
پس از استعفای فرخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسخه مدیر غیربومی 
را برای استان کرمان تجویز کرد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

 تولید بیش از ۴۰۰ تن
آفتابگردان در جنوب کرمان
انتصاب قانعی فرد به سمت 

فرماندار رودبار جنوب

تکیه غیربومی برصندلی 
مدیرکلی میراث

کشاورزی منطقه فوری جهت دار شود
یک عضو اتاق بازرگانی استان: هدررفت آب در بخش کشاورزی باالست مسووالن استان 

باید جهت دهی کشاورزی را بسیار فوری شروع کنند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

اختصاص اعتبار ویژه به صیانت 
از منابع طبیعی جنوب کرمان 
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گرمای شهداد به 70 درجه رسید
منابع محلی و مردم بومی منطقه می گویند دمای هوای ۷۰ درجه 

را در هفته جاری در گندم بریان ثبت کرده اند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 تیــر   18 سه شــنبه         527 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

ِدُمکراسی یا َدْمِکراسی

محمد فاضلی
یادداشت مهمان

ایـن مقاله ای بـرای به چالش کشـیدن توأمـان طرفداران 
و منتقـدان سدسـازی، پروژه هـای انتقال آب و سـازه های 
آبـی عظیـم اسـت. دعوتی اسـت به گفت وگویـی عمیق تر 
و در چارچوب هـای نظـری تـا حـدی متفـاوت از آن چـه 

تاکنـون در جامعـه ایرانـی تجربـه کرده ایم.
موافقـان و مخالفـان سـدها طیفـی از پی آمدهـای مثبت 
و منفـی را بـرای آن هـا برمی شـمارند و هـر کـدام بـر 
مواضـع خـود پافشـاری می کننـد. رخدادهـای اقلیمـی 
)خشکسـالی، ترسـالی یـا افزایـش شـدید بارش هـا بـه 
صـورت مقطعـی(، افزایـش یـا کاهـش منابـع اقتصادی 
دولت هـا، و بـروز پی آمدهـای محیط زیسـتی )خشـک 
شـدن پیکره هـای آبـی، ریزگردهـا، از میان رفتن پوشـش 
گیاهـی و بیابان زایـی( بـر مناقشـه درباره سـاخت سـدها 

می دمنـد.
طرفـداران سـدها تأکیـد می کننـد کـه توسـعه کشـاورزی 
و تولیـد انـرژی بـرق آبـی میلیون هـا انسـان را از خطـر 
گرسـنگی نجـات داده و رفـاه را بـه ارمغـان مـی آورد و در 
مقابـل منتقـدان سـدها عواقـب محیط زیسـتی سـدها 
کـه سـبب آسـیب بـه پیکره هـای آبی شـده، مسـیرهای 
حرکـت ماهیـان را تخریب می کند، به آب هـای زیرزمینی 
هزینه هـای  و  می زنـد،  آسـیب  سـدها  پایین دسـت 
سـنگینی نیـز بـر اقتصادهـا تحمیـل می کنند هـدف قرار 
روش هـای  به کارگیـری  ضـرورت  بـر  مقابـل  در  و  داده 
غیرسـازه ای مدیریـت منابـع آب تأکیـد می کننـد. ایـن 

مناقشـه دهه هاسـت کـه ادامـه دارد.
یک سـوی مناقشـه بزرگ درباره سدسـازی متهم اسـت 
بـه این کـه در اصـرار بـر سـاخت سـدها منافعـی عظیـم 
دارد. ایـن همـان مدعایـی اسـت کـه منتقدان سدسـازی 
مطـرح می کننـد. طرفـداران سـدها نیـز به همیـن ترتیب 

مسـتنداتی بـرای دفـاع از آن هـا ارائـه می کنند.
کمیسـیون جهانی سـدها هم که گزارش سـدها و توسـعه 
آن بـا انتقادهای طرفداران سدسـازی مواجه شـده، ضمن 
اشـاره بـه جریان شـدید سدسـازی بین سـال های 1930 
تـا 1970 کـه طـی آن همـه روزه پیمـان سـاخت بیـن دو 
تـا سـه سـد بـزرگ امضـا می شـد )کمیسـیون جهانـی 
سـدها، ص. 69( معتقـد اسـت بیـش از 2 هـزار میلیـارد 
دوران،  آن  در  سـدها  سـاخت  در  سـرمایه گذاری  دالر 
توسـعه  و  اشـتغال  غذایـی،  امنیـت  نظیـر  فایده هایـی 
مهارت هـا، برق رسـانی بـه روسـتاها و توسـعه زیربنـای 
فیزیکـی و اجتماعـی ماننـد جـاده و مدرسـه را بـه همراه 
داشـته و فایده هـا آشـکار و روشـن بـه نظـر می رسـیده 
اسـت و با توجه به محدود شـدن هزینه های سـاختمانی 
و بهره بـرداری بـه مالحظـات صرفـًا اقتصـادی )و در نظـر 
نگرفتن هزینه های اجتماعی، محیط زیسـتی و ...( سدها 

گزینه هـای کامـالً رقابت پذیـر و موجـه بودنـد.
مسـأله امـا فقط این نیسـت که سـدها خودشـان ماهیتًا 
ادعاهایـی  مناقشـه  و طرفیـن  مناقشـه برانگیز هسـتند 

بی پایـان بـرای طـرح دعـوی دارنـد.
سـدها سـازه هایی آبـی هسـتند و از منظـر فنـی طیـف 
هواشناسـی،  هیدرولـوژی،  متخصصـان  از  گسـترده ای 
طراحـی سـازه ها، زمین شناسـی، محیط زیسـت، اقتصاد، 
کشـاورزی و سـایر تخصص هـای فنـی و مهندسـی بـا 
آن هـا سـروکار دارنـد. بدیهـی اسـت کـه سـازه هایی بـا 
متوسـط قیمـت 1.8 میلیـارد دالر که اثرات گسـترده ای بر 
محیط زیسـت، اقتصاد، وضعیت مالی، سیاست و جامعه 
باقی می گذارند، از منظری میان رشـته ای بررسـی شـوند.

مـن بـا ایـن پیش فرض آغاز می کنم که پرسـش توسـعه 
و به طـور خاص مسـأله سـدها و سـازه های آبـی پرهزینه، 
همـواره مسـأله مناقشـه برانگیز  و جدلی الطرفیـن باقـی 
می مانـد و هیـچ گاه پایانـی بـرای آن متصـور نیسـت، اما 
سـؤال این اسـت که در چنین مسأله جدلی و پیچیده ای، 
تصمیم گیـری  راهگشـای  می تواننـد  رویکردهایـی  چـه 
باشـند؟ آیـا هـر تصمیم گیـری در فضای این مناقشـه در 
نهایـت بر اسـاس بازی قدرت سـامان خواهد یافـت یا راه 

دیگـری نیز وجـود دارد؟
مـن در این جـا چنـد رویکـرد نظـری بـه مسـأله را پیـش 
خواهـم کشـید تـا اوالً پاسـخی باشـد بـرای آن دسـته که 
بـه غلـط تصـور می کننـد تصمیـم دربـاره سـدها را باید به 
متخصصـان فنی و مهندسـی واگذار کرد، و چشـم اندازی 
بـرای عادالنه تـر کـردن تصمیم گیـری دربـاره سـدها ارائـه 
کـرده باشـم. مقالـه نشـان می دهـد کـه مسـأله سـدها 
پیچیده تـر از آن اسـت کـه اغلـب منتقـدان و طرفـداران 
ایـن سـازه های عظیـم می پندارنـد و بـا مقـوالت پیچیده 
دموکراسـی، اقتصـاد اخالقـی و جامعه شناسـی سیاسـی 

محیط زیسـت ارتبـاط دارد.
مناقشـه ای بر سر: »ِدُمکراسـی یا َدْمِکراسی«. این مقاله 
ممکـن اسـت طرفـداران و منتقـدان سدسـازی را توأمان 

خرسند و ناخرسـند سازد.
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معاون دادگستری استان کرمان:
۳ خانه مهر در شهرستان های کرمان راه اندازی می شود

معـاون دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه 
چهـار خانـه مهـر در کرمـان راه اندازی شـده کـه مالقات 
زندانیـان با خانـواده در این مراکز انجام می شـود گفت: 
امسـال سـه خانـه مهـر دیگر در سـطح شهرسـتان های 

کرمـان راه اندازی می شـود.
شـامگاه  اسـالمی  باقـر  محمـد  تسـنیم،  بـه گـزارش 
اسـتان  فرهنگـی  و  اجتماعـی  کارگـروه  در  یکشـنبه 
کرمـان کـه با حضـور رسـتم وندی معاون وزیـر و رئیس 
سـازمان امـور اجتماعی کشـور و فدائی اسـتاندار کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه کنتـرل و کاهـش طـالق در جامعـه 
بسـیار مورد تاکید اسـت اظهار داشـت: در سـال گذشته 
بـر حاشـیه شـهر کرمـان متمرکـز شـدیم و 2۴ دوره 

آموزشـی بـرای والدیـن برگـزار شـد.
و  بـرای کـودکان  آموزشـی  دوره  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
نوجوانـان 6 تـا 18 سـال هـم برگـزار شـد افـزود: بـرای 
فرهنگیـان و مربیـان مرد تعداد 720 نفـر آموزش دیدند.

جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معـاون 
در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اسـتان کرمـان  دادگسـتری 
برگـزاری ایـن دوره هـا همـکاری بیـن سـازمانی وجـود 
دارد گفـت: از سـال 95 شـاهد افزایـش جرائـم خشـن 

بودیـم. اسـتان  در 
وی بـا بیـان اینکـه به همیـن دلیـل کنتـرل و کاهـش 
سـند  افـزود:  گرفـت  قـرار  کار  دسـتور  در  خشـونت 
چشـم انداز پیشـگیری از خشـونت اسـتان تدوین شده 

و در همایشـی رونمایـی شـد.
اسـالمی بـا اشـاره بـه اینکه چهـار خانـه مهـر در کرمان 
راه انـدازی شـده که مالقـات زندانیان با خانـواده در این 
مراکز انجام می شـود گفت: امسـال سـه خانه مهردیگر 

در سـطح شهرسـتان های کرمـان راه اندازی می شـود.
وی بـا اشـاره به هـدف برگزاری ایـن خانه ها بیـان کرد: 
مالقـات زندانیـان بـا فرزنـدان خـود در ایـن خانه هـا 
انجـام می شـود تـا از حضـور فرزنـدان در زنـدان بـرای 

مالقـات والدیـن جلوگیری شـود.
رمضـان امیـری مدیـر کل زندان هـای کرمـان در ایـن 
جلسـه بـا اشـاره بـه اینکـه حـدود 13 هـزار زندانـی در 
اظهـار داشـت: حـدود 70  دارد  اسـتان کرمـان وجـود 
درصـد آنهـا زندانیـان مرتبـط بـا مـواد مخـدر هسـتند.

