن  بـر  را  جمعیـت 
در چنـد روز ابتـدای اجـرای طـرح بیـش از 40 هـزار نفـر 
غربالگـری شـدند کـه 50 درصـد جمعیـت هـدف قبـل از 
مرحلـه اجرایـی طـرح غربالگـری شـدند.مکارم، بـا اشـاره 

بـه همـکاری نهادهـا و ادارات در برپایـی پایگاه های سـیار 
فشـارخون  بیمـاری  خاطرنشـان کـرد:  جنـوب کرمـان،  در 
از  مبتـا  افـراد  درصـد   40 اسـت کـه  خاموشـی  بیمـاری 
بیمـاری خـود مطلـع نیسـتند کـه عـدم درمـان آن موجـب 
مـرگ و میـر و معلولیـت ناشـی از سـکته می شـود.رییس 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، بـا بیـان ایـن مطلـب که 
اجـرای ایـن طـرح توفیقـی بـرای مـا در دنیا اسـت، عنوان 
کـرد: مـا طـرح هایـی ماننـد ریشـه کنـی فلـج اطفـال را 
داشـته ایـم کـه موفقیـت بزرگی بـود و در اجـرای این طرح 
نیـز بـا همـکاری نهادهـای نظامـی، انتظامـی و اجتماعـی 
جامعـه،  بـرگ زرینـی دیگر در حـوزه فعالیت های سـامت 
نظـام جمهـوری اسـامی در این شـرایطی کـه در دنیا تحت 
بیـان  داشـت.وی،  خواهیـم  هسـتیم،  متعـدد  فشـارهای 
داشـت: در )سـال 201۷( در ایـران 9۷ هـزار نفـر مـرگ کـه 
بـه شـکلی بـا فشـارخون بـاال مرتبـط بوده انـد، داشـته ایم 
کـه اگـر حداقـل 50 درصد ایـن بیمـاران شناسـایی و حتی 
یـک سـوم مـرگ و میرها را شناسـایی و با درمـان به موقع 
پیشـگیری کنیـم، گام بسـیار بزرگـی در جهـت سـامت و 
جلوگـری از مـرگ هـای ناگهانـی که بـه دلیل اثرات ناشـی 

از بیمـاری فشـارخون اسـت جلوگیـری می کنیـم.
مـکارم، ابـراز داشـت: بسـیج ملی کنتـرل فشـارخون باال در 
جنـوب کرمـان در 519 مرکـز جامـع خدمات سـامت، خانه 
بهداشـت و پایـگاه سـامت و همچنیـن 50 پایگاه سـیار در  
بیمارسـتان هـا، ادارت، نهادهـای نظامـی و انتظامـی، محل 
هـای پـر تـردد و  غیـره تـا )15 تیـر( ادامه دارد. پرفشـاری 
خـون در یکـی از دو گـروه پرفشـاری اولیـه یـا پرفشـاری 
ثانویـه قـرار می گیـرد. حـدود 90 تـا 95 درصـد از مـوارد از 

نـوع پرفشـاری اولیـه هسـتند و ایـن بـدان معناسـت کـه 
هیـچ دلیـل پزشـکی مشـخصی بـرای آن وجود نـدارد.5 تا 
10 درصـد دیگـر از نـوع پرفشـاری ثانویه هسـتند که شـرایط 
تأثیرگـذار بـر کلیه هـا، شـریان ها، قلـب یـا دسـتگاه غـده 
درون ریـز باعـث ایجـاد آن می شـوند. در برخـی مـوارد بـاال 
می شـود. مغـزی  خون ریـزی  باعـث  خـون  فشـار  رفتـن 

پرفشـاری خـون عامل خطر عمده در سـکته مغزی، سـکته 
آنوریسـم های  قلـب،  نارسـایی  قلبـی(،  )حمـات  قلبـی 
بیمـاری  آئـورت(،  آنوریسـم  مثـال،  عنـوان  )بـه  شـریانی 
شـریان های پیرامونـی و دلیـل بیماری هـای مزمـن کلیـه 
اسـت. حتـی افزایـش خفیـف فشـار خـون شـریانی نیز با 
کاهـش امیـد بـه زندگـی مرتبط اسـت. تغییر رژیـم غذایی 
و روش زندگـی می توانـد در کنتـرل فشـار خـون مؤثـر بوده 
و خطـر عـوارض ناشـی از آن را بـر سـامتی کاهـش دهـد. 
بـا ایـن حال، درمـان دارویـی غالبًا بـرای افرادی کـه تغییر 
روش زندگـی در آن هـا بـی تأثیر بـوده یا کافی نبوده اسـت، 

اسـت. ضروری 

 ایرنـا - پژوهـش و تحقیـق گذرگاه اصلی توسـعه پایدار، محور 
پیشـرفت و شـاه راه رفـع چالش ها به شـمار مـی رود و در این 
زمینـه مراکـز رشـد و فنآوری سـامت جایگاه مهمـی در بخش 
تقویـت ایده هـای خـاق و پژوهـش دارد. بـه گـزارش ایرنـا، 
پژوهـش بـه عنوان اساسـی ترین نیـاز جوامع در راه رسـیدن به 
پیشـرفت، توسـعه، رفاه اجتماعی و اسـتقال واقعـی، می تواند 
جامعه را به سـمت سـعادت رهنمون شـود.در این عرصه، مراکز 
رشـد و فناوری سـامت گامی مهم در راسـتای تقویت خاقیت 
و پژوهش در کشـور به شـمار می رود و نهضت توجه به فناوری 
در ایـران نیـز طـی دهه ۷0 آغاز شـده و در دهه 80 توسـعه یافته 
اسـت بـه طـوری کـه در ابتـدا وزارت علـوم، فرهنـگ و آموزش 
عالی مسـئولیت مسـتقیم آن را برعهده داشت و در ادامه مسیر 
نیـز وزرات بهداشـت بـا راه انـدازی مراکز رشـد و فنـاوری نقش 
مهمـی را در رشـد نهـال نوپـای پژوهـش ایفـا کرد.پژوهـش و 
ایده هـای خـاق، ضرورتـی انکارناپذیـر بـرای رفـع مشـکات 
جامعـه به شـمار می روند لذا بدیهی اسـت در جوامع پیشـرفته 
توجـه ویـژه ای بـه فعالیت هـای پژوهشـی شـود زیـرا گـره 

غربال گری فشار خون باال 
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ــل  ــد روز قب ــاس چن ــدار بندرعب ــاری فرمان ــز هللا کن عزی
ــت  ــد آف ــل تهدی ــور تبدی ــه منظ ــه ب ــود ک ــرده ب ــام ک اع
ــرای ارتقــاء معیشــت روســتاییان  ــه فرصــت و ب ــخ ب مل
ــام  ــی انج ــزگان و هماهنگ ــتاندار هرم ــتور اس ــق دس طب
شــده بــا جهــاد کشــاورزی اســتان، هــر روســتایی 
ــرم  ــر کیلوگ ــل ه ــع آوری و تحوی ــه ازای جم ــد ب می توان
ــزار  ــغ 80 ه ــار روســتای خــود مبل ــه دهی ــده ب ــخ زن مل
ــران  ــت بح ــت مدیری ــد.او در نشس ــت کن ــال دریاف ری
ملــخ  بــا  مبــارزه  کار  دســتور  بــا  کــه  بندرعبــاس 
ــاران  ــار داشــت: دهی ــود اظه ــی تشــکیل شــده ب صحرای
تحویــل  و  از جمــع آوری  پــس  و  روز  هــر  پایــان  در 
ملخ هــای روســتاییان بــه بخشــداران بــه ازای هــر 
کیلــو 90 هــزار ریــال دریافــت کنند.بخشــداران هــم 
ــخ در بخــش مربوطــه هســتند.  ــا مل ــارزه ب مســوول مب
نباتــات مخالــف  اینکــه ســازمان حفــظ  بــا وجــود 
اجــرای ایــن طــرح بــود امــا فرمانــدار بندرعبــاس 
ــن  ــه ان دارد و ای ــرای و ادام ــر اج ــرار ب ــان اص همچن
مســاله بــه فضــای مجــازی جنــوب کرمــان نیــز کشــیده 
ــخر  ــه تمس ــازی آن را ب ــاالن مج ــی از فع ــد و برخ ش
ــز  ــان نی ــوب کرم ــد جن ــم می گوین ــی ه ــه و برخ گرفت
ــتفاده  ــخ اس ــا مل ــارزه ب ــرای مب ــن روش ب ــد از ای بای
کنــد و از ملــخ بــرای علوفــه دام بهــره ببرنــد. فرمانــدار 
خریــداری  به»کاغذوطن«گفت:»طــرح  بندرعبــاس 
ملــخ را در ایــن منطقــه کلیــد زدیــم و از اجــرای آن 
ــن  ــاتی در ای ــتیم.«کناری افزود:»جلس ــی هس ــز راض نی
رابطــه برگــزار کردیــم و اکنــون ایــن طــرح در کنــار 