وی بـا بیـان اینکـه 75 درصـد زندانیـان کرمـان متاهل 
بـوده و 700 خانـوار زندانیـان کرمان زن و مـرد با هم در 
زنـدان هسـتند عنـوان کـرد: ۴2 درصد بازداشـت مجدد 
بـه زنـدان کرمـان داریـم کـه مشـکالت زیـادی بـرای 

زنـدان و اسـتان دارند.
مدیـر کل زندان هـای کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه حدود 
دو هـزار زندانـی در سـطح اسـتان مهمـان همیشـگی 
زنـدان هسـتند گفت: این افـراد بعـد از آزادی بالتکلیف 
هسـتند و بعـد از آزادی دوبـاره مرتکب جرم می شـوند.

و  بانـوان  امـور  مدیـرکل  حسـینی  فاطمه السـادات 
خانـواده اسـتانداری کرمان نیز درر این جلسـه با اشـاره 
بـه اینکـه آسـیب های اعتیاد در بانـوان بیشـتر از مردان 
اسـت اظهار داشـت: میزان آسـیبی که یک زن از اعتیاد 

می بیند بسـیار بیشـتر اسـت.
وی بـا بیـان اینکه بـرای دختران پایه نهـم و دهم طرح 
سـفیران فرهنگـی نهایـی و قابلیت اجرا شـد گفت: نیاز 
جـدی بـه راه انـدازی کمپ مـاده 16 برای زنان هسـتیم 

و ایـن کمـپ باید به سـرعت راه اندازی شـود.

29 تا 29۴8 تا ۴6

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی) اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری(

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

مهلت  ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 97 و پرداخت مالیات مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.
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با حضور پنج غول معدنی و صنعتی
جلسه هم اندیشی و ارائه تجربیات در زمینه 

بهینه سازی عملیات آتش باری در معادن تشکیل شد
ــه  ــات در زمین ــه تجربی ــی و ارائ ــم اندیش ــه ه جلس
بهینــه ســازی عملیــات آتشــباری در معــادن بــا 
ــادن و  ــعه مع ــذاری توس ــرمایه گ ــرکت س ــور ش حض
فلــزات، شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن، شــرکت 
و  معدنــی و صنعتــی گل گهــر، شــرکت معدنــی 
توســعه  شــرکت  همچنیــن  و  چادرملــو  صنعتــی 
صنعتــی و معدنــی صبــا نــور امــروز در محــل ســالن 

کنفرانــس شــرکت چادرملــو برگــزار شــد.
ــگران  ــرکت کاوش ــوت ش ــا دع ــه ب ــه ک ــن جلس در ای

صنایــع معدنــی راشــا برگــزار شــده بــود، علــی پناهــی 
ــی روســای  ــا همراه ــن ب ــدن گهرزمی ــور مع ــر ام مدی
آخریــن  آتشــباری گهرزمیــن  و  مهندســی  واحــد 
دســتاوردهای حاصــل از بررســی هــا و تجربیــات 
ــه  ــر ب ــون منج ــا کن ــه ت ــه را ک ــن زمین ــی در ای اجرای
افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد معــدن و ارائــه مقالــه 
المللــی  بیــن  دوازدهمیــن کنفرانــس  در  علمــی 
ــه نمــود  ــود، ارائ Fragblastدر کشــور ســوئد شــده ب

ــت. ــرار گرف ــن ق ــه حاضری ــورد توج ــه م ک

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

آگهی استخدام

۰9133952۰۷5

برای شرکت در دهمین دوره رقابت ها؛
2 تیم بانوان کرمان به مسابقات لیگ دسته یک کبدی کشور اعزام شد

دهمیـن  در  شـرکت  بـرای  اسـتان کرمـان  تیـم   2
دوره رقابـت هـای لیـگ دسـته یـک کبـدی بانـوان 

اعـزام شـد. بـه سـبزوار  باشـگاه های کشـور 
بـه گـزارش ایرنـا، دهمیـن دوره رقابـت هـای لیـگ 
دسـته یـک کبـدی بانوان باشـگاه هـای کشـور، جام 
کرامـت و گرامیداشـت سـردار رشـید اسـالم ‘شـهید 
غالمرضـا پروانـه’ طـی روزهـای ١٧ تا ٢٠ تیرماه سـال 
جاری در سـالن شـهید مشـکانی شهرسـتان سبزوار 
برگـزار مـی شـود و 2 تیـم از اسـتان کرمـان در ایـن 

رقابـت هـا حضـور دارند.

تیـم کرمـان در این رقابت ها با ترکیـب آتنا خمروتی، 
عاطفـه خمروتـی، محتا زمانی، فاطمـه جهانی، مائده 
زاده، کیمیـا  نـگار کریـم  اسـالمی، مریـم یوسـفی، 
نـژاد، شـیرین شـمس  نیـک  فرحبخـش، فاطمـه 
الدینـی، آرزو بادپیمـا و فرشـته تانـوردی نسـب بـه 
سـرمربیگری مهدیه میالنی، کمـک مربیگری منظره 
برهانـی و سرپرسـتی ملیحـه اسـفندیاری و تیـم بم 
متشـکل از محدثـه ریگـی، حدیـث ریگـی، محدثـه 
درانـی، دینـا گلسـتانی، مرضیـه ضیـا، زهـرا طاهری، 
فاطمه پورشـیخعلی، مهدیسـا گودرزی، زهرا حسنی، 

محدثـه زینلـی و آتیـه میرزایـی حاضـر می شـود.
برعهـده  اسـتان کرمـان  تیـم  مربیگـری  همچنیـن 
حدیـث ریگـی و سرپرسـت تیـم مهـال محمدباقری 

اسـت.
کبـدی در اصـل یک بـازی ایرانی اسـت و به اسـامی 
مختلـف نامیـده مـی شـود، ایـن بـازی در گیـالن 
شـیرین دودو و در خراسـان، گلسـتان و مازنـدران زو 
و در سیسـتان و بلوچسـتان کبدی نامیده می شـود، 
کبـدی یک بـازی کم خرج، بیرون سـالنی و سـالنی 

پرتحـرک و ترکیبـی از کشـتی و راگبی اسـت.
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مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی 
ــرد. ــتعفا کـ ــان اسـ ــتان کرمـ ــگری اسـ و گردشـ

یـــک منبـــع آگاه در گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا 
ــار  ــر اظهـ ــن خبـ ــد ایـ ــا تاییـ ــر، بـ ــه کویـ منطقـ
کـــرد: در پـــی برخـــی نامالیمـــت هـــای بـــه 
هـــای  هجمـــه  و  اســـتان  در  آمـــده  وجـــود 
ــرکل  ــان، مدیـ ــراث کرمـ ــر میـ ــده بـ ــاد شـ ایجـ
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ می
اســـتان کرمـــان از ســـمت خـــود اســـتعفا کـــرد.

وی از حضـــور »فریـــدون فعالـــی« مدیـــرکل 
ـــتان،  ـــای گلس ـــتان ه ـــی اس ـــراث فرهنگ ـــبق می اس
ــی  ــراث فرهنگـ ــابق میـ ــرکل سـ ــارس و مدیـ فـ
ـــت  ـــوان سرپرس ـــه عن ـــوی ب ـــان رض ـــتان خراس اس
جدیـــد ســـازمان میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
ـــر داد. ـــان خب ـــتان کرم ـــگری اس ـــتی و گردش دس

برگـــزاری  احتمـــال  از  آگاه  منبـــع  ایـــن 
میـــراث  مدیـــر  معارفـــه  و  تودیـــع  مراســـم 
کرمـــان دیـــروز دوشـــنبه 17 تیرمـــاه خبـــر داد.

ــعه  آن  ــبز از توس ــای س ــظ فض ــان حف ــهردار کرم ش
ــرای توســعه شــبکه آب  ــت: ب ــر دانســت و گف مهم ت
خــام شــهر کرمــان حــدود 11 میلیــارد تومــان اعتبــار 
ــت کاری در  ــه اولوی ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــت. ب ــاری اس ــال ج س
زاده در  شــهرداری کرمــان، ســید مهــران عالــم 
ــخ  ــان در پاس ــهر کرم ــورای ش ــی ش ــت عموم نشس
ــر  ــی ب ــش مبن ــور ایرانمن ــای منص ــت ه ــه صحب ب
خشــک شــدن برخــی از درختــان و فضاهــای ســبز 
شــهری، بــه چنــد چالــش در فضــای ســبز کرمــان 
بــه خصــوص در بلــوار هــای جهــاد و هوانیــروز اشــاره 
کــرد و گفــت: بی توجهــی بــه ریشــه درختــان و 
فضاهــای ســبز در اجــرای عملیــات هــای زیرســازی 
در گذشــته، کمبــود آب و انجــام آبیــاری بــه صــورت 
تانکــر )قبــاًل از آب شــهر کــه آب شــیرین بــود 
اســتفاده مــی شــد( و افزایــش EC آب باعــث 
خشــک شــدن برخــی فضاهــای ســبز شــده اســت 
کــه بــا حفــاری گــودال هــای عمیــق و کاشــت 
ــا تانکــر فضاهــای ســبز در حــال  ــاری ب درخــت، آبی
ــه داد:  ــن مشــکالت هســتیم.عالم زاده ادام ــع ای رف
بــرای توســعه شــبکه آب خــام شــهر کرمــان حــدود 
11 میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت 

ــت. ــاری اس ــال ج ــت کاری در س ــه اولوی ک
ــده تمامــی ناظــران فضــای  ــه آین ــت: از هفت وی گف
ــود  ــه کار خ ــا ب ــارک ه ــازمان پ ــر س ــر نظ ــبز زی س

ــد داد. ــه خواه ادام
وی تصریــح کــرد: در بحــث آفــات و درمــان آنهــا و 
آزمایــش آب و خــاک بــا همــکاری دانشــگاه شــهید 

باهنــر، اقدامــات الزم در حــال انجــام اســت.

خدایـا باورم نمی شـد آیا او یک دختر اسـت، درسـت 
مـی بینـم! کمـی دقیقتـر شـدم و بـا گوشـه چشـمی 
از داخـل ماشـین نگاهـش کـردم چهـره ای خسـته و 
آزرده بـا کولـه ای سـنگین پـر از ضایعـات و آشـغال، 
بـاورش برایـم سـخت بـود ابتـدا فکـر کـردم شـاید 
تبعـه افغانسـتان باشـد گرچـه اگـر افغان هم بـود درد 
آور اسـت. قـدرت اینکـه صدایـش بزنـم و یـا عکسـی 
از او بگیـرم نداشـتم اصـاًل اختیـار از کـف ربـودم، آن 
لحظـه از خـودم هـم بـدم مـی آمـد مـن چـه مـی 
دیـدم دختـری 17 تا 18 سـاله که در گرمای تابسـتان 
تیـر مـاه 98 تقریبـًا سـاعت 13 در حـال جمـع آوری 
ضایعـات بود.دختـری کـه می بایسـت در نـاز و نعمت 
باشـد یـا حداقـل زندگـی را در کنـار خانـواده داشـته 
باشـد، حـاال بـا جمـع آوری آشـغال و ضایعـات شـده 
اسـت نـان آور خـود و خانـواده و بـا تـالش خسـتگی 
ناپذیـر بـه دنبـال لقمـه نانـی اسـت.لقمه نانـی کـه با 
خـون جگـر بـه دسـت مـی آورد و خـود را از قید همه 
خوشـی هـا و رفتارهـای دخترانـه رهـا کـرده و شـاید 
هـم بـه بخـت بـد خویـش فکـر مـی کند.اصاًل شـوکه 
شـده بـودم نمـی توانسـتم بـه خـودم اجـازه دهـم تا 
از او سـئوالی بپرسـم، وقتـی متوجـه کنکجـاوی مـن 
شـد داشـت خـودش را از دیـد مـن مخفـی می کـرد 
صدایـش کردم گفتم ایرانی هسـتی؟ سـرش را پایین 
انداخت.گفتـم چـکار میکنی، که اشـک چشـمانش را 
دیـدم و رفـت. هـر چـه صدایـش کـردم تـا از او نام و 
نشـانی بگیـرم که با کمـک خیران یا مسـووالن ذیربط 
بـه او کمک شـود، فقط رفـت و رفت.از اهالـی و مغازه 
داران انتهـای بلـوار هلیـل و بلوار سـید حسـن نصرهللا 
جیرفـت پرسـیدم کـه او را می شناسـند، آنها هم نام و 
نشـانی از او نداشـتند و گفتند که هر روز در این محله 
ضایعـات جمـع آوری مـی کند.اصـاًل مسـیر حرکـت 
خـودم و کاری کـه داشـتم را فراموش کـرده بودم و به 
خـودم گفتـم تـو چـه می کنـی؟ تو یـک خبرنـگاری؟ 
چطـور می خواهـی ایـن موضـوع را به گوش مسـئوالن 
بـی دردی برسـانی کـه شعارهایشـان گـوش فلـک را 
کـر کـرده اسـت و بـا دریافـت حقـوق هـای آنچنانـی 
و بعضـًا اختالس هـای میلیـاردی دل ملـت را خـون 
کـرده اند.تصـورش هـم برایم سـخت بود تـا اینکه چه 
دیـده بـودم بمانـد، کرامِت انسـانی این دختـر مظلوم 
چـه می شـود؟ آیا این حـق او از زندگی اسـت؟پیش 
خـودم فکـر کردم که چـرا باید اینگونه باشـد در همین 
مملکـت مـا یکـی می شـود »دختـر مظلـوم وزیـر« 
یکـی مـی شـود »بـرج سـاز معـروف« یکی می شـود 
»…«و دختـران زیادی از مسـئوالن کشـوری که سـوء 
اسـتفاده های زیـادی کردنـد و سـهم خـود را از سـفره 
انقـالب برداشـته انـد و یـا اینکه...به خـودم گفتم قلم 
و دسـتت بشـکند ای خبرنـگار، اگر بخواهـی در چنین 
مـواردی کوتـاه بیایـی و وجـدان را فرامـوش کنـی...

بیـش از هفـت روز اسـت کـه از دیـدن ایـن واقعه می 
گـذرد، بارهـا در آن حوالی پرسـه زدم شـاید دوباره آن 
دختـر را ببینـم و نـام و نشـانی از او بگیـرم، اهالی هم 
مـی گوینـد فقـط او را در حـال جمـع آوری ضایعـات 
دیـده انـد و اطالعاتـی از او و خانـواده اش ندارند.امـا 
ایـن موضـوع نشـانه بـی عدالتـی محض اسـت که در 
حکومت اسـالمی، مشـاهده چنین مـواردی دل آدمی 

را بـدرد مـی آورد.

تکیه غیربومی بر صندلی 
مدیرکلی میراث

حفظ فضای شهر مهم تر 
از توسعه آن است
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تولید بیش از ۴۰۰ تن 
آفتابگردان در جنوب کرمان

اختصاص اعتبار ویژه به صیانت 
از منابع طبیعی جنوب کرمان

تجلیل از نفرات برتر مسابقات 
شطرنج کارکنان اداره کل راهداری

فرامـرز رسـتگاری، گفت: در سـال 
برابـر  سـطحی   97  -98 زراعـی 
160 هکتـار به کشـت دانـه روغنی 
آفتابگـردان اختصـاص یافتـه کـه 
پیش بینی می شـود بیش از ۴00 تن محصول 
تولید و برداشـت شـود.فرامرز رستگاری " مدیر 
زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان، 
در گفـت و گـو با خبرنـگار خبرگزاری شبسـتان 
از کرمـان جنـوب، گفـت: در راسـتای سیاسـت 
هـای وزارت جهاد کشـاورزی بـه منظور افزایش 
ضریـب خوداتکایـی در تولیـد دانه هـای روغنی 
برابـر 160  زراعـی)98_97( سـطحی  در سـال 
هکتـار بـا تاکید بر توسـعه کشـت هـای پاییزه، 
بهـاره در تنـاوب بـا ذرت دانـه ای و جایگزیـن 
کشـت هـای دیـر هنـگام گندم  بـه کشـت دانه 
اسـکار  و  هایسـان  ارقـام  آفتابگـردان  روغنـی 
اختصـاص یافـت .فرامـرز رسـتگاری، افـزود: 

میدانـی،  شـده  انجـام  هـای  ارزیابـی  برابـر 
عـالوه بـر ایـن کـه میـزان مصـرف و نیـاز آبـی 
آفتابگـردان نسـبت بـه گنـدم دیـر هنـگام در 
ارزش  میـزان  اسـت،  یکسـان کمتـر  شـرایط 
افـزوده آفتابگـردان نیـز 2 برابـر گنـدم اسـت.

مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان، ضمن اشـاره بـه آغاز عملیات برداشـت 
فاریـاب،  تیـر(  در  شهرسـتان  تاریـخ )15  از 
افـزود: میانگیـن تولیـد 5/2 تـا 3تـن در هکتار 
اسـت و  پیـش بینـی می شـود،  بیـش از  ۴00 
تـن محصـول تولیـد و بـه مراکـز خریـد تحویل 
شـد.وی، بیان داشـت:  قیمت خریـد تضمینی 
هـر کیلو  33 هزار و ۴00 ریال اسـت که توسـط 
شـرکت غلـه خریـداری می شود.رسـتگاری، به 
کشـاورزان، توصیـه کـرد: ضمـن برداشـت بـه 
موقـع، از تحویـل و فـروش محصـول خـود بـه 

شـبکه هـای داللـی جـدا خـودداری کنند.

 اعتبـارات ویژه ای برای صیانت 
طبیعـی  منابـع  عرصه هـای  از 
هفت شهرسـتان جنوبی اسـتان 
بـه  یافـت.  اختصـاص  کرمـان 
طبیعـی  منابـع  مدیـرکل  ایرنـا،  گـزارش 
جمـع  در  کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری  و 
خبرنـگاران اظهـار داشـت: گشـت و مراقبت 
از عرصه هـای منابـع طبیعـی جنـوب  ویـژه 
کرمـان بـا اعتبـار 10 میلیـارد و 800 میلیـون 
توسـعه  صنـدوق  اعتبـارات  محـل  از  ریـال 
ملـی سـال 98 در سـطح هفـت شهرسـتان 

جنوبـی کرمـان، عملیاتـی شـده اسـت.
محمدحسـن کردسـتانی ادامـه داد: اجـرای 
ویـژه  عنایـات  راسـتای  در  عملیـات  ایـن 
حفاظـت  امـر  بـه  رهبـری  معظـم  مقـام 
اسـت.وی  منابع طبیعـی  عرصه هـای  از 

تصریـح کـرد: هـدف از اجرای ایـن عملیات، 
اراضـی  تصـرف  و  تخریـب  از  جلوگیـری 
ملـی، قطـع درختـان جنگلـی، جلوگیـری از 
قاچـاق محصـوالت جنگلـی و مرتعـی نظیـر 
گیاهـان دارویـی، چـوب، زغـال و همچنیـن 
پیشـگیری و اطفـاء حریـق هـای احتمالـی 
در عرصـه هـای ملی است.کردسـتانی ادامه 
داد: مدیریـت چـرا و کنتـرل ورود و خـروج 
ییالقـی و قشـالقی جنـوب  بـه مراتـع  دام 
کرمـان از دیگـر اهـداف ایـن طـرح اسـت.

منابـع  اداره کل  خبـری  سـتاد  وی گفـت: 
بـا  کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
صـورت  بـه   150۴ رایـگان  تمـاس  شـماره 
شـبانه روزی آمـاده دریافت اخبـار و گزارش 
هـای مردمـی در خصوص تخریـب و تصرف 

اسـت. طبیعـی  منابـع  عرصه هـای 

حمیـد رضایـی، گفت: مسـابقات 
شـطرنج بیـن کارکنـان اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده 
ای جنـوب کرمـان پایـان یافـت 
و طـی مراسـمی از نفـرات برتـر این مسـابقات 
تجلیـل شـد.حمید رضایـی معـاون توسـعه و 
مدیریـت منابـع اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جـاده جنـوب کرمـان، در گفت و گـو با خبرنگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، گفت: 
یـک دوره مسـابقه شـطرنج بین کارکنـان اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
کرمـان  بـه روش سویسـی و در پنـج دور بیـن 
16نفر از کارکنان سـتادی ،ادارات تابعه و جمعی 
از فرزنـدان کارکنـان اداره کل راهـداری و حمـل 
و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمـان درمحل 
شـد  برگـزار  اداره کل  ایـن  سـالن کنفرانـس 

.رضایـی بـا بیان اینکـه ایـن دوره از مسـابقات 
با همکاری هیئت شـطرنج شهرسـتان جیرفت 
بـا سـرداوری موسـی نجفـی رییـس هیئـت 
شـطرنج جیرفت برگزار شـد و مهدی خسروی 
از اداره ایمنی و حریم ، پیمان محمودی از مرکز 
مدیریت راه ها و مجتبی مقبلی از اداره پیمان و 
رسـیدگی نفرات اول تا سوم شـدند.  وی افزود  
از نفـرات برتـر اول تـا سـوم ، بازیکـن اخـالق 
ودو نونهـال شـرکت کننده از فرزنـدان همکاران 
تجلیـل و جوایـز آنهـا اهـدا شـد.حمید رضایی 
در پایـان گفت: بـا راه انـدازی کارگـروه ورزش و 
سـالمت در صـدد فعال تر شـدن فعالیت های 
ورزشـی ایـن اداره کل هسـتیم وبـا اشـاره بـه 
اینکه ورزش و سـالمتی ضمن تزریق نشـاط و 
شـادابی در روحیـه کارکنان بـرای انجام وظایف 

تاثیرگذار اسـت.

احــوال کرمــان گفــت:  ثبــت  مدیــرکل 
اســتان کرمــان  جمعیــت  از  درصــد   20
شــامل 500 هــزار نفــر بــرای دریافــت کارت 
انجــام  اقدامــی  هوشــمند ملــی هیــچ 
ــروز  ــن مســاله باعــث ب ــه ای ــد ک ــداده ان ن

ــود. ــی ش ــا م ــرای آنه ــکالتی ب مش
گفتگــو  در  الصالحیــن  زیــن  حســین 
ــت  ــرد: جمعی ــار ک ــر اظه ــگار مه ــا خبرن ب
ــته  ــال گذش ــان س ــا پای ــان ت ــتان کرم اس
ســه میلیــون و 253 هــزار و 3۴2 نفــر 
بــوده و واجــدان شــرایطی کــه مــی تواننــد 
کارت هوشــمند ملــی دریافــت کننــد دو 
میلیــون و 327 هــزار و 5۴8 نفــر هســتند.