ــده  ــرا در آم ــه اج ــه مرحل ــه ب ــا در منطق ــر طرح ه دیگ
اســت.« وی تصریــح کرد:»گرفتــن ملــخ کارســختی 
نیســت زیــرا ایــن حشــره شــب ها روی درخت هــا و 
بوته هــا می خوابــد و نزدیــک  صبــح کــه هــوا خنــک 
ــخ  ــای مل ــرا پ ــرد زی ــر ک ــوان او را غافل گی ــت می ت اس
و  می چســبد  شــاخه ها  بــه  تقریبــا  زمــان  ایــن  در 
تــوان فــرار نــدارد کــه می تــوان گفــت بــرای مــردم 
ــد.« ــه اســت و اســتقبال می کنن ــه صرف ــرون ب ــم مق ه

رودباری هــا ملخ را در کنترل خود 
درآوردنــد/ طرح خرید ملخ مقرون 

نیست به صرفه 
رودبارجنــوب  فرمانــداری  سرپرســت  خانه گیــر 
شهرســتان  ایــن  در  به»کاغذوطن«می گوید:»ملخ هــا 

نداریــم.«وی  مشــکلی  و  هســتند  کنتــرل  تحــت 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــودرو ب ــث خ ــداری در بح افزود:»مق
هســتیم کــه طبیعــی اســت زیــرا خودروهــا بعــد از 
ــرات  ــه تعمی ــاز ب برگشــت از جــاز خــراب می شــوند و نی
مشــکل  لحظــه  ایــن  داد:»تــا  ادامــه  دارنــد.«وی 
ــای کار هســتند و در  ــاران همــه پ حــادی نداشــتیم دهی
ــتند و  ــی هس ــال سم پاش ــردم در ح ــوراها و م ــار ش کن
ــان  ــرای مزارع م ــه ب ــن زمین ــکلی در ای ــبختانه مش خوش
وجــود نــدارد مگــر اینکــه دســته جات جدیــدی بــه 
رودبارجنــوب  کنند.«فرمانــداری  پیــدا  ورود  منطقــه 
ــاری  ــاهد اخب ــازی ش ــای مج ــد:»در فض ــه می کن اضاف
مبنــی بــر خریــد ملــخ توســط فرمانــدار بندرعبــاس بــودم 
ــت.«خانه گیر  ــی نیس ــرح خوب ــا ط ــرم اص ــه نظ ــه ب ک
انــگار  هزارتومــان  هشــتاد  کیلــو  تصریــح کرد:»هــر 
خریــداری می شــود و ایــن یعنــی بایــد نزدیــک بــه 
800یا900ملــخ جمــع کــرد تــا بــه یــک کیلــو برســد زیــرا 
ملــخ وزنــی نــداردو کار نشــدنی اســت زیــرا اگــر فــردی 
100هزارتومــان  بخواهــد کارگــری کنــد حداقــل روزی 
پــول می گیــرد تــا اینکــه بخواهــد در بیابــان و ایــن 
ــد  ــخ کن ــردن مل ــع ک ــه جم ــدام ب ــوا اق ــاالی ه ــای ب دم
کــه اصــا مقــرون بــه صرفــه نیســت.این طــرح موفقــی 
نیســت البتــه شــاید فرمانــداری بندرعبــاس در ایــن 
زمینــه تجربــه خاصــی داشــته کــه نســبت بــه اجــرای آن 
ــانی  ــره کار آس ــن حش ــن ای ــه گرفت ــد البت ــدام کرده ان اق
ــاال دارد.« ــاع ب ــرواز در ارتف ــه پ ــادت ب ــرا ع ــت زی نیس

اینکه به مــردم بگوییم ملخ بگیرید 
پول تان می دهیم توهین اســت

ــوب  ــاورزی جن ــازمان کش ــس س ــوری ریی ــعید برخ س
ــن  ــر م ــه نظ ــه »کاغذوطن«می گوید:»ب ــز ب ــان نی کرم
البتــه  نیســت.  مناســبی  طــرح  اصــا  طــرح  ایــن 
مــا تقریبــا ملــخ را در جنــوب کرمــان مهارکردیــم و 
ــون شــاهد هســتیم از ســمت  دســته جاتی هــم کــه اکن
منطقــه  در  ملخــی  مــا  و گرنــه  می آینــد  هرمــزگان 
نداریــم.«وی افزود:»بیــن ملخــی کــه ســم خــورده 
ــد  ــد می کنن ــراد صی ــه اف ــی ک ــا ملخ ــه ت ــن رفت و از بی
فــرق زیــادی دارد ملخــی کــه ســم خــورده بــرای تغذیــه 
دام اصــا مناســب نیســت. البتــه گرفتــن ملــخ بــا ایــن 
میــزان ملخــی کــه در جنــوب بــه شــکل پراکنــده شــاهد 

ــخ  ــم مل ــر بگویی ــت و اگ ــخت اس ــا س ــتیم تقریب هس
زنــده بگیرنــد کســی ایــن کار را نخواهــد کــرد واز ســویی 
ــن  ــن اســت کــه مطــرح کــردن چنی ــر ای ــاد مــن ب اعتق
پیشــنهادی توهیــن بــه مــردم اســت کــه بگوییــم شــما 
اضافــه  می دهیــم!«وی  پولتــان  مــا  بگیریــد  ملــخ 

کرد:»کشــاورزان مــا در حــال حاضــر وقتــی شــاهد 
ــتند  ــه هس ــه منطق ــخ ب ــروازی مل ــته جات پ ورود دس
بــه صــورت خودجــوش بــه مبــارزه بــا ایــن افــت 
ــتی  ــچ چشم داش ــدون هی ــب ها ب ــی ش ــد حت می پردازن
نیروهــای ســازمان را بــا تراکتــور و...همراهــی می کننــد 

رییس سازمان کشاورزی جنوب: در زمینه تامین منابع مالی و سم برای مبارزه با ملخ با مشکل مواجه هستیم

کف گیر سازمان کشاورزی به ته دیگ خورد

چندوقتـی اسـت جنوبی هـا بـا آفـت ملـخ صحرایـی روبرو هسـتند و مبـارزه همچنـان در ایـن منطقه به 
روش هـای مختلـف ادامـه دارد. ورود ملـخ بـه منطقه مسـائل زیـادی را به دنبال داشـته، مبـارزه نکردن 
بندرعباسـی ها در وقـت الزم باعـث شـده ملخ ها به جنوب کرمان و سیسـتان و بلوچسـتان هجـوم بیاورند 
امـا انـگار فرمانـدار ایـن شـهر ملخ هـا را می خرد.سـعید برخوری رییـس سـازمان کشـاورزی می گوید این 
طـرح خوبـی نیسـت البته مـا هیچوقت به مـردم نمی گوییـم ملخ بیاورنـد و پـول بگیرند زیـرا توهین به 
مـردم اسـت. او می گویـد هزینـه مبـارزه بیشـتر از بودجه بـوده و کف گیرشـان به تـه دیگ خورده اسـت.

سـعید برخوری تاکیـد کرد:» به دلیل عـدم مبارزه 
بـا پوره هـای ملـخ  جـدی اسـتان های همجـوار 
متاسـفانه این ملخ ها به مرحله پروازی رسـیده اند 
و از آنجایـی کـه در ایـن مرحله می توانند تا شـعاع 
200 الـی 300 کیلومتـری پـرواز کنند شـاهد ورود 
دسـته جات ملخ پروازی از هرمزگان و سیسـتان و 

بلوچسـتان به جنوب کرمان هسـتیم.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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روزنامه های دیروز

میزان خسارت آتش سوزی مردهک 
بررسی می شود

آتش سـوزی باغـات و مزارع بخش مردهک شهرسـتان 
عمومـی  روابـط  مسـوول  مایـی  شـد.  مهـار  عنبرآبـاد 
فرمانداری شهرسـتان عنبرآباد بـه »کاغذوطن« می گوید: 
» تعـدادی از باغـات و مـزارع کشـاورزی در ایـن حادثـه 
دچار خسـارت شـده اند کـه هنوز میـزان خسـارات برآورد 
نشـده اسـت.« وی اضافـه کـرد:» فرمانـداران، بخشـدار، 
نیروهـای منابـع طبیعی و دیگر مسـووالن پیگیری کردند 
تـا توانسـتند آتـش را مهـار و از ایجـاد خسـارات بیشـتر 
بـه دیگـر باغـات جلوگیـری کننـد.«وی ادامـه داد:»چهار 
دسـتگاه ماشـین آتش نشـانی پس از چندساعت تاش 
توانسـتند آتش را خاموش کردنـد و هنوز عامل یا عامان 
مردهـک  شـهردار  نشـده اند.«  شناسـایی  آتش سـوزی 