وی ادامــه داد: از ایــن تعــداد یــک میلیــون 
و 863 هــزار نفــر حــدود 80 درصــد مــردم 
ــام  ــت ن ــت کارت هوشــمند ثب ــرای دریاف ب

کــرده یــا آن را تحویــل گرفتــه انــد.
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــن گف ــن الصالحی زی
اســتان کرمــان  جمعیــت  از  درصــد   20
شــامل 500 هــزار نفــر بــرای دریافــت کارت 
انجــام  اقدامــی  هوشــمند ملــی هیــچ 
ــروز  ــث ب ــاله باع ــن مس ــه ای ــد ک نداده ان

ــود. ــی ش ــا م ــرای آنه ــکالتی ب مش
مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان کرمــان 
بیــان کــرد: ایــن افــراد بــرای دریافــت 
خدمــات از دســتگاه هــای دولتــی و بانــک 
ــور  ــی کش ــگاه جمعیت ــه پای ــه ب ــی ک های
ــی  ــه م ــکل مواج ــا مش ــتند ب ــک هس لین

ــوند. ش
ــه کارت  ــب ک ــن مطل ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت:  ــت، گف ــده اس ــذف ش ــم ح ــی قدی مل
ــت  ــرع وق ــم در اس ــی خواهی ــردم م از م
بــه منظــور ثبــت نــام بــرای دریافــت 
ــه  ــاز ب ــا نی ــه تنه ــی ک ــمند مل کارت هوش

شناســنامه دارد اقــدام کننــد.
زیــن الصالحیــن بــا انتقــاد از افــرادی کــه 
ــول  ــر موک ــات آخ ــه لحظ ــاله ب ــن مس ای
کــرده انــد، افــزود: دفاتــر پســت و 91 
دفتــر پیشــخوان دولــت در ایــن زمینــه 

ــد. ــی کنن ــانی م ــت رس خدم
وی گفــت: در حــال حاضــر کار صــدور 
کارت هوشــمند ملــی در کشــور بــه صــورت 
بومــی توســط یــک شــرکت دانــش بنیــان 
ــا ســه  در حــال انجــام اســت. بیــن 2.5 ت
ــه  ــت و ب ــاپ اس ــت چ ــون کارت پش میلی
ــرده  ــام ک ــت ن ــه ثب ــرادی ک زودی کارت اف
انــد بــه دستشــان مــی رســد و اولویــت در 

ــی هاســت. ــا ســن اول ــه ب ــن زمین ای
وی بیــان کــرد: تعــداد افــرادی کــه مرحلــه 
ثبــت نــام را انجــام داده و منتظــر دریافــت 
کارت ملــی هســتند حــدود 300 هــزار نفــر 

اســت.
مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان کرمــان 
یــادآور شــد: افــرادی کــه ثبــت نــام را 
انجــام داده امــا هنــوز کارت هوشــمند ملی 
ــد در مســیر کارهــای  را دریافــت نکــرده ان

اداری دچــار مشــکل نمــی شــوند چــرا کــه 
ــید  ــه رس ــا ارائ ــد ب ــی توانن ــراد م ــن اف ای
ــده در  ــری درج ش ــد رهگی ــام و ک ــت ن ثب
رســید و اصــل شناســنامه کارهــای خــود را 

ــانند. ــام برس انج
ــت کارت  ــت دریاف ــه اهمی ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــت ای ــردم خواس ــی از م ــمند مل هوش
ــرار  ــم را در دســتور کار خــود ق مســاله مه
ــود  ــراد در صــورت مفق ــزود: اف ــد و اف دهن
شــدن ایــن مــدرک مــی تواننــد بــه ادارات 
شهرســتان هــا مراجعــه کننــد تــا کارت 

ــا صــادر شــود. ــرای آنه ــی ب المثن
ــل  ــه تعطی ــاره ب ــا اش ــن ب ــن الصالحی زی
ــت:  ــان گف ــهر ماه ــوال ش ــت اح ــدن ثب ش
بــه مــدت چندیــن ســال مکانــی کــه 
ثبــت احــوال در آن مســتقر بــود اجــاره 
ــکان  ــتن م ــه نداش ــه ب ــا توج ــود و ب ای ب
ــده  ــود آم ــه وج ــرایط ب ــن ش ــی ای فیزیک
حضــور  بــا  ای  جلســه  در  امــروز  کــه 
مســئوالن محلــی و نماینــده مــردم کرمــان 
ــم  ــاله تصمی ــن مس ــوص ای و راور در خص

ــی  ــمند مل ــود. کارت هوش ــی ش ــری م گی
یــا کارت ملــی نوعــی کارت دیجیتالــی 
ــوال  ــت اح ــازمان ثب ــط س ــه توس ــت ک اس
ــی  ــور هویت ــع ام ــوان مرج ــه عن ــور ب کش
ــا  ــن کارت ه ــت. ای ــد شده اس ــور، تولی کش
شــده اند.  ملــی  کارت هــای  جایگزیــن 
یــک کامپیوتــر  ملــی،  هوشــمند  کارت 
ســاده و کوچــک اســت کــه بــا اتصــال بــه 
یــک کارتخــوان، می تــوان بــه اطالعــات 

درون آن دسترســی پیــدا کــرد. 
هوشــمند  طــرح کارت  پیاده ســازی  بــا 
ــه  ــود ک ــم می ش ــکان فراه ــن ام ــی، ای مل
ــا  ــه روشــی ســاده، ســریع و ب ــات ب خدم
کیفیــت باالتــر بــه مــردم ارائــه شــوند. ایــن 
ــطح  ــود س ــب بهب ــد موج ــوع می توان موض
کیفــی زندگــی مــردم و بــاال بــردن ســطح 
ــت شــود. اطالعــات  ــت مــردم از دول رضای
به صــورت  ملــی  هوشــمند  کارت  درون 
ــه  ــداری می شــوند ک ــگاری شــده نگه رمزن
خــود کارت از دسترســی های غیرمجــاز بــه 

آن جلوگیــری می کنــد.

ایـران،  هموفیلـی  کانـون  عامـل  مدبـر 
گفت:بیمه سـالمت شـرایط صـدور دفترچه 
رسـانی  اطـالع  را  هـا  هموفیلـی  خـاص 

کنـد. رسـمی 
احمـد قویـدل، در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر، 
شـیوه های  بـه  توجـه  بـا  اظهارداشـت: 
بیمـه  کارشناسـان  متفـاوت  رفتـاری 
دیگـر  و  هموفیلـی  بیمـاران  بـا  سـالمت 
مبتالیـان بـه انـواع بیماری هـای خونریزی 
دهنـده بـه هنـگام صـدور دفترچـه خاص، 
سـازمان بیمـه سـالمت اخیـرًا از بیمـاران 
آنهـا  بیمـاری  تشـخیص  جدیـد  آزمایـش 
بـه  توجـه  بـا  کـه  می نمایـد  مطالبـه  را 
شـرایط تحریم هـای غیـر انسـانی آمریکا و 
کمبـود کیت هـای آزمایشـگاهی در کشـور، 
بیمـاران را بـا مشـکالت مختلفـی مواجـه 

. می کنـد
وی افـزود: گذشـته از گـران قیمـت بـودن 
نبـودن  آزمایشـگاهی، گسـترده  کیت هـای 
نیـز یکـی  ایـن خدمـات در سـطح کشـور 

۲۰ درصد کرمانی های برای دریافت 

کارت هوشمند ملی اقدام نکرده اند
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آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمان در نظـر دارد در خصـوص پرونده 

کالسـه 970720 اجـرای احـکام شـعبه اول حقوقـی مقداری اموال به شـرح زیـر 1-تعداد 

شـش عـدد آالچیـق دارای اسـکلت فلـزی از قوطی 2*2 وكـف چوب و دیـوار های چوب 

و ورق پالسـتیک رنگـی بـه ابعاد 5،2*2،5 متر و ارتفاع 2،8 متر با پوشـش سـقف مثلثـی چند الیه ، که 

طبـق اعـالم خوانـده تعـداد 6عـدد آالچیق بـوده که خواهـان که مابقـی آالچیق هـا در جای دیگـر موجود 

اسـت کـه ارزش هـر عـدد آالچیـق مبلـغ 33/000/000 ریـال و ارزش شـش عـدد آالچیـق جمعـا بمبلـغ 

198/000/000 ریـال مـی باشـد 2-آالچیـق درختـی به ابعـاد۴5، 6*3،30 متـر در دو طبقه بـا راه پله فلزی 

کـف چـوب ، دیـوار هـای چوبـی ، اسـکلت قوطی فلـزی و دیوارهـا و کف چوب وسـقف شـیروانی ارتفاع 

هـر طبقـه 5، 2متـر مـی باشـد و در حال حاضر بعنوان کالس درس اسـتفاده می شـود. کـه ارزش مذکور 

82/000/000 ریـال مـی باشـد. .3-تعبیـه چراغ پارکی بـه تعداد13عدد جمعا بـه مبلـغ 26/000/000 ریال به 

خانم حمیده سـعیدی که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری به ارزش 306/000/000 ریال ازریابی شده 

اسـت را از طریق مزایده بفروش برسـاند جلسـه مزایده برای روز شـنبه مورخ 98/5/5 سـاعت 11 صبح 

بـا حضـور نماینده دادسـرا در محل اتـاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمـان برگزار می 

گردد.لـذا کسـانیکه تمایـل بـه شـرکت در جلسـه مزایـده دارند می تواننـد تـا 5 روز قبل از تاریـخ برگزاری 

مزایـده از امـوال مذکـور 1-آالچیـق ها واقع در کرمـان طاهر آباد-روبروی تاالر پارسـیان کارگاه جوشـکاری 

صالحـی 2-آالچیـق درختی و چراغها واقع در کرمان بلوار کشـاورز -کوچه شـماره 2-دبسـتان غیر دولتی 

سـرآمد بازدیـد نماینـدو پیشـنهاد خود را بانضمام 10٪مبلغ کارشناسـی بمبلـغ 30/600/000 ریال با شناسـه 

واریز 96387070010001287 حسـاب سـپرده بشـماره2171293951000 واریز و در پاکت درب بسـته تا قبل 

از برگـزاری جلسـه مزایـده بـه اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمـان تحویـل نمایند و برنـده مزایده 

کسـی خواهـد بـود کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصراف برنده مزایـده 10٪مبلغ 

واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد.برنده مزایـده بایسـتی نسـبت بـه واریز مابـه التفـاوت مبلغ 

کارشناسـی تـا مبلغ پیشـنهادی در روز مزایـده اقدام نمایند.

دادورز برگزارکننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی

کشــاورزی بــه شــکل جــدی بیشــترین آب در اســتانی 
ــه  ــت را ب ــه اس ــالی مواج ــدی خشکس ــکل ج ــا مش ــه ب ک
ــتانه  ــهرها در آس ــه ش ــی ک ــت در زمان ــد و درس ــاد می ده ب
هم چنــان  امــا  هســتند  آشــامیدنی  آب  جیره بنــدی 
کشــت های ســنتی ادامــه دارد.تغییــر اقلیــم و خشکســالی 
یــک واقعیــت انکارناپذیــر در بزرگتریــن اســتان کشــور 
اســت، کرمــان جــزو ســه اســتان کــم آب در ســال جــاری 
اســت و تنهــا 30 درصــد از پیش بینی هــای بارش هــای 
بلنــد مــدت کرمــان محقــق شــده اســت. در چنین شــرایطی 
ــه آب در  ــرف بهین ــی و مص ــد صرفه جوی ــه اول بای در درج
دســتور کار قــرار گیــرد. امــا مشــکل ایــن اســت کــه عامــل 
ــتند  ــووالن هس ــه مس ــرف بهین ــی و مص ــی صرفه جوی اصل
و مــردم نیــز بایــد بــا هدایــت و جهت دهــی مناســب 
ــه  ــم ک ــی بدانی ــا وقت ــد ام ــه برون ــرف بهین ــمت مص ــه س ب
ــرف آب  ــان ص ــتحصالی در کرم ــد از آب اس ــا 2.5 درص تنه
ــزرگ  ــوال ب ــن س ــود ای ــتاها می ش ــهرها و روس ــرب ش ش
در ذهــن ایجــاد می شــود کــه کــدام بخــش عامــل اصلــی 
ــرا  ــت و چ ــور اس ــتان کش ــن اس ــت آب در بزرگ تری هدر رف
ــدر  ــان را ه ــی کرم ــع آب ــه مناب ــل ک ــن دور باط ــوی ای جل
ــاد  ــد اقتص ــان معتقدن ــه نمی شود.کارشناس ــد گرفت می ده
ــای  ــر مبن ــک حرکــت اشــتباه ب ــل در ی ــان ســال ها قب کرم
ــا نهــاده شــد اســتانی کــه متوســط بارندگــی  کشــاورزی بن
معــادل 129 میلی متــر داشــته اســت در یــک برنامه ریــزی 
ــدن و  ــت، مع ــمت صنع ــه س ــه ب ــای اینک ــه ج ــتباه ب اش
گردش گــری ســوق داده شــود بــه ســمت کشــاورزی 
حرکــت کــرده اســت، نتیجــه ایــن جهت دهــی اشــتباه پــس 

از دهه هــای متوالــی از بیــن رفتــن آبخوان هــای موجــود در 
اســتان اســت. 6  دشــت اســتان کرمــان در مرحلــه هشــدار 
ــز  ــتان نی ــی در اس ــزان بارندگ ــد و می ــرار گرفته ان ــی ق بی آب
هــر ســال کمتــر می شــود، آمارهــا نشــان می دهــد در 
اســتان کرمــان 1۴ هــزار حلقــه چــاه غیــر مجــاز وجــود دارد 
ــان را  ــی کرم ــع آب ــال ها مناب ــی س ــچ نظارت ــدون هی ــه ب ک
تبدیــل بــه محصــوالت کشــاورزی آب بــر از جملــه هندوانــه، 
ــد  ــزی کرده ان ــوالت جالی ــات و محص ــار، مرکب ــته، خی پس
ــز  ــه ج ــتان ب ــرای اس ــی ب ــزوده خاص ــچ ارزش اف ــه هی ک
ــا  ــد ب ــدا می ش ــه از ابت ــدارد در حالی ک ــی ن ــتغال فصل اش

ــزا و دانه هــای  ــی کشــت کل ــع آب ــت مناب ــی وضعی پیش بین
روغنــی و زعفــران را در کرمــان بــه جــای محصــوالت 
جالیــزی آب بــر و هندوانــه و پســته در دســتور کار قــرار داد.

کرمــان در زمینــه میــزان زمین هــای کشــاورزی تحــت 
پوشــش آبیــاری مکانیــزه و کشــاورزی مکانیــزه نیــز دچــار 

فقــر اســت ایــن در حالی ســت کــه آمــار ســطح زیــر کشــت 
ــت.  ــر اس ــب بهت ــه مرات ــان ب ــر از کرم ــتان های پرباران ت اس
ــا  ــده ام ــاز ش ــر آغ ــال های اخی ــی در س ــد کارهای ــر چن ه
هم چنــان تــا رســیدن بــه وضعیــت ایــده آل فاصلــه داریــم.

9۴ درصد آب های استان در بخش کشاورزی 
استفاده می شود

در مجمــوع طبــق آمــار 9۴ درصــد از آب هــای موجــود 
بســیار  آب  فعلــی کــه  در وضعیــت  اســتان حتــی  در 
ــاص  ــاورزی اختص ــش کش ــه بخ ــت ب ــده اس ــدود ش مح
بــه  اقتصــادی کشــاورزی  بــازده  امــا  می کنــد  پیــدا 
ــزان آب  ــن می ــاص ای ــده اختص ــران کنن ــوان جب ــچ عن هی
از محصوالتــی کــه تولیــد می شــود  نیســت، بســیاری 
ــود دارد.  ــرف می ش ــه مص ــی ک ــر از آب ــیار کمت ــی بس ارزش
از ســوی دیگــر 70 درصــد آب هــا نیــز هــدر مــی رود.

آنچــه که مســلم اســت اگــر قرار اســت کشــاورزی در اســتان 
کرمــان هم چنــان ادامــه داشــته باشــد بایــد به صــورت جدی 
ــر در اســتان متوقــف شــود. ــد محصــوالت آب ب ــد تولی رون

معــاون عمرانــی اســتاندار کرمان اعتقــاد دارد: »خشکســالی 
در کرمــان از جملــه مشــکالت عمــده ای اســت که وجــود دارد 
ــه همیــن  ــه اســت ب و ســونامی خشــک اســتان را فراگرفت
دلیــل بایــد مصــرف بهینــه و مهندســی آب را در دســتور کار 
قــرار دهیــم تــا بتوانیــم چالش هــا را مدیریــت کنیم.«ســید 
مصطفــی آیت اللهــی موســوی بیــان کــرد:» بایــد طرح هایــی 
ماننــد همیــاران آب را در کرمــان بــا جدیــت دنبــال کــرد تــا 
اقدامــات موثــر در اســتان بــرای مصــرف بهینــه بــه خصوص 
ــن  ــه مهم تری ــد ک ــتور کار باش ــاورزی در دس ــش کش در بخ
آن آبیــاری مکانیــزه و جلوگیــری از تولیــد محصــوالت 
ــه داد:»  ــت.«وی ادام ــت اس ــوی کش ــالح الگ ــر و اص آب ب
ــاز و  ــوزه مج ــان در ح ــتان کرم ــای اس ــد از چاه ه 93 درص
ــه اســت  ــه بخــش کشــاورزی اختصــاص یافت ــاز ب غیرمج
ــا  ــن چاه ه ــر روی ای ــور ب ــب کنت ــا نص ــم ب ــد داری ــه قص ک
ــی در  ــط بارندگ ــزان متوس ــرل کنیم.می ــت آب را کنت برداش
ــال  ــه در س ــت ک ــر اس ــا 129 میلی مت ــان تنه ــتان کرم اس
جــاری در بهتریــن حالــت بــه 69 میلی متــر رســیده ایم 
ــه 77  ــورت گرفت ــات ص ــق تحقیق ــزان طب ــن می ــه از ای ک
درصــد تبخیــر، 1۴ درصــد در زمیــن نفــوذ می کنــد و از 
چاه هــای  مجمــوع  »از  می رود.«موســوی گفــت:  بیــن 
موجــود در اســتان کرمــان 30 درصــد غیرمجــاز هســتند کــه 

طــرح ویــژه ای را در 6 دشــت اســتان کرمــان بــرای مســدود 
ــه  ــن این ک ــم ضم ــرا داری ــال اج ــا در ح ــن چاه ه ــردن ای ک
طــرح نصــب کنکــور نیــز بــا جدیــدت اجــرا خواهــد شــد.«

ــود در  ــای موج ــد آب ه ــاورزی را 9۴ درص ــرف کش وی مص
اســتان کرمــان اعــالم کــرد و گفــت:» آب شــرب 2.5 درصــد 

و صنعــت نیــز 1.5 درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــتان را  ــه اس ــدی ک ــی ج ــار و چالش ــن آم ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــا خــود مواجــه کــرده اســت ســوال ایــن اســت کــه چــرا  ب
همچنــان رونــد اشــتباه کشــاورزی در اســتان کرمــان 
ادامــه دارد؟ اســتان را مدیریــت کنیــم هــر چنــد کــه 

یک عضو اتاق بازرگانی استان: هدررفت آب در بخش کشاورزی باالست مسووالن استان باید جهت دهی کشاورزی را بسیار فوری شروع کنند

کشاورزی منطقه فوری جهت دار شود

بی آبـی بـه کرمـان هجـوم آورده و در بسـیاری از مناطق شـاهد جیره بندی آب هسـتیم ایـن در حالی 
اسـت که 9۴درصد آب این اسـتان پهناور در بخش کشـاورزی اسـتفاده می شـود و دردآور اسـت اگر 
بگوییـم هنـوز بسـیاری از کشـاورزان از روش آبیـاری سـنتی اسـتفاده می کننـد که هدر رفـت زیادی 
را بـه دنبـال دارد.علـی سـاالری رییـس جهادکشـاورزی جیرفـت معتقـد اسـت تغییر الگوی کشـت 
بایـد انجـام شـود و بـه جـای کشـت های جالیـزی در منطقـه دانه هـای روغنی کشـت شـوند وی با 
اشـاره بـه مشـکالت بازاریابـی و فروش نرفتـن برخی از محصوالت می گوید کشـاورز پـس از تحویل 

دانه هـای روغنـی بالفاصلـه پولـش را دریافـت می کند.