هـم گفـت: »آتـش سـوزی در بـاغ هـا و نخلسـتان های 
کُنارسـتان شـهر مردهـک پـس از پنـج سـاعت عملیات 
اطفـای حریـق مهار شـد. مسـلم گلشـنی افـزود: قبل از 
ظهـر بـود کـه آتش سـوزی در باغ هـای منطقه کنارسـتان 
شـهر مردهـک اعـام شـد.با توجـه بـه حجم زیـاد آتش 
سـوزی از رییـس سـتاد بحـران شهرسـتان در خواسـت 
کمـک کردیم و یـک اکیپ برای اطفـای حریق به منطقه 
اعـزام شـد. در ایـن آتـش سـوزی تعـداد زیـادی نخل و 
مرکبـات طعمـه حریق شـد.: بیـش از 90 درصـد درختان 
مـورد حریـق، خرماهـای چندیـن سـاله بودند.«گلشـنی 
اظهـار داشـت: »میزان خسـارت مالی در دسـت بررسـی 

بـوده کـه متعاقبـًا اعام می شـود.«

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139۷۶0319091000۶۶3-9۷/11/08هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای سـلیمان براهوائـی  فرزنـد رضـا بشـماره شناسـنامه 
413صـادره ازکهنـوج  درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 2۶0متـر مربع 
پـاک - فرعـی از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 49 اصلـی قطعه 
یـک بخش45کرمـان واقـع در محمـد آباد بـی بی شـهری عنبرآباد خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای عباس امیری  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:212۷

تاریخ انتشار نوبت اول:98/03/20 – تاریخ انتشارنوبت دوم :98/04/05
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظـر بـه اینکـه خانـم زهرا جهانشـایی امجـزی فرزند رحمـدل به شـماره ملـی ۶0۶008۶89۶صـادره از عنبـر اباد 
مالـک ششـدانگ یـک قطعه زمیـن داری پاک 1080فرعی از 50اصلی واقع در شـهر عنبر ابـاد بخش 45 کرمان 
کـه سـند مالکیـت ان ذیـل ثبـت دفتـر الکترونیکـی 139۷203190910002۷0به شـماره چاپی ۷135۷1سـری ج 
94صـادر وتسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق امضا شـده اعـام نموده که سـند مالکیت پاک 
فـوق مفقـوده شـده ودرخواسـت سـند المثنـی نموده اسـت لـذا طی این بخشـنامه ضمـن اعام مراتـب فقدان سـند مالکیت 
اولیـه خواهشـمند اسـت در صـورت ارائه سـند توسـط هر شـخص عین ان را ضبـط وبه ایـن اداره ارسـال نمائید .م الـف :1225
مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت واسناد شهرستان عنبر اباد  

آگهی حصر وراثت 
خانم آمنه ژنده پوش  فرزند سـیاه دارای شناسنامه 1358بشـرح دادخواست شماره 9809983891200104مورخ 
98/031/18 توضیح داده شادروان منصور ظهیری نودژ فرزند امین  بشناسنامه3150111005در تاریخ98/02/15در 

شـهرمنوجان فوت شـده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از:
1- آمنه ژنده پوش  فرزند سیاه ت .ت 132۷/09/0۶ش ش 1358ش م ۶089835420)مادر متوفی(

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامـه ای از 
متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهی صـادر خواهد 

شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. م الف:9
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان منوجان  

متن آگهی مزایده 
آگهی مزایده اتومبیل پرونده اجرایی کالسه ۹۷00442

بـه موجـب پرونـده اجرایی کاسـه فوق نظر بـه اینکه ورثه بدهـکار پس از اباغ اجرائیه نسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی اقـدام ننمـوده انـد بنا به درخواسـت بسـتانکار یکدسـتگاه خودرو سـواری 
لیفـت بـک سیسـتم پروتـون به رنگ نقـره ای متالیک مـدل 200۷ و به شـماره انتظامـی 38 / 92۶ م 19 و 
شـماره موتورs4phnj 8890 و شـماره شاسـی 1044۶0 تیپ GEN2 تعداد سـیلندر:4، تعداد محور:2ظرفیت: 
5نفـر، نـوع سـوخت بنزینـی، ارزیابـی که با توجه بـه وضعیت خـودرو) از خودرو فـوق با موتور روشـن بازدید 
به عمل آمد صدایی غیر عادی از موتور شـنیده میشـد که نیاز به باز نمودن و تعمیر آن میباشـد، عقب و دور 
تا دور بدنه اثر بازسـازی رنگ دیده میشـود و به نظر میرسـد قبا دچار حادثه یا تصادفی شـده باشـد، سـپر و 
گلگیر جلو راسـت خط و خش دارد، زیر زه درب عقب چپ خط کشـی دیده میشـود، السـتیک های خودرو 
در حد نو میباشـد، وسـیله فوق تا تاریخ 1398/04/05نزد شـرکت بیمه معلم بیمه شـخص ثالث میباشـد.( 
قیمـت خـودرو مبلـغ 250/000/000)بیسـت و پنـج میلیـون تومـان( بـرآورد گردیده کـه در روز یکشـنبه مورخ 
1398/04/09از سـاعت 9 تـا 12 در اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمـان واقـع در ضلع شـمالی پارک نشـاط به 
فـروش میرسـد مزایـده از مبلـغ پایه کارشناسـی 250/000/000ریال کـه قطعی گردیده شـروع و باالترین مبلغ 
پیشـنهادی فروخته خواهد شـد فروش کا نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت طالبین و خریداران می توانند در 
وقـت مقـرر بـا ارائـه چک رمز دار به مبلغ پایه در جلسـه مزایده شـرکت نمایند. پرداخت کلیـه ی هزینه های 
قانونی بعهده برنده مزایده اسـت و نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شـد ضمنا چنانچه روز مزایده 
بـا تعطیـل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شـد طالبین می توانند جهت 

کسـب اطاعات بیشـتر در سـاعات اداری به اداره ثبت اسـناد مراجعه نمایند. تاریخ انتشـار: 1398/03/20
خودرو واقع در اداره اجرای اسناد رسمی کرمان ضلع شمالی پارک نشاط میباشد

 علیرضا محمدی کیا رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان م.الف 3۶4

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۹۷01880
بدینوسـیله بـه آقـای مرتضی مهـدوی جعفری، 
علـی  فرزنـد   1۷89 شناسـنامه  شـماره  بـه 
اصغـر، بـه شـماره ملـی 299223۷353 تاریـخ 
تولـد1359/0۶/2۷ بدهکار پرونده کاسـه فـوق که برابر گزارش 
مامـور اباغ، آدرس شـما شناسـایی نگردیده ابـاغ میگردد که 
بابـت مهریـه بـه همسـر خـود مبلـغ ۷/118/000/000ریـال بـه 
انضمـام حقـوق دولتـی بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر عدم 
پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده پس 
از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسـه فوق در این اجراء 
مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19 آئیـن نامـه اجرائی 
مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گردد از تاریخ انتشـار این 
آگهـی که تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبت 
در روزنامـه درج ومنتشـر مـی گردد ظرف مدت ده روز نسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بدون 
انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه 

شـما تعقیـب خواهد شـد. م.الـف 3۷8
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان زهرا سرمست 

ش
کورز
بان

تحقیقــات ســازمان  و  فنــی  دفتــر  مدیــرکل 
ــد  ــان بع ــت: کرم ــور گف ــدارس کش ــازی م نوس
از سیســتان و بلوچســتان بیشــترین مدرســه 
دارد.بــه گــزارش  را  و گلــی  نــوع خشــت  از 
ــار  ــوش ورناصــری اظه ــارس داری ــزاری ف خبرگ
داشــت: در راســتای فضــا و تجهیــزات ســند 
کرده ایــم. سیاســت گذاری  بنیادیــن  تحــول 

سرمایشــی  سیســتم های  جمــع آوری  وی 
ــدارس  ــدن م ــدارس و برچی ــتاندارد از م غیراس
ــن  ــت های ای ــه سیاس ــی را از جمل ــت و گل خش
ــد  ــان بع ــرد: کرم ــوان ک ــمرد و عن ــازمان برش س
از سیســتان و بلوچســتان بیشــترین مدرســه از 
نــوع خشــت و گلــی را دارد.مدیــرکل دفتــر فنــی 
و تحقیقــات ســازمان نوســازی مــدارس کشــور 
ــاخت و  ــه س ــی ب ــرعت بخش ــر س ــد ب ــا تأکی ب
اســتان گفــت:  در  آموزشــی  فضاهــای  ســاز 
پروژه هــای  ویــژه  بــه  نیمه تمــام  پروژه هــای 
خیــران پیگیــری می شــود.ورناصری از رشــد 
خبــر  آموزشــی  فضاهــای  خــوب  اعتبــارات 
ــت  ــاس سیاس ــر اس ــرد: ب ــان ک داد و خاطرنش
ــن  ــن پایی ــا میانگی ــتان های ب ــه اس ــازمان ب س
ــم. ــژه داری ــه وی ــی توج ــای آموزش ــرانه فض س

و  آمــوزش  مدیــرکل  اسکندری نســب  احمــد 
پــرورش اســتان کرمــان نیــز بــا اشــاره بــه 
ســاخت 30 تــا 40 درصــدی فضاهــای آمورشــی 
فضــا،  عنــوان کــرد:  خیــران  توســط  کشــور 
ــل  ــد تحوی ــرای طن ــاوری در اج ــزات و فن تجهی
ــرای  ــب ب ــتری مناس ــم و بس ــش مه بنیادنیتق

ــت. آن اس

کرمان رتبه دوم مدارس 
خشت و گلی کشور

خبر

کمک کشاورزان جیرفت 
به دامداران مناطق سیل زده 

پایان مسابقات مینی فوتبال 
در عنبرآباد 

تعیین سهم بانک ها 
در طرح ملی مسکن

هموطنـان  زندگـی  اولیـه  مایحتـاج  تامیـن 
از  بیـش  گذشـته  مـاه   2 در  زده،  سـیل 
189میلیـون تومـان کمـک جمـع آوری و به 
مناطـق سـیل زده خوزسـتان ارسـال کردنـد.