ــاورزی  ــاد کشـ ــر جهـ ــاالری مدیـ ــی سـ علـ
جیرفـــت می گویـــد: »در ارتبـــاط بـــا بحـــث 
ــتان  ــش آب، در شهرسـ ــدی چالـ ــیار جـ بسـ
جیرفـــت نیـــاز بـــه چاره اندیشـــی جـــدی 
تولیـــد  داریـــم کـــه در همیـــن راســـتا 
کار  دســـتور  در  جایگزیـــن  محصـــوالت 
قـــرار گرفتـــه است.«ســـاالری می گویـــد: 
ــزی  ــوالت جالیـ ــد محصـ ــای تولیـ ــه جـ »بـ
خصـــوص  در  حمایتـــی  سیاســـت های 
ــد  ــی ماننـ ــای روغنـ ــعه کشـــت دانه هـ توسـ
ـــه  ـــت ک ـــتور کار اس ـــردان در دس ـــزا و آفتابگ کل
ـــرار دارد.« ـــم ق ـــاورزان ه ـــتقبال کش ـــورد اس م
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جامـع کاهـش  طـرح   : گفـت  کشـور  وزیـر  معـاون 
آسـیب های اجتماعـی با مسـوولیت شـورای اجتماعی 
در مرحلـه آمـاد سـازی برای تصویب اسـت .بـه گزارش 
خبرگـزاری صداوسـیمای مرکـز کرمـان رسـتم ونـدی 
رئیـس سـازمان اجتماعـی کشـور در سـفر بـه کرمـان 
در کارگـروه آسـیب هـای اجتماعـی گفـت: در جلسـه 
کارگـروه فرهنگـی اجتماعـی از سـال 95 در چارچـوب 
طرح تقسـیم کار ملی دسـتگاه هـای متولی موضوعات 
نهادهـا و دسـتگاه هـای معین مشـخص شـده اسـت 
.وی افـزود: در برنامـه ششـم توسـعه شـاخص های 
مرتبـط بـا آسـیب های اجتماعی شـامل دسـتگاه های 
متولـی موضوعـات مشـخص شـد و ابهامـی در ایـن 
زمینـه وجود ندارد. وی افزود : در برنامه ششـم توسـعه 
ایـن مسـئولیت به شـورای اجتماعـی واگذار شـد که در 
صـورت آ ماده شـدن تصویب می شـود.  رسـتم معاون 
وزیـر به منظور بازدید از طرح های 2 سـال اخیر اسـتان 
کرمـان در زمینـه کاهـش آسـیب هـای اجتماعـی در 
مناطق مناطق حاشـیه نشـین به شـهر کرمان سفر کرد 
و مجموعـه اقدامـات انجـام شـده در این سـفر رضایت 
بخـش عنوان کرد. وی در نشسـت کارگروه آسـیب های 
اجتماعـی در کرمـان نیـز در خصـوص اولویـت هـای 5 
گانـه  مقـام معظـم رهبـری بـرای کاهـش  آسـیب 
هـای اجتماعـی با توجـه به وضعیـت اقتصادی کشـور 
خواسـتار  اسـتفاده از ظرفیت سمن ها مردم و خیران و 
مسـئولیت اجتماعی شرکت ها و موسسـات اقتصادی 
شـد ودر زمینـه مواد مخـدر در خصـوص افزایش مراکز 
مـاده 16 و بویـژه مراکز اعتیـاد بانوان قول مسـاعد داد .

طرح جامع کاهش 
آسیب های اجتماعی 

آماده تصویب است

خبر

روزنامه های دیروز

تجلیل از نفرات برتر مسابقات 
شطرنج کارکنان اداره کل راهداری

راننده خودروی سواری 
در جیرفت سوخت 

انتصاب قانعی فرد به سمت 
فرماندار رودبار جنوب

.رضایـی بـا بیان اینکـه ایـن دوره از مسـابقات 
با همکاری هیئت شـطرنج شهرسـتان جیرفت 
بـا سـرداوری موسـی نجفـی رییـس هیئـت 
شـطرنج جیرفت برگزار شـد و مهدی خسروی 
از اداره ایمنی و حریم ، پیمان محمودی از مرکز 
مدیریت راه ها و مجتبی مقبلی از اداره پیمان و 
رسـیدگی نفرات اول تا سوم شـدند.  وی افزود  
از نفـرات برتـر اول تـا سـوم ، بازیکـن اخـالق 
ودو نونهـال شـرکت کننده از فرزنـدان همکاران 
تجلیـل و جوایـز آنهـا اهـدا شـد.حمید رضایی 
در پایـان گفت: بـا راه انـدازی کارگـروه ورزش و 
سـالمت در صـدد فعال تر شـدن فعالیت های 
ورزشـی ایـن اداره کل هسـتیم وبـا اشـاره بـه 
اینکه ورزش و سـالمتی ضمن تزریق نشـاط و 
شـادابی در روحیـه کارکنان بـرای انجام وظایف 

تاثیرگذار اسـت.

فرمانـده انتظامـی اظهار داشـت: 
راننـده یـک دسـتگاه خـودروی 
دلیـل  بـه   ۴05 پـژو  سـواری 
 - جیرفـت  محـور  در  واژگونـی 
کهنـوج در میـان شـعله های آتـش جـان داد.

سـرهنگ رضـا محمدرضایـی افـزود: گـزارش 
یـک فقـره واژگونی منجـر به آتش سـوزی در 
محـور جیرفـت - کهنـوج به مرکـز فوریت های 
پلیـس 110 اعـالم شـد کـه بالفاصلـه مامـوران 
انتظامـی به همراه گشـت پلیـس راه و عوامل 
امـدادی برای بررسـی موضـوع در محل حادثه 
حاضـر شـدند.وی ادامـه داد: در بررسـی های 
صـورت گرفتـه در محل حادثه مشـخص شـد 
یـک دسـتگاه خـودرو پـژو ۴05 کـه از مسـیر 
جیرفـت بـه سـمت کهنـوج در حـال حرکـت 
بـوده از جـاده منحـرف و واژگون شـده اسـت.

سـرهنگ محمدرضایـی تصریـح کـرد: در این 
حادثـه، خـودرو واژگـون شـده دچـار حریـق 
آتـش گرفتـار  راننـده در شـعله های  شـده و 
شـد کـه ایـن فـرد بـا وجـود تـالش نیرو های 
دم  در  علـت شـدت جراحـات  بـه  امـدادی، 
فـوت شـد.فرمانده انتظامـی جیرفت با اشـاره 
بـه اینکـه کارشناسـان پلیـس راه علـت حادثه 
را تخطـی از سـرعت مطمئنـه اعـالم کـرده اند، 
راننـدگان خواسـت در همـه حـال هنـگام  از 
رانندگـی توجـه کامـل بـه جلـو داشـته و بـا 
رعایت سـرعت مجاز و پرهیز از عجله و شـتاب 
رانندگـی کننـد تا شـاهد حـوادث تلـخ و ناگوار 

بـرای خـود و دیگـر هموطنـان نباشـیم.
شهرسـتان جیرفت بـا 308 هـزار نفر جمعیت 
در فاصلـه 230 کیلومتـری جنـوب کرمان واقع 

شـده است.

ــی  ــور در احکامـ ــر کشـ وزیـ
فرمانـــداران  جداگانـــه 
مـــراوه  شهرســـتان های 
تپـــه، گمیشـــان، چنـــاران، 
و  اشـــکذر  بندرلنگـــه،  رودبارجنـــوب، 
بـــه  منصـــوب کـــرد.  را  تویســـرکان 
گـــزارش پایـــگاه اطالع رســـانی وزارت 
رحمانی فضلـــی  عبدالرضـــا  کشـــور، 
وزیـــر کشـــور در احـــکام جداگانـــه، 
دســـت  »احمـــد  و  »امانگلـــدی« 
بـــه ســـمت  بـــه ترتیـــب  را  مـــرد« 
شهرســـتان  و  مراوه تپـــه  فرمانـــدار 
و  گلســـتان  اســـتان  در  گمیشـــان 
بـــه  را  انصاری فـــرد«  »حمیـــد 
ــتان  ــاران در اسـ ــدار چنـ ــمت فرمانـ سـ
کـــرد. منصـــوب  رضـــوی   خراســـان 

همچنیـــن وزیـــر کشـــور در احـــکام 
فـــرد«  قانعـــی  »محمـــود  دیگـــری 
را بـــه ســـمت فرمانـــدار شهرســـتان 
رودبـــار جنـــوب در اســـتان کرمـــان، 
ســـمت  بـــه  را  نکویـــی«  »علـــی 
اســـتان  در  بندرلنگـــه  فرمانـــدار 
ــب«  ــادی نسـ ــادی هـ ــزگان، »هـ هرمـ
به عنـــوان فرمانـــدار اشـــکذر در اســـتان 
ـــه  ـــینی« را ب ـــول حس ـــید رس ـــزد و »س ی
ـــتان  ـــرکان در اس ـــدار تویس ـــمت فرمان س

همـــدان منصـــوب کـــرد.
ـــمت  ـــون در س ـــرد تاکن ـــی ف ـــود قانع محم
ــوج  ــداری کهنـ ــی فرمانـ ــاون سیاسـ معـ
ـــن  ـــود وی همچنی ـــت ب ـــه خدم مشـــغول ب
در گذشـــته بخشـــدار شـــهر زهکلـــوت از 

توابـــع رودبـــار جنـــوب بـــوده اســـت.

روزنامه پیام ما
بررسی کرد:انتقال آب از باالدست هلیل رود  نگرانی مردم و فعاالن 

محیطزیست را به همراه داشته است. قطع حق آبه جازموریان تبعات زیست 
محیطی فراوانی را برای جنوب شرق کشور به همراه خواهد داشت. 

روزنامه واقعه
بررسی کرد: موفقیت دفاتر تسهیل گری در حوزه خدمات اجتماعی.

ایـران،  هموفیلـی  کانـون  عامـل  مدبـر 
گفت:بیمه سـالمت شـرایط صـدور دفترچه 
رسـانی  اطـالع  را  هـا  هموفیلـی  خـاص 

کنـد. رسـمی 
احمـد قویـدل، در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر، 
شـیوه های  بـه  توجـه  بـا  اظهارداشـت: 
بیمـه  کارشناسـان  متفـاوت  رفتـاری 
دیگـر  و  هموفیلـی  بیمـاران  بـا  سـالمت 
مبتالیـان بـه انـواع بیماری هـای خونریزی 
دهنـده بـه هنـگام صـدور دفترچـه خاص، 
سـازمان بیمـه سـالمت اخیـرًا از بیمـاران 
آنهـا  بیمـاری  تشـخیص  جدیـد  آزمایـش 
بـه  توجـه  بـا  کـه  می نمایـد  مطالبـه  را 
شـرایط تحریم هـای غیـر انسـانی آمریکا و 
کمبـود کیت هـای آزمایشـگاهی در کشـور، 
بیمـاران را بـا مشـکالت مختلفـی مواجـه 

. می کنـد
وی افـزود: گذشـته از گـران قیمـت بـودن 
نبـودن  آزمایشـگاهی، گسـترده  کیت هـای 
نیـز یکـی  ایـن خدمـات در سـطح کشـور 

موجـب  کـه  اسـت  بیمـاران  مشـکالت  از 
افزایـش سـفر بـه مرکـز مـی شـود و خـود 

بـرای بیمـاران هزینـه سـاز اسـت.
سـخنگوی کانـون هموفیلی ایران ادامه داد: 
اختـالالت  آزمایش هـای تشـخیصی  تکـرار 
انعقـادی در هر شـرایطی امکانپذیر نیسـت 
روز   15 الـی   10 بیـن  می بایسـت  بیمـار  و 
بتوانـد  آزمایشـگاه  نکنـد کـه  تزریـق  دارو 
انـدازه  را  بیمـار  ایـن  انعقـاد خـون  سـطح 
گیـری نمایـد. اگر این شـرط رعایت نشـود 
حتـی نتیجـه آزمایش هـای اولیـه انعقادی 
ماننـد PT و PTT نیـز منطبـق بـا واقعیـت 
نخواهـد بـود. رعایـت ایـن شـرط در برخی 
بیمـاران شـدید ممکـن اسـت بـه فوریـت 
محقـق نشـود و محرومیـت او از دفترچـه 

نـدارد. معنایی 
ایـران  هموفیلـی  کانـون  گفـت:  قویـدل 
معتقـد اسـت تعییـن ایـن شـروط بـدون 
گردیـده  تعییـن  دقیـق  کارشناسـی های 
خطـا  و  آزمـون  صـورت  بـه  و  اسـت 

رسـمی  انتشـار  لـذا  می شـود.  اجرایـی 
بـه  آنهـا  ابـالغ  و  هـا  دسـتورالعمل  ایـن 
دانشـگاه های علوم پزشـکی بـی تردید هم 
دقـت اظهـار نظـر کارشناسـان را افزایـش 
بـه  و کمـک  نقـد  امـکان  هـم  و  می دهـد 