در پـی حادثـه وقـوع سـیل در چنـد اسـتان 
بـه  کرمـان  امسـال،  فروردیـن  در  کشـور 
عنـوان یکی از اسـتان های معین خوزسـتان 
نیکـوکار  مـردم  و کمک هـای  شـد  تعییـن 
عزیـز  هموطنـان  بـه  بـرای کمـک  کرمـان 
یافـت.  خواهـد  اختصـاص  خوزسـتانی 
علوفـه بـه گیاهانـی گفتـه می شـود کـه بـه 
منظـور تغذیـه حیوانـات اهلی و دام کاشـته 
می شـود. علوفـه ممکـن اسـت دربرگیرنـده 
محصـوالت  ته مانـده  نـرم،  حبوبـات  مـواد 
محصـوالت کشـاورزی  خـود  و  کشـاورزی 
تولیـد شـده بـه منظـور تولیـد علوفـه باشـد. 

فوتبـال  مینـی  مسـابقات 
شـهدای  یـادواره  عنبرآبـاد، 
بـا  رضـوی کـه  قـدس  آسـتان 
بخـش  روسـتا های  حضـور 
مرکـزی ایـن شهرسـتان آغـاز شـده بـود، بـا 
معرفـی تیـم هـای برتـر بـه کار خـود پایـان 
اداره  رئیـس  زاده،  اکبـری  مصطفـی  داد. 
در  عنبرآبـاد  شهرسـتان  جوانـان  و  ورزش 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار گـروه اسـتان هـای 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان، گفـت: 
مسـابقات مینـی فوتبـال عنبرآبـاد، یـادواره 
شـهدای آسـتان قـدس رضـوی، جـام تکریم 
رمضـان با ورزش، یادمـان بنیانگذار جمهوری 
اسـامی و بزرگداشـت کنگـره ۶ هـزار و 500 
شـهید اسـتان کرمـان، بـا حضـور 11 تیـم از 
روسـتا های بخـش مرکـزی ایـن شهرسـتان 

برگـزار شـد.وی افـزود: فینـال ایـن رقابت ها 
بیـن تیم های شـهدای آسـتان قـدس رضوی 
و تیـم بنـی فاطمـه در محـل زمیـن چمـن 
مجتمـع کشـاورزی امـام رضا )ع( جهـاد آباد 

برگـزار شـد.
اکبـری زاده تصریـح کرد: در پایـان، تیم های 
شـهدای آسـتان قـدس رضـوی )تل شـیراز( 
دوم  و  اول  هـای  مقـام  بـه  فاطمـه  بنـی  و 
دسـت یافتنـد.وی یادآور شـد: تیم رسـتوران 
فرهنگیـان نیـز به عنـوان تیم اخـاق انتخاب 
شـد.اکبری زاده بـا اعام اینکه ایـن رقابت با 
حضـور اخاقـی رئیـس هیئت فوتبـال، کمال 
الدینـی مسـئول مجتمع کشـاورزی امام رضا 
)ع(، جمعـی از مـردم و ورزشـکاران عنبرآباد 
برگـزار شـد، افـزود: در مراسـمی بـا اهـدای 

جوایـزی از تیم هـای برتـر تقدیر شـد.

مرکـزی  بانـک  کل  رییـس 
گفت:بانـک مسـکن بـه تنهایـی 
مسـکن  تولیـد  از  توانـد  نمـی 
الزم  اقدامـات  کنـد.  حمایـت 
بـرای تعییـن سـهم هر یـک از بانک هـا برای 
پشـتیبانی از طـرح ملـی مسـکن، آغاز شـده 
اسـت. بـه گـزارش خانـه ملـت، عبدالناصـر 
 19 )یکشـنبه  علنـی   نشسـت  در  همتـی 
خرداد( مجلس شـورای اسـامی درخصوص 
عملکـرد بانـک مرکـزی بـرای رونـق مسـکن 
گفت: مسـکن یکی از مهم تریـن بخش های 
تولیـد کشـور اسـت و بـا توجـه بـه تاکیـد بـر 
رونـق تولید در سـال جـاری و ارتباط مسـکن 
بانـک  اشـتغال،  میـزان  و  سـایر صنایـع  بـا 
مرکـزی توجـه ویـژه ای بـه ایـن بخـش دارد.

بـا  افـزود:  مرکـزی  بانـک  کل  رییـس 

برنامه هـای دولـت بـرای رونق تولید در سـال 
98 و پشـتیبانی مالی سیسـتم بانکی، شاهد 
رونـق مسـکن در سـال جـاری هسـتیم. وی 
اظهـار کـرد: اعتباراتی که سیسـتم بانکی برای 
سـاخت مسـکن در سـال 9۷ اختصاص داد، 
افزایـش صددرصـدی  بـه سـال 9۶  نسـبت 
داشـت، در واقع مجموعه اعتبـارات مربوط به 
سـاخت و سـاز مسـکن در سـال 9۶ در حدود 
5۶ هـزار میلیـارد بـود کـه ایـن رقـم در سـال 
9۷ بـه 103 هـزار میلیارد تومـان افزایش پیدا 
کـرد. همتـی بـا بیـان اینکـه صنعت سـاخت 
زیـادی  مالـی  منابـع  قـدرت جـذب  و سـاز 
گذشـته  سـال  در  کـرد:  خاطرنشـان  دارد، 
13.5 درصـد از اعتبـارات در بخـش مسـکن 
هزینـه شـد که امسـال ایـن رقم بـه 20 درصد 

افزایـش پیـدا می کنـد.

روزنامه پیام ما
بررسی کرد:زنگنه مدعی شده اگر کسی بتواند گزارشی بدهد که با فساد مبارزه 

نکرده ام به او جایزه می دهم.

روزنامه کرمان امروز
به دغدغه هرساله خانواده ها در رابطه با اوقات فراغت فرزندانشان 

پرداخته است.

 ایرنـا - پژوهـش و تحقیـق گذرگاه اصلی توسـعه پایدار، محور 
پیشـرفت و شـاه راه رفـع چالش ها به شـمار مـی رود و در این 
زمینـه مراکـز رشـد و فنآوری سـامت جایگاه مهمـی در بخش 
تقویـت ایده هـای خـاق و پژوهـش دارد. بـه گـزارش ایرنـا، 
پژوهـش بـه عنوان اساسـی ترین نیـاز جوامع در راه رسـیدن به 
پیشـرفت، توسـعه، رفاه اجتماعی و اسـتقال واقعـی، می تواند 
جامعه را به سـمت سـعادت رهنمون شـود.در این عرصه، مراکز 
رشـد و فناوری سـامت گامی مهم در راسـتای تقویت خاقیت 
و پژوهش در کشـور به شـمار می رود و نهضت توجه به فناوری 
در ایـران نیـز طـی دهه ۷0 آغاز شـده و در دهه 80 توسـعه یافته 
اسـت بـه طـوری کـه در ابتـدا وزارت علـوم، فرهنـگ و آموزش 
عالی مسـئولیت مسـتقیم آن را برعهده داشت و در ادامه مسیر 
نیـز وزرات بهداشـت بـا راه انـدازی مراکز رشـد و فنـاوری نقش 
مهمـی را در رشـد نهـال نوپـای پژوهـش ایفـا کرد.پژوهـش و 
ایده هـای خـاق، ضرورتـی انکارناپذیـر بـرای رفـع مشـکات 
جامعـه به شـمار می روند لذا بدیهی اسـت در جوامع پیشـرفته 
توجـه ویـژه ای بـه فعالیت هـای پژوهشـی شـود زیـرا گـره 

بسـیاری از مشـکات امروز جوامع بشـری به دسـت محققان 
و پژوهشـگران باز می شـود.اصغر مکارم رییس دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفـت گفـت: امروز شـاهد نسـل سـوم دانشـگاه ها 
هسـتیم از ایـن رو زمینـه تربیـت دانشـجوی مسـتقل را بایـد 
فراهـم کـرد تـا پـس از فراغـت از تحصیل، شـاهد اشـتغالزایی 
دانشـجویان باشـیم.وی به شـعار سـال مقام معظم رهبری در 
زمینـه رونـق تولید اشـاره کرد و گفت: باید به سـمت رونق تولید 
حرکـت کنیـم لـذا در راسـتای تحقـق شـعار سـال از طرح هایی 
کـه در راسـتای تقویـت تولیـدات نیـاز داخـل حرکـت می کنند، 
حمایـت می کنیم.مـکارم افـزود: رهبر معظم انقاب اسـامی با 
درک موقعیت کشـور شـعار سـال را بـه عنوان چـراغ راه انتخاب 
می کننـد از ایـن رو بـا تمـام توان در مسـیر تحقق شـعار سـال 
رهبری تاش می کنیم.رییس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
عملکـرد مرکـز رشـد و فناوری سـامت علوم پزشـکی را مثبت 
ارزیابـی کـرد و گفـت: مراکـز رشـد را تقویـت می کنیم تا شـاهد 
تربیت دانشـجویان خاق و پژوهشـگر باشیم.معاون مرکز رشد 
و فنـاوری سـامت دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان نیـز گفت: 
ایـن مرکـز بـا 29 شـرکت فناورانه، وزنـه ای برای اسـتان کرمان 
بـه شـمار می رود.علـی اکبـر اسـماعیلی افـزود: مرکـز رشـد و 
فناوری هـای سـامت دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان در سـال 
89 تأسـیس شـده و هـم اکنـون 29 شـرکت فناورانـه زیر نظر 
ایـن شـرکت فعالیت می کند کـه از این تعداد 12 شـرکت مجوز 
دانـش بنیانـی دریافـت کرده انـد.وی اظهار داشـت: مرکز رشـد 
و فناوری هـای سـامت دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان در بین 
دانشـگاه های کشـور در سـال 139۷ رتبه ششـم را کسـب کرده 
است.اسـماعیلی تصریـح کـرد: خدمـات حمایتی، مشـاوره ای، 
حمایـت مالـی، خدمـات اداری، از جملـه خدمـات قابـل ارائـه 

بـه شـرکت های دانـش بنیـان در مرکـز رشـد و فناوری هـای 
سـامت دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان اسـت.معاون مرکـز 
رشـد دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان با بیـان اینکـه خاقیت 
جایگاه بسـیار ویژه ای در رفع مشـکات دارد، اظهار داشـت: بر 
ایـن باوریـم کـه برای رفـع مشـکات جامعه بایـد از طرح های 
پژوهشـی و ایده هـای خـاق حمایـت کـرد.وی آمـوزش نمره 
گـرا را خاقیـت کُش برشـمرد و گفـت: زمینه خاقیـت و ایده 
پـروری بایـد در دانشـجویان پـرورش یابـد تـا شـاهد افزایش 
طرح هـا و ایده هـای خاق باشـیم.معاون پژوهشـی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفت نیز از بررسـی هشـت طرح پژوهشـی 
در مرکـز رشـد و فنـاوری سـامت ایـن دانشـگاه خبـر داد و 
گفـت: از میـان این طرح هـا، ۶ واحـد فناور انتخاب می شـود.

فاطمه سـیدی افزود: برگزاری کارگاه های اسـتارت آپ و درس 
کارآفرینـی بـرای دانشـجویان بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار 
اسـت تا شـاهد رشـد خاقیت و افزایش طرح های پژوهشـی 
باشـیم.وی همچنیـن بـر لـزوم ارائـه طرح های کابـردی تاکید 
شـدن  برطـرف  باعـث  کاربـردی  طرح هـای  و گفـت:  کـرد 
مشـکات جامعـه می شـود لـذا ایـن طرح ها بـه صـورت ویژه 
حمایـت می شـوند.معاون پژوهشـی دانشـگاه علوم پزشـکی 
از بررسـی 10 طـرح مشـترک پژوهشـی دانشـگاه  جیرفـت 
جیرفـت بـا ایـن دانشـگاه خبـر داد و گفـت: ایـن طرح هـا بـه 
صورت مشـترک بین 2 دانشـگاه انجـام می شـوند.وی افزود: 
طرح هـای پژوهشـی انتخاب شـده، در کارگروه های تخصصی 
مشـترک اعضای هیأت علمی 2 دانشـگاه بررسـی، رفع ایراد و 
جهـت انتشـار در مجات علمی داخلی و خارجـی ارائه خواهند 
شـد.طرح های پژوهشـی و تحقیقاتـی باید کاربـردی و مبتنی 

بـر نیازهـا و کمبودهای منطقه باشـد.

پژوهش، گذرگاه رفع چالش ها 
و محور پیشرفت
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کرد:»کشــاورزان مــا در حــال حاضــر وقتــی شــاهد 
ــتند  ــه هس ــه منطق ــخ ب ــروازی مل ــته جات پ ورود دس
بــه صــورت خودجــوش بــه مبــارزه بــا ایــن افــت 
ــتی  ــچ چشم داش ــدون هی ــب ها ب ــی ش ــد حت می پردازن
نیروهــای ســازمان را بــا تراکتــور و...همراهــی می کننــد 

ــن مســاله نیســت ضمــن اینکــه  ــال ای ــه دنب و کســی ب
ایــن  بندرعبــاس  فرمانــداری  کــه  زمانــی  همــان 
ــور  ــات کش ــظ نبات ــازمان حف ــرد س ــوان ک ــاله را عن مس
ــزگان  ــه داد:»در هرم ــرد .«وی ادام ــت ک ــا آن مخالف ب
همه گیــر  و   دررفــت  دست شــان  از  ملــخ  کنتــرل 

ــخ  ــوری مل ــدام ف ــا اق ــتیم ب ــا توانس ــا م ــود ام ــده ب ش
ــم  ــخ نداری ــر مل ــان دیگ ــم و در جازموری ــرل کنی را کنت
ــق  ــی از مناط ــته جات را در برخ ــری دس ــک س ــط ی فق
از فاریــاب کــه هــم  منوجــان، قلعه گنــج و بخشــی 
ــه  ــم  ک ــا هرمــزگان هســتند  را مشــاهده می کنی مــرز ب

ــد  ــا ورود می کنن ــه م ــه منطق ــا ب ــی از بعدازظهره بعض
کــه بافاصلــه همــان زمــان یــا روز بعــد مبــارزه و 
روزهابــه  ایــن  کــه  دســته جاتی  می کنیــم.  کنتــرل 
ــه  ــتا رفت ــه روس ــتند و ب ــروازی هس ــد پ ــه می آین مطنق
و در مــزارع ســاکن می شــوند کــه مقــداری نگرانــی 
ــرده  ــدام ک ــوری اق ــا ف ــی م ــی دارد ول ــردم را در پ م
شــود.« ادامــه دار  مــردم  نگرانــی  نمی گذاریــم  و 

هزینــه مبارزه با ملخ بیش از بودجه اســت
ــم و  ــا داری ــج هواپیم ــزود:»در قلعه گن ــوری اف دکتربرخ
بــه همــراه آن بــا تراکتــور و دیگــر ابــزاری کــه در اختیــار 
ــخ  ــان ســازمان مل ــه کمــک کشــاورزان و کارکن ــم ب داری
را از بیــن می بریم.«برخــوری می گوید:»هم اکنــون در 
زمینــه منابــع مالــی و تهیــه ســم مشــکاتی را داریــم کــه 
ــم  ــده و امیدواری ــی ش ــه کمک های ــتان و وزارتخان از اس
تــا  مرتفــع کــرده  را  نیازمــان  بتوانیــم  پیگیــری   بــا 
مبــارزه را ادامــه دهیم.بــا توجــه بــه ورود ملخ هــای 
پــروازی از اســتان های همجــوار هزینه هــای مبــارزه 
اســت.« یافتــه  تخصیــص  بودجه هــای  از  بیــش 

ــا  ــان ب ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه ــس س ریی
ــی طــی  ــی صحرای ــا ملخ های ــارزه ب ــد مب ــه رون اشــاره ب
2 مــاه گذشــته در جنــوب کرمــان گفت:»بــه منظــور 
مبــارزه بــا ملــخ صحرایــی، بــا تاش هــای شــبانه 
ــای  ــار از زمین ه ــزار هکت ــک 120 ه ــون نزدی روزی تاکن
ــه  ــد ک ــی بودن ــخ صحرای ــر مل ــه درگی ــان ک ــوب کرم جن
ســم پاشــی در ایــن مناطــق انجــام شــده اســت.«

مبــارزه تا پایان تیرماه ادامه دارد
عــدم  دلیــل  بــه  کــرد:»  تاکیــد  برخــوری  ســعید 
پوره هــای  بــا  همجــوار  اســتان های  جــدی  مبــارزه 
ملــخ متاســفانه ایــن ملخ هــا بــه مرحلــه پــروازی 
مرحلــه  ایــن  در  کــه  آنجایــی  از  و  رســیده اند 
ــرواز  ــری پ ــی 300 کیلومت ــعاع 200 ال ــا ش ــد ت می توانن
از  پــروازی  ملــخ  دســته جات  ورود  شــاهد  کننــد 
ــه جنــوب کرمــان  هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان ب
هســتیم.«رییس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب 
ــارت  ــون خس ــبختانه تاکن ــرد: »خوش ــه ک ــان اضاف کرم
بــا  مبــارزه  رونــد  و  نشــده  بزرگــی گــزارش  مالــی 
دارد  ادامــه  همچنــان  منطقــه  در  ملــخ  دســته جات 
ــد.« ــته باش ــه داش ــاه ادام ــا تیرم ــت ت ــن اس ــه ممک ک