می گـردد. فراهـم  آن  بهبـود 
بایـد  بیمـه سـالمت  سـازمان  افـزود:  وی 
بپذیـرد مرجـع تشـخیص بیمـاران خـاص، 
سـازمان  ایـن  و  اسـت  بهداشـت  وزارت 
نمی توانـد راسـا بـا برخوردهـای سـلیقه ای 
بیمـاران  بـه  خـاص  دفترچـه  تحویـل  از 

نمایـد. سـرگردان  را  آنهـا  و  خـودداری 
ایـران  هموفیلـی  کانـون  عامـل  مدیـر 
همچنیـن ضمـن نقـد شـرایط بهـره مندی 
سـازمان  حمایـت  از  هموفیلـی  دختـران 
نمـودن  روشـن  بـرای  سـالمت  بیمـه 
وضعیـت ناقـل بیمـاری بـودن یـا نبـودن، 
اظهار داشـت متأسـفانه این سـازمان بیمه 
گـر آزمایش هـای تشـخیصی ایـن دختران 
را بـه بعـد از ازدواج موکـول نمـوده و عمـاًل 
بـرای پرداخـت ایـن هزینـه آزمایشـگاهی 

را قائـل گردیـده اسـت. ازدواج  شـرط 
اسـاس  بـر  آنجـا کـه  از  تاکیـد کـرد:  وی 
قوانیـن ازدواج و همچنیـن مـوارد منـدرج 
در  می بایسـت  زوجیـن  ازدواج  سـند  در 
طـرف  ژنتیکـی،  بیمـاری  داشـتن  صـورت 
مقابـل را از مشـکل خـود مطلـع سـازند لذا 

موکـول نمودن حمایـت از آزمایـش ناقلین 
ناقـل بـودن  از ازدواج در صـورت  بـه بعـد 
دختـر موجـب مشـکالت متعـدد خانوادگی 
و حتـی از هـم پاشـیدن کانـون خانـواده و 
افزایـش آمـار طـالق در جامعـه هموفیلـی 
ایـران می گـردد. به عبـارت سـاده وضعیت 
ناقـل بـودن یـا نبـودن دختران می بایسـت 
قبل از ازدواج مشـخص گـردد که در صورت 
ناقـل هموفیلـی بـودن دختـر، موضـوع بـه 
شـرایط  ایـن  از  زوج  و  اعـالم گـردد  زوج 

کامـاًل مطلـع گـردد.
سـخنگوی کانـون هموفیلـی ایـران تصریح 
کـرد: کانـون هموفیلـی ایـران بـه دختـران 
عقـد  از  قبـل  می نمایـد کـه  تاکیـد  ناقـل 
رسـمی این مشـکل خود، هم بـه زوج خود 
اطـالع دهنـد و هـم ایـن اطـالع رسـانی یا 
در سـند ازدواج و یـا بـه صـورت رسـمی در 

دفترخانـه ثبـت نماینـد.
نمـود کـه  امیـدواری  اظهـار  پایـان  در  وی 
سـازمان بیمـه سـالمت در رابطه بـا این دو 
سیاسـتگذاری، تجدیـد نظر و با کارشناسـی 
و  بیمـاران  بـه  خدمـت  ارائـه  راه  بیشـتر 
خانواده هـای آنـان را همـوار نمایـد. ابـالغ 
بیمـه  سـازمان  مواضـع  رسـمی  انتشـار  و 
سـالمت می توانـد بـا نقدهـای کارشناسـی 
بهبـود  بـه  شـایانی  کمـک  متخصصـان، 

ایـن سـازمان نمایـد. خدمـات 

برخورد سلیقه ای سازمان 

بیمه سالمت با بیماران هموفیلی

سراسری

استانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد و امـالک حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد هیـات موضـوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 10-139860319091000361\02\98
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبرآباد تصرفـات مالکانه باالمعـارض متقاضی آقای 
اسـمعیل جبالبارزی فرزند عباس پشـماره شناسـنامه 287 صادره از عنبرآباد در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 85\357 متر مربع پـالک - فرعـی از۴5- اصلى مفروز و مجزی شـده از پالک 
۴5 - اصلـی قطعـه یـک واقـع در عنبرآبـاد اراضی خدا آفرین بخـش ۴5 کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم پرویـن السـادات موسـوی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت  در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 3\۴\98-تاریخ انتشار نوبت دوم :18\۴\98م الف-2162

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13آئیـن  نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 

ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله امالکی که برابـر اراء هیاتهای حـل اختالف موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی گلبـاف کـه ادامه عملیات ثبتـي انها مطابق قانـون مذکورتجویز گردیده اسـت به ترتیب شـماره 
پـالک فرعـی از اصلـی وبخـش و محـل وقوع ملک و مشـخصات مالـک واقع در بخـش 27 کرمان 

بشـرح ذیل:
1پـالک از 16۴5-اصلـی بخـش 27 کرمان مالکین آقـای غالمعباس کمالی فرزند محمد به شـماره 
شناسـنامه 68 و آقـای علـی کمالـی فرزنـد محمـد بـه شـماره شناسـنامه 52 صـادره از گلبـاف در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 307/07مترمربـع بالمناصفه واقـع در گلبـاف محله کوش 

روبـروی مسـجد صاحـب الزمـان خریـداری از مالک رسـمی محمـد کمالی
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتـي کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد  از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره  تسـلیم و پـس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يـك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد/م الـف:538
تاریخ انتشار نوبت اول 98/۴/18- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/2

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه و بـاغ پـال ک 56 فرعـی از 161 اصلـی واقـع در بخـش 8 کرمان به 
مسـاحت 1230/5۴ متر مربع واقع در کوهپایه ده لولو روبروی خانه بهداشـت مورد تقاضای آقای 
حسـین شـفیعی فـر تاکنون تحدید حدود نشـده و نیاز به تحدیـد حدود اختصاصـی دارد و اعمال 
تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک به شـماره 98/۴/17-6677 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود اختصاصی منتشـر و عملیـات تحدیدی از سـاعت 8 صبـح روز 1398/05/09 در 
محـل شـروع وبـه عمـل خواهـد آمد، لـذا به مالـک ومالکیـن امالک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار می گـردد که در 
موعـد مقـرر در ایـن آگهـی درمحـل وقوع ملک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی با 
معرفـی مالـک انجـام و چنانچه کسـی بـر حدود وحقـوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبق مـاده 20قانون 
ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت30 روز پـس از تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی اعتراض خـود را کتبـا به ایـن اداره 
اعـالم نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعالم اعتراض مهلـت دارند تـا بـه دادگاه صالحه مراجعـه و اقدام به 
تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به  این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت 
پـس از مضـی مهلـت یاد شـده و ارائـه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت عملیـات ثبتی بنام 

وی ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بـود./م الـف :5۴5- تاریخ انتشـار :1398/0۴/18
عیسی حافظی فر - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه 1 کرمان 

آگهی حصر وراثت- منوجان 
شـماره  دادخواسـت  502بشـرح  شناسـنامه  دارای  غالمشـاه  فرزنـد  نوشـاد   برکنانـی  کنیـز  خانـم 

9809983891200207مورخ 98/0۴/16 توضیح داده شـادروان کرم خودسـتان  فرزند محمد بشناسـنامه2193در 

تاریـخ1397/09/13در شـهررودان فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 

1-مجتبی خودستان فرزند کرم –ت ت 1370/0۴/22-ش م 608000600
2-مظفر خودستان فرزند کرم –ت ت 136۴/6/1-ش م 3392678082- ش ش 5607

3-مطهر خودستان فرزند کرم –ت ت 1368/0۴/07-ش م 3150162181
۴-اسماعیل خودستان فرزند کرم –ت ت 1378/01/10-ش م 60801368۴8

5-ژیال خودستان فرزند کرم –ت ت 1361/03/01-ش م33903611596- ش ش 377۴1
6-جمیله خودستان فرزند کرم –ت ت 1366/02/01-ش م3392716375- ش ش 9۴68)فرزندان متوفی (

7-کنیـز برکنانـی نوشـاد فرزنـد غالمشـاه –ت ت 13۴3/10/10 –ش م 31302205۴2- ش ش 502)همسـر متوفـی (لـذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ای 
از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهـی به شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر 
خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. م الف:16
 دفتر شورای حل اختالف شماره مرکزی دوم  شهرستان منوجان  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد و امـالک حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبر آبـاد هیات موضـوع قانون 

تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
اگهـی موضـوع مـاده 3قانون  و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1397603190910007۴۴-

23\11\97 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی  حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی خانـم آسـیه شـیروانی فرزنـد حسـین شـماره ش ش 3۴9 صـادره از جیرفـت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 96\385مترمربـع پـالک - فرعـی از ۴6 - اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک ۴6اصلـی قطعه یـک  واقع در عنبر اباد شـهرک نارنج بخـش ۴5 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی )اسـیه شـیروانی ( محـرز گردیده اسـت لـذا به طور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم  و پـس اخذ  رسـید. ظـرف مدت یک مـاه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض ، داد خواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انفضـای ایـن مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتراض طبـق  مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد
تاریخ انتشار نوبت اول 3\۴\98تاریخ انتشار نوبت دوم 18\۴\98-م الف 216۴

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 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319091000528-98/02/03هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانـم پروین فرامرز پورفرزند خدامراد بشـماره 
شناسـنامه 6۴۴2صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1528/۴0متـر 
مربـع پـالک - فرعـی از50- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 50-  اصلـی قطعـه یـک 
واقـع دراراضـی عنبرآبـاد بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجیـد ابراهیمی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2160- 
تاریخ انتشار نوبت اول:98/0۴/03 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/0۴/18

 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگہی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 
1398603190060005۴9- هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ماهـان 
تصرفـات مالکانـه متقاضـی آقـای /خانم محمد عرفان امير ماهانی فرزندغالمحسـین بشـماره 
شناسـنامه 5۴3 صـادره از ماهـان در یـک بـاب خانه به مسـاحت 265 مترمربع پـالک 10297 
فرعـی از 1 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 3۴2۴ باقیمانـده فرعـی از 1 اصلـی واقع در 
بخـش 5 کرمـان واقـع در ماهـان خیابـان تیگـران کوچـه 5 خریـداری از مالک رسـمی آقای /

خانـم محـل مالکیـت منـوره مرادنـژاد محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/۴/18- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/7
سیدرضا انصاری رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - برابر رای شـماره 
139860319006000587 هیـات اول /دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک ماهـان تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقای/خانم على امير ماهانی فرزند غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 125۴ 
صـادره از کرمـان در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 250 متـر مربع پـالک 10298 فرعـی از 1 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 3۴2۴ باقیمانده فرعـی از 1 اصلی واقع در بخـش 5 کرمان واقع 
در ماهـان خیابـان تیگـران کوچـه 5 خریـداری از مالک رسـمی آقای/خانم محـل مالکیت منوره 
مـراد نـژاد محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/۴/18- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/7