خانه گیر سرپرست 
فرمانداری رودبارجنوب 

به»کاغذوطن«می گوید:»ملخ ها در این 
شهرستان تحت کنترل هستند و مشکلی 

نداریم.«وی افزود:»مقداری در بحث 
خودرو با مشکل مواجه هستیم که 

طبیعی است زیرا خودروها بعد از برگشت 
از جاز خراب می شوند و نیاز به تعمیرات 

دارند.«وی ادامه داد:»تا این لحظه 
مشکل حادی نداشتیم دهیاران همه 

پای کار هستند و در کنار شوراها و مردم 
در حال سم پاشی هستند و خوشبختانه 

مشکلی در این زمینه برای مزارع مان 
وجود ندارد مگر اینکه دسته جات جدیدی 

به منطقه ورود پیدا کنند.«فرمانداری 
رودبارجنوب اضافه می کند:»در فضای 

مجازی شاهد اخباری مبنی بر خرید ملخ 
توسط فرماندار بندرعباس بودم که به 

نظرم اصال طرح خوبی نیست.«

رییس سازمان کشاورزی جنوب: در زمینه تامین منابع مالی و سم برای مبارزه با ملخ با مشکل مواجه هستیم

کف گیر سازمان کشاورزی به ته دیگ خورد
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جواِل ُجنه خر ماشون دزیده
همایی که ُخبر آشون دزیده

ننه مرغی کُروک کردر َهَفش رو
هما مرغم َسرِ  راشون دزیده

شاعر :  منصور رئیسی

اگون غیضی که ُو روته َو بندر
 ندونستی که آ، ور ُبهنه بنَدر؟
َنزن کاکا دگه جوشی ِولی کن
اگه َرْو بخت و اکبالت ُبلندر

شاعر :  منصور رئیسی

و  مدیـر کل میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی 
اینکـه  بیـان  بـا  اسـتان کرمـان  گردشـگری 
کار  دسـتور  در  غیرمجـاز  تورهـای  شناسـایی 
قبیـل  ایـن  قـراردارد، گفـت:  اداره کل  ایـن 
تورهـا بـا ترفندهـای خـاص و انجـام تبلیغـات گسـترده در فضـای 
مجـازی اقـدام بـه جذب مسـافر می کنند.بـه گزارش ایسـنا غامرضا 
از مدیـران دفاتـر خدمـات مسـافرتی  بـا جمعـی  فرخـی در دیـدار 
اینکـه صنعـت  بیـان  بـا  ایرانگـردی کرمـان  اسـتان در محـل هتـل 
گردشـگری در ارتقـاء نشـاط اجتماعـی نقش موثـری دارد، افزود: در 
حـال حاضـر 143 دفتـر خدمـات مسـافرتی در سـطح اسـتان کرمان 
تورهـای داخلـی و خارجـی فعالیـت مـی کننـد. اجـرای  در جهـت 

وی بـا اشـاره بـه مشـکات اقتصـادی و احتمـال تعطیلـی برخـی از 
دفاتـر خدمـات مسـافرتی اسـتان کرمـان، اظهـار کـرد: باید بـه دنبال 
راه بـرون رفـت از مشـکات پیـش رو کـه منجـر بـه کاهـش میـزان 
فعالیـت ایـن دفاتـر شـده اسـت، باشـیم.مدیركل میـراث فرهنگـی، 
از فعالیـت  انتقـاد  بـا  صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان 
برخـی از افـراد در فضـای مجـازی در زمینه فـروش و تبلیـغ تورهای 
گردشـگری غیـر مجـاز، گفـت: ایـن تورهـا بـه دلیـل عـدم رعایـت 

اسـتانداردهای مصـوب گردشـگری سـبب تضییـع حقـوق مسـافران 
و خانواده هـا در طـول سـفر مـی شـوند.فرخی تصریـح کـرد: کلیـه 
افـراد حقیقـی و حقوقـی بـدون داشـتن پروانـه بهره بـرداری و مجوز 
بنـد »ب« از سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
مجـاز بـه فـروش و تبلیـغ تورهـای گردشـگری نیسـتند و بایـد دفاتر 
خدمـات مسـافرتی دارای مجـوز رسـمی از ایـن سـازمان اقـدام بـه 
برپایـی تورهـای داخلـی و خارجـی نمایند.مدیـركل میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه بیشـتر 
تورهـای غیرقانونـی در فضـای مجـازی فعالیـت می کننـد و در جای 
ایـن  مشـخصی حضـور ندارنـد، اظهـار کـرد: پیگیـری و شناسـایی 
قبیـل تورهـا در سـطح اسـتان در دسـتور کار ایـن اداره کل اسـت و 
بـا شناسـایی هویـت برگـزار کنندگان ایـن قبیـل تورها با آنهـا برخورد 
بنابرایـن هرگونـه  قضایـی خواهـد شـد. فرخـی بخاطرنشـان كـرد: 
فعالیـت تورگردانـی توسـط راهنمایـان گردشـگری)بدون درخواسـت 
یـک دفتـر خدمـات مسـافرتی و مجـوز سـازمان میـراث فرهنگـی(  
تخلـف محسـوب می شـود  و در صـورت اطاع و یا مشـاهده، ضمن 
معرفـی فـرد یـا افـراد خاطـی بـه مراجـع قضایـی، اقـدام بـه ابطـال 

كارت فعالیـت ایـن قبیـل افـراد خواهـد شـد.

مزایده فروش اموال و امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه 
واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان به شماره98-3

بانـک سـپه در نظـر دارد امـوال و امـالک تملیکـی و مـازاد بر نیاز خـود را واقع در مدیریت شـعب منطقه کرمـان رااز طریق برگـزاری مزایده عمومی به فروش برسـاند لذا متقاضیـان می توانند 
جهت کسـب اطالعات بیشـتر، بازدید از امالک، دریافت شـرایط مزایده و تسـلیم پیشـنهادات خود به مدیریت شـعب منطقه کرمان به نشـانی: کرمان –خیابان شـریعتی نرسـیده به قدمگاه طبقه 

اول قسمت پشـتیبانی مراجعه نمایند.

نحوه فروش: نقد یا نقد واقساط
*توجـه :لطفـًا به اصالحـات احتمالی انجام شـده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر که در روزسـه شـنبه مورخ 

13۹8/03/21در روزنامه سراسـری رسـالت منتشـر می گردد ومالک عمل می باشـد توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:

1.جهـت دریافـت اسـناد و اوراق مزایـده ارائـه فیـش واریـزی به مبلـغ 200/000ریال به حسـاب جـاری طالیی 
شـماره 12۶18000۹8۶05 به نام اداره کل حسـابداری مالی و بودجه )قابل پرداخت در کلیه شـعب بانک سـپه 

سراسـر کشـور( الزامی است.
2.مزایده گران می بایسـت معادل 5% از قیمت پایه کارشناسـی مندرج در آگهی را بعنوان سـپرده شـرکت در 

مزایده به حسـاب جاری شـماره 241/40 به نام اداره کل حسـابداری مالی و بودجه نزد شـعبه نگین سـپه کد 
2200 واریـز و اصـل فیـش واریزی را به همراه قیمت پیشـنهادی در پاکت دربسـته تحویل نمایند.

3.مهلـت دریافـت اسـناد:از روز دوشـنبه مورخ13۹8/03/20لغایـت پایـان وقـت اداری )سـاعت13/30( 
روزیکشـنبه مـورخ 13۹8/03/2۶مـی باشـد .

4.آخریـن مهلـت تحویل پیشـنهادات:از روز دوشـنبه مـورخ 13۹8/03/2۷ لغایت پایان وقت اداری)سـاعت 
12/30(روزپنجشـنبه مورخ 13۹8/04/0۶ می باشـد

5.بازگشـایی پاکـت های پیشـنهادی: توسـط کمیسـون معامالت بانـک در تهران بـوده که زمـان آن متعا قبًا 
اعالم خواهد شـد

ف 
نوع شماره پالک ثبتیآدرسردی

کاربری
عرصه 

)مترمربع(
اعیان 

)مترمربع(
قیمت پایه 

کارشناسی )ریال(
وضعیت 

ملک
نحوه 
توضیحاتفروش

1
کرمان-خیابان اقبال )شهید نامجو(روبروی 
فروشگاه بسیجیان حد فاصل کوچه 4و۶ کد 

پستی ۷۶19۷349۷5

18فرعی از1۷89 اصلی 
واقع در بخش 3کرمان

تخلیهدر مرحله مذاکره125/۷349/55تجاری

ط
سا

 اق
د و

 نق
د /

نق

زیرزمین بمساحت 120/85متر مربع با قدر السهم از عرصه 
ومشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه 

اجرایی آن )بر اساس سند مالکیت (متعلق به بانک سپه 
میباشد لذا این ملک با شرایط ووضع موجود بفروش میرسد

2
کرمان-سیرجان خیابان ابن سینا نبش کوچه 

شماره 4 محل سابق بانک سپه شعبه ابن 
سینا سیرجان

5الی 12فرعی از 1988اصلی 
واقع در بخش 35 کرمان

تجاری 
ومسکونی

تخلیه2۷9/59۷۶۶2/45۶/000/000

ملک فوق براساس پایانکار 2/5طبقه میباشد که زیرزمین 
آن به متراژ280متر مربع با کاربری انباری میباشد 

،همکف ونیم طبقه به متراژ 382متر مربع با کاربری 
تجاری میباشد وطبقه اول آن 314متر مربع با کاربری 
مسکونی میباشد لذا این ملک با شرایط ووضع موجود 

بفروش میرسد

3
کرمان – بردسیر خیابان شریعتی طبقه زیرزمین 

پاساژ طلا-پاک14
11فرعی از15 اصلی واقع 

در بخش 20کرمان
1۶/۷قدر السهمتجاری

پس از کسر20درصد 
5۶1/120/000

تخلیه
این ملک طبق قانون تملک آپارتمانها حق استفاده از مشترکات 

را به قدر الحصه دارد لذااین ملک با شرایط ووضع موجود 
بفروش میرسد

4
کرمان – زرند خیابان شهید چمران کوچه 

شماره 4 پاک 10جنب بازار
5914 اصلی واقع در 

بخش 13 کرمان
۷50115تجاری

پس از کسر 
20درصد 

3/۶00/000/000
تخلیه

قابل ذکر است از مقدار9۶ سهم موجود 51/5 سهم آن متعلق به 
بانک سپه است بنابر این ملک با شرایط ووضع موجود بفروش 

میرسد وارزش گذاری بر اساس سهم متعلق به بانک میباشد

5
کرمان- سیرجان منطقه ویژ اقتصادی محل 

سابق شعبه منطقه ویژه
1148فرعی از۶518 اصلی 
واقع در بخش3۷ کرمان

تجاری 
ومسکونی

تخلیه982/2194113/4۶0/188/000

با عنایت به اینکه ملک دارای سند رسمی مالکیت بنام بانک 
نمیباشد وبانک هیچ گونه مسئولیتی در اینخصوص ندارد لذا 
این ملک بر اساس مبایعه نامه تنظیم وبا وضعیت موجود 

بفروش میرسد

۶

کرمان-رفسنجان روستای عبداله آبادخیابان 
امام خمینی - خیابان شهید مطهری ضلع شرق 

خیابان پاکهای ۶۷و۶9 ترمینال ضبط پسته 
شمس کشت

2189 اصلی بخش 
9کرمان

کارگاهی 
)ضبط 
پسته(

2004422۷1
پس از کسر 

20درصد 
1۷/800/000/000

تخلیه

۷
کرمان-بلوار فردوسی نبش کوچه شماره10 

مجتمع روژان طبقه سوم )واحد شمال شرق(
4فرعی از 2003 اصلی 
واقع در بخش3 کرمان

واحد 
تجاری

۶3/۷قدر السهم
پس از کسر 10درصد 

۷39/821/5۶2
تخلیه

متصرف دارد –قابل ذکر است از مقدار 9۶ سهم موجود 31سهم 
و9۷5هزارم سهم آن متعلق به بانک سپه میباشد بنا بر این ملک 
با شرایط ووضع موجود بفروش میرسد قیمت گذاری بر اساس 

سهم متعلق به بانک میباشد

8
کرمان –بلوار فردوسی نبش کوچه شماره 

10-مجتمع روژان طبقه سوم )واحد شمال غرب(
5فرعی از2003 اصلی واقع 

در بخش 3کرمان
واحد 
تجاری

۶2/15قدر السهم
پس از کسر 10درصد 

2/09۷/000/000
تخلیه

9
کرمان – بلوار جمهوری اسامی چهارراه 

فرهنگیان روبروی هتل پارس
24۷الی 249 فرعی از2843 
اصلی واقع در بخش 3کرمان

تخلیه8/129914059۶23/2۷۷/828/000تجاری 

نوبت اول

بانک سپه–مدیریت شعب منطقه کرمان شناسه آگهی 494588

مدیرکل اداره ثبت و احوال استان کرمان:

بی رغبتی جیرفتی ها برای دریافت 
کارت ملی هوشمند

ــهری  ــی ش ــات خدمات ــه امکان ــه هم ــی ک در حال
ــا  ــد، کرمانی ه ــمند دارن ــی هوش ــه کارت مل ــاز ب نی

هنــوز از دریافــت آن امتنــاع می کننــد. 
ــان  ــا پای ــعه، ت ــم توس ــه شش ــون برنام ــق قان طب
ــورت  ــه ص ــت ب ــات دول ــی خدم ــال 1400 تمام س
الکترونیــک ارائــه می شــود و هرگونــه خدمــات 
الکترونیکــی دولــت نیــز بــر مبنــای دارا بــودن 
کارت هوشــمند ملــی افــراد صــورت می گیــرد.

شــنبه 18 خردادمــاه بــود کــه مدیــر کل اداره ثبــت 
و احــوال اســتان کرمــان اعــام کــرد: اکثریــت 
مــردم شــهر کرمــان کارت ملــی هوشــمند ندارنــد. 
زین الصالحیــن  ، حســین  تســنیم  بــه گــزارش 
مدیریــت  توســعه  راهبــری  در جلســه شــورای 
ــی  ــور محمدجوادفدای ــا حض ــه ب ــان ک ــتان کرم اس
ــم)ص(  ــر اعظ ــالن پیامب ــان در س ــتاندار کرم اس
ــت:  ــار داش ــد اظه ــزار ش ــان برگ ــتانداری کرم اس
احــوال  ثبــت  بــه  اســتان  دســتگاه های  همــه 
متصــل هســتند و خدمــات احــراز هویــت دریافــت 
را می کننــد. عــاوه بــر ایــن تمــام خدمــات ادارات 
ثبــت احــوال اســتان بــر اســاس ارائــه کارت ملــی 

ــت. ــمند اس هوش

افزایــش جمعیت به دلیل مهاجرت
ــن جلســه نوشــته  ــزارش تســنیم از ای ــه گ در ادام
ــه  ــر هــم ب ــود: ســاالنه حــدود ۶0 هــزار نف شــده ب
ــر  ــود و اگ ــه می ش ــان اضاف ــتان کرم ــت اس جمعی
کارت ملــی هوشــمند بــه ســرعت بــه اتمــام نرســد 

ــم داشــت.  ــش رو خواهی ــادی پی ــت زی جمعی
ــداد  ــوص اع ــن در در خص ــن الصالحی ــین زی حس
ــردم  ــاع م ــی امتن ــن چرای ــده و همچنی ــام ش اع
ــت:  ــن گف ــه کاغذوط ــمند ب ــت کارت هوش از دریاف
ــاوت  ــد متف ــار تول ــا آم ــت ب ــش جمعی ــار افزای آم
کرمــان  شــهر  تولــد  میانگیــن  اگرچــه  اســت، 
ــل  ــه دلی ــم ب ــدادی ه ــا تع ــت، ام ــر اس ۶0هزارنف
ــل  ــال مح ــی، انتق ــران فصل ــرت افراد)کارگ مهاج
می شــوند  اضافــه  کرمــان  شــهر  بــه  شــغل( 
ــم  ــاله ها ه ــداد 15س ــاله تع ــن هرس ــر ای ــاوه ب ع
ــث  ــر باع ــورد آخ ــه 2م ــد، ک ــدا می کن ــش پی افزای
ــی  ــمند مل ــراد کارت هوش ــیاری از اف ــود بس می ش

ــند. ــته باش نداش

500هزار نفر بدون کارت
ــرادی  ــداد اف ــه داد: تع ــئول ادام ــام مس ــن مق ای
کــه در حــال حاضــر کارت ملــی هوشــمند دریافــت 
مشــکات  اســت،  نفــر  500هــزار  نکرده انــد 

تحصیلــی و یــا افــرادی کــه می ترســند گرفتــار 
ــن  ــردم را از گرفت ــه م ــتند ک ــی هس ــوند عوامل ش
آنجایــی کــه  از  اســت،  بازداشــته  ملــی  کارت 
ــی در  ــورت تخصص ــه ص ــوع ب ــن موض ــی ای بررس
حــوزه کاری مــا قــرار نگرفتــه، نمــی توانیــم نظــری 
ــه  ــه مراجعــه نکــردن مــردم ارائ مطلقــی نســبت ب

ــم. دهی

امتناع بیشــتر در شهرهای بزرگ
ــد  ــد زرن ــهری مانن ــد: ش ــن می گوی ــن الصالحی زی
ــد  ــه 9۷ درص ــرار گرفت ــان ق ــی کرم ــه در نزدیک ک
ــت  ــود را دریاف ــمند خ ــی هوش ــش کارت مل مردم
کــرده انــد و یــا شــهر کهنــوج بــا وجــود مهاجرانــی 
کــه داشــته، بــاز هــم 140 درصــد جمعیــت شــهرش 
ــن  ــد، ای ــت کرده ان ــمند را دریاف ــی هوش کارت مل
در حالــی اســت کــه شــهرهای بزرگــی ماننــد بــم، 
ــت  ــود باف ــا وج ــنجان ب ــیرجان، رفس ــت، س جیرف
ــاز هــم از گرفتــن  ــد ب و خدمــات شــهری کــه دارن

ــد.  ــاع کــرده ان ایــن کارت امتن
ــته  ــاه نوش ــن م ــو در بهم ــان ن ــه کرم ــور ک آن ط
ــداری  ــعه فرمان ــزی و توس ــاون برنامه ری ــود، مع ب
شهرســتان  در  بــود:  کــرده  اعــام  رفســنجان 
ــد کارت  ــر فاق ــزار نف ــه 59 ه ــک ب ــنجان نزدی رفس
هســتند کــه ایــن میــزان، 28 درصــد جمعیــت 
ایــن  15 ســال را شــامل می شــود.  در  بــاالی 

از  یکــی  بــود  شــده  نوشــته  خبــری  ســایت 
ســاکنان  برخــی  امتنــاع  دالیــل  عمده تریــن 
اخــذ کارت  و  ثبت نــام  از  رفســنجان  شهرســتان 
ــه  ــن یاران ــق نگرفت ــرس از تعل ــی، ت ــمند مل هوش
ــار گذاشــتن اطاعــات  ــه واســطه در اختی نقــدی ب
ــت. ــن خانوارهاس ــی ای ــدی و مال ــخصی، درآم ش

فرصت را مغتنم بشــمارید
ــردم  ــتان از م ــوال اس ــت و اح ــر کل اداره ثب مدی
ملــی  بــه گرفتــن کارت  نســبت  تــا  خواســت 
ــده را  ــی مان ــت باق ــد و فرص ــدام کنن ــمند اق هوش
از دســت ندهنــد زیــرا خدمــات دولتــی در صــورت 
داشــتن کارت هوشــمند و ثبــت نــام اولیــه انجــام 

می شــود.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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 م

س:
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 استاندار بیان کرد:
هوشمندسازی مناطق شهری 

باید مورد توجه قرار گیرد

اسـتاندار اظهار کرد: بر اسـاس مصوبه شـورای راهبری توسـعه مدیریت استان چهارراه 
طهماسـب آباد تا 2 ماه آینده هوشمندسـازی خواهد شـد.

محمدجـواد فدایی تصریح کرد: امکان سـنجی هوشمندسـازی مسـیر اتوبوس میدان 
آزادی تـا میدان شـهدا نیز بایـد انجام گیرد.

وی افزود: در راسـتای اجرای طرح شـهر هوشـمند کارهای قابل توجهی انجام شـده و 
به نتایج بسـیار خوبی رسـیده ایم و در این راسـتا نباید زمان را از دسـت داد.

اسـتاندار عنـوان کـرد: بـرای اجرای فیبر نـوری در آبان ماه سـال 9۶ یـک اپراتور حاضر 
بـود کـه کار را انجـام دهـد امـا چـون نیاز بـه مزایده داشـت به ایـن اپراتور داده نشـد و 
در مزایـده نیـز کسـی حاضـر نشـد و هـم اکنـون اجـرای 150 کیلومتر فیبر نـوری باقی 

مانده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: بـرای اجـرای پایـش تصویـری نیز قـرار بود به صورت مشـارکت 
بخـش خصوصـی در توسـعه پروژه هـای زیربنایـی )b.o.t( اقـدام شـود کـه بـه دلیل 
طوالنـی شـدن، چنـد میلیـارد از اعتبارات اسـتان به ایـن کار اختصـاص یافت تا کمکی 
به شـهرداری در این زمینه انجام شـود و منتظر هسـتیم که این کار از طریق شـهرداری 

ادامـه یابد.
مشـاور اسـتاندار  نیـز در رابطـه بـا دولـت الکترونیـک و شـهر هوشـمند بـا اشـاره بـه 
اینکـه شـهر هوشـمند با شـهر الکترونیـک متفاوت اسـت بیان کـرد: وقتی در شـهری 
کارت هـای متعـدد الکترونیکی وجـود دارد ولی ارتباطی با هم ندارند، هوشمندسـازی 

محقـق نشـده و در شـهر هوشـمند اجـزای مختلـف بـا هم بایـد در ارتباط باشـند.
محمـد صانعـی تاکیـد کـرد: در همـه جـای دنیـا تقریبـا شـهر هوشـمند وجـود دارد 
ولـی تمرکـز ایـن مهـم در آمریـکا، اروپا و شـرق آسیاسـت اما در ایران شـهر هوشـمند 

اسـتاندارد وجود نـدارد.
وی بـا اشـاره بـه وجـوه اشـتراک شـهرهای هوشـمند مهـم دنیـا گفـت: در شـهرهای 
هوشـمند زیرسـاخت اینترنتـی خـوب و اینترنـت ارزان وجـود دارد و چراغ هـا هـای 

اطاعاتـی هسـتند.
او همچنیـن ادامـه داد: یکـی از معضـات اصلی کرمان پایین بودن اسـتفاده از حمل و 
نقـل عمومـی اسـت بـه نحوی کـه در تهـران 30 درصد مـردم روزانه از سیسـتم حمل و 

نقـل عمومـی اسـتفاده می کننـد و این میـزان در کرمان 2 و نیم درصد اسـت.
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ــرادی  ــداد اف ــه داد: تع ــوول ادام ــام مس ــن مق ای
کــه در حــال حاضــر کارت ملــی هوشــمند دریافــت 
نکــرده انــد 500هــزار نفــر اســت، مشــکالت تحصیلی 
و یــا افــرادی کــه مــی ترســند گرفتــار شــوند عواملی 
هســتند کــه مــردم را از گرفتــن کارت ملی بازداشــته 
ــه  ــوع ب ــن موض ــی ای ــه بررس ــی ک ــت، از آنجای اس
صــورت تخصصــی در حــوزه کاری مــا قــرار نگرفتــه، 
نمــی توانیــم نظــری مطلقــی نســبت بــه مراجعــه 

نکــردن مــردم ارائــه دهیــم.

   نکته
ــازمان  ــخنگوی س ــاری س ــال ج ــرداد س 3خ
ثبت احــوال از صــدور بیــش از 45 میلیــون 

کارت ملــی هوشــمند در کشــور خبــر داد.
ــا  ــا ایســنا ب ــو ب ــی در گفت وگ ســیف هللا ابوتراب
ــر  ــون نف ــش از 50 میلی ــه بی ــه اینک ــاره ب اش
ــل  ــی هوشــمند تکمی ــت کارت مل ــرای دریاف ب
ثبت نــام کردنــد اظهــار کــرد: تــا 20 اردیبهشــت 
 82۷ و  هــزار   945 و  میلیــون   50 امســال 
نفــر مراحــل تکمیــل ثبت نــام کارت ملــی 
ــن  ــه از ای ــد ک ــام داده ان ــان را انج هوشمندش
ــزار و 291  ــون و 293 ه ــرای 45 میلی ــداد ب تع
ــی هوشــمند صــادر شــده و 44  ــر کارت مل نف
میلیــون و 421 هــزار و 820 کارت نیــز تحویــل 
صاحبانشــان داده شــده اســت. پیش بینــی 
ــون  ــا 10 میلی ــت ت ــدود هش ــه ح ــود ک می ش
نفــر نیــز هنــوز بــرای دریافــت کارت هــای ملــی 

ــد. ــرده ان ــدام نک هوشــمند خــود اق

کارت ملی هوشمند به جای
 کارت بانکی

۶اســفندماه بــود کــه ســخنگوی ســازمان ثبــت 
ــن  ــه ای ــورت گرفت ــق ص ــور از تواف ــوال کش اح
ــرای  ــی ب ــک مل ــل بان ــا مدیرعام ــازمان ب س
ــه جــای  ــی هوشــمند" ب اســتفاده از "کارت  مل
کارت هــای بانــک ملــی خبــر داد. ابوترابــی در 
گفــت وگــو بــا خبرنــگار اجتماعــی خبرگــزاری 
ــه  ــورت گرفت ــق ص ــه تواف ــاره ب ــا اش ــنیم ب تس
ــل  ــا مدیرعام ــور ب ــوال کش ــت اح ــازمان ثب س
بانــک ملــی دربــاره اســتفاده از کارت هــای 
ملــی هوشــمند اظهــار کــرد: بــر اســاس توافــق 
ــروز زیرســاخت اســتفاده  ــه از ام صــورت گرفت
ــای  ــک ه ــمند در بان ــی هوش ــای مل از کارت ه
ــت. ــم شده اس ــور فراه ــر کش ــی در سراس مل

میراث

مدیر کل میراث فرهنگی استان: 

با تورهای غیرمجاز گردشگری برخورد می شود