سید رضا انصاری رئیس ثبت اسنادو امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یک قطعـه زمیـن مزروعـی داری پالک 
1660فرعـی از۴۴0- اصلـی واقع در رودبـار جنوب-زهکلوت نقصان کپری 
قطعه  سـه بخـش ۴6کرمان مـورد تقاضای آقای عبـدل زمانخانی فرزند 
بهـادر از نوبـت خـارج گردیـده واعمال تبصره ماده 15قانون ثبت هم میسـرنمی باشـدلذا 
حسـب درخواسـت کتبی مالک به شـماره های 98/11028/838مورخه 98/0۴/13آگهی 
تحدید حدود اختصاصی آن به اسـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر پالک مرقومه 
منتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 9صبح روزچهارشـنبه مورخ98/05/09در محل 
شـروع وبعمـل خواهـد آمد لـذا به مالک و مالکین  مجـاور رقبه مزبور اخطار میشـود که 
در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی محل وقوع ملک حاضر وچنانچه کسـی بر حـدود وحقوق 
ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد میتوانداز تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی لغایت  
30روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامالک رودبار جنوب تسـلیم تا بـه دادگاه 
صالحـه ارسـال شـود  در غیـر این صـورت پس از انقضـای مهلت مذکور هرگونـه ادعایی 

مسـموع نیسـت./. م الف :633- تاریخ انتشـار :98/0۴/18- روز :سـه شنبه
علی رحمانی خالص  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رودبار جنوب 

حصر وراثت 
بـا سـالم - مقتضـی اسـت  آقـای پیردادحسـنی جـاز شـرح 
دادخواسـت تقدیمـی توضیـح داده شـادروان زهـرا حسـنی 
جازفرزنـد ---درتاریـخ  90/10/09فوت نموده شـده وارث عین 

فـوت  عبـارت از: 
1-نبات حسنی جاز فرزند محمد  به شماره ملی  5369۴8027۴                  

2-خدا بخش حسنی جاز فرزند ---   به شماره ملی 5369۴80291 
3-معصومه حسنی جاز فرزند ---  به شماره ملی  53603۴۴350

۴-پیرداد  حسنی جاز فرزند --- به شماره ملی  5369۴80302
ملـی    شـماره  بـه   --- فرزنـد  جـاز  حسـنی  محمـد  5-خیـر 

متوفـی( 5369۴80281)فرزنـدان 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه 

از نشـرآگهی به شـوراتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد .
رییس شورا حل اختالف بخش جازموریان شعبه شماره یک  م الف :63۴

و صنعــت نیــز 1.5 درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــتان را  ــه اس ــدی ک ــی ج ــار و چالش ــن آم ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــا خــود مواجــه کــرده اســت ســوال ایــن اســت کــه چــرا  ب
همچنــان رونــد اشــتباه کشــاورزی در اســتان کرمــان 
ادامــه دارد؟ اســتان را مدیریــت کنیــم هــر چنــد کــه 

بــه کرمــان  آینــده  ســال های  طــی  خلیج فــارس  آب 
می رســد امــا ایــن آب هــم بــا هزینــه بســیار زیــاد 
نشــود  دلیــل  و  می شــود  منتقــل  و  شیرین ســازی 
ایــن آب هــم صــرف رونــد اشــتباه زندگــی ســال های 
گذشــته مــا شــود و بایــد بدانیــم در اســتان کرمــان 

بایــد آب را ماننــد یــک گنــج گــران بهــا حفــظ کنیــم.

هدر رفت آب در کشاورزی منابع آب استان 
را در مرز هشدار جدی قرار داده است

کرمــان  اســتان  بازرگانــی  اتــاق  اعضــای  از  یکــی 

کرمــان  اســتان  کشــاورزی  بــرای  گفت:»بایــد  نیــز 
ــع  ــاورزی مناب ــت آب در کش ــدر رف ــم ه ــی کنی چاره اندیش
آب اســتان را در مــرز هشــدار جــدی قــرار داده اســت.

اســتان  بایــد مســووالن  بیــان کــرد:»  فرخــی  رشــید 
ــد و  ــه کار گیرن ــب را ب ــت گذاری مناس ــک سیاس ــان ی کرم
ــروع  ــوری ش ــیار ف ــتان بس ــاورزی در اس ــی کش جهت ده
ــزه  ــاری مکانی ــه ســمت آبی ــد ب شــود.«وی ادامــه داد: »بای
ــه  ــن اینک ــم ضم ــل کنی ــمندانه عم ــم و هوش ــش بروی پی
ــرای  ــد ب ــت بای ــوی کش ــالح الگ ــن و اص ــت جایگزی کش
ــدام  ــن اق ــال مهم تری ــان عم ــتان کرم ــات در اس ــه حی ادام
محصوالتــی  باشــد.«وی کشــت  اســتان  در  اقتصــادی 
ــد  ــز دانســت و گفــت: »بای ــه را ســوال برانگی ــد هندوان مانن
ــته  ــاز داش ــم نی ــه آب ک ــم ک ــی بروی ــمت محصوالت ــه س ب
باشــند امــا قیمــت و ســود باالیــی بــرای کشــاورزی 
بــه همــراه بیاورنــد ماننــد زعفــران، در واقــع اجــرای 
اســت.« ضــروری  کرمــان  در  الگــوی کشــت  طــرح 

به جای محصوالت جالیزی 
دانه های روغنی بکاریم

علــی ســاالری مدیــر جهــاد کشــاورزی جیرفــت می گویــد: 
بــا بحــث بســیار جــدی چالــش آب، در  ارتبــاط  »در 
ــم  ــدی داری ــی ج ــه چاره اندیش ــاز ب ــت نی ــتان جیرف شهرس
کــه در همیــن راســتا تولیــد محصــوالت جایگزین در دســتور 
کار قــرار گرفتــه است.«ســاالری می گویــد: »بــه جــای تولیــد 
محصــوالت جالیــزی سیاســت های حمایتــی در خصــوص 
توســعه کشــت دانه هــای روغنــی ماننــد کلــزا و آفتابگــردان 
ــم  ــاورزان ه ــتقبال کش ــورد اس ــه م ــت ک ــتور کار اس در دس
قــرار دارد.«وی بــا اشــاره بــه مشــکالت بازاریابــی و فــروش 
نرفتــن برخــی از محصــوالت گفــت: »کشــاورز پــس از 
ــت  ــش را دریاف ــه پول ــی بالفاصل ــای روغن ــل دانه ه تحوی
ــیار  ــه آب بس ــوالت ب ــن محص ــزود: »ای ــد.«وی اف می کن
کمــی نیــاز دارنــد و در نهایــت بــه مشــکل بازاریابــی و عــدم 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد ب ــم برنمی خورن ــول ه ــروش محص ف
کشــت دانه هــای روغنــی در حــال توســعه اســت بــه 
گونــه ای کــه 25 هکتــار زمیــن بــه کشــت آفتابگــردان و 5۴0 
هکتــار هــم بــه کلــزا اختصــاص یافتــه است.مشــکل آب در 
ــری  ــا آینده نگ ــد ب ــا بای ــت ام ــدی اس ــد ج ــر چن ــران ه ای
و مصــرف صحیــح داشــته ها و منابــع موجــود زمینــه را 
ــم.« ــاده کنی ــع آم ــن مناب ــب از ای ــره وری مناس ــرای به ب

یکی از اعضای اتاق بازرگانی استان کرمان 
نیز گفت: »باید برای کشاورزی استان 
کرمان چاره اندیشی کنیم هدر رفت آب 

در کشاورزی منابع آب استان را در مرز 
هشدار جدی قرار داده است.

رشید فرخی بیان کرد:» باید مسووالن 
استان کرمان یک سیاست گذاری مناسب 
را به کار گیرند و جهت دهی کشاورزی در 

استان بسیار فوری شروع شود.«وی ادامه 
داد: »باید به سمت آبیاری مکانیزه پیش 

برویم و هوشمندانه عمل کنیم ضمن 
اینکه کشت جایگزین و اصالح الگوی 
کشت باید برای ادامه حیات در استان 

کرمان عمال مهمترین اقدام اقتصادی در 
استان باشد.«وی کشت محصوالتی مانند 

هندوانه را سوال برانگیز دانست و گفت: 
»باید به سمت محصوالتی برویم که آب 

کم نیاز داشته باشند اما قیمت و سود 
باالیی برای کشاورزی به همراه بیاورند 

مانند زعفران، در واقع اجرای طرح الگوی 
کشت در کرمان ضروری است.«

یک عضو اتاق بازرگانی استان: هدررفت آب در بخش کشاورزی باالست مسووالن استان باید جهت دهی کشاورزی را بسیار فوری شروع کنند

کشاورزی منطقه فوری جهت دار شود
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آوای محلی           

 ِبهل َای ایتی ِبرم , تا که تواُرم َنکَِنن

 بین ئی َخلک و َخَشم ایِکده باُرم َنکَِنن

 مِث َجمسارِ کُناری ُبش َشیُنم َنگِرن

 ُپشت َا رو , َور خر َبج لخت ُسواُرم َنکَِنن

 َبهل ِای ایتی ِبَرم , ِسگده ایایی ِکل ُم ؟

 تا جلو ِچشِمت عزیُزم , گیشته خواُرم نکَِنن

 َپل ِبزن َمش ُیِو َدم خونه , ِنگا کن به کَهور

 که دل اویز به جادو و حصاُرم َنکَِنن

 تو بیا دسُتن ُخو ِبهل، ِدِل دسُتِن ُم

تا تو ِای ُم َنگَِرن , گیشته ُخماُرم َنکَِنن

شاعر :  جهانگیرخیل خانه

 گوجه ُونمون ناَخرن دایه دگه ُغرصه نخو
 کاَفرون بار اخرن دایه دگه ُغرصه نخو

 همه ی دارونداُرم خرج کودو َسهم بو
ِکشت ِکشت آَخرن دایه دگه غرصه نخو

شاعر :  صادق ساالرگنجی

 نمک ُورگن که پاشُورم کنی تو
 دخیل ُور مُودن ُبورم کنی تو

 بیا چاروک والِت سر کشم کن
میون چشمونت گورم کنی تو

شاعر :  جهانگیرخیل خانه
شهرداری باغین

نوبت دوم

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات ناقص، مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- سپرده برندگان نفر اول، دوم در صورت عدم مراجعه یا انصراف از انجام معامله به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای 332۷2۰۰2 و 333۷28۴6-۰3۴ تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی
ــی شــهر باغيــن )شــامل مــوارد تنظیــف، جمــع آوری و حمــل  ــه امــور خدمات  شــهرداری باغیــن در نظــر دارد کلی

زبالــه، نگهــداری فضاهــای ســبز شــهری و ...( را بــه مــدت یکســال از طریــق مناقصــه کتبــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط 
ــان وقــت  ــا پای ــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه ت ــه عمــل مــی آی ــان دعــوت ب ــه متقاضی ــذا از کلی ــد. ل واگــذار نمای
اداری 98/۰۴/19 بــه شــهرداری باغیــن واقــع در کرمــان باغیــن شــهرک قــدس مراجعــه نماینــد شــرکت کننــدگان بایســتی 
ــه  ــال بصــورت ضمانتنام ــغ 1/9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــادل مبل ــن شــرکت در مناقصــه )مع ــه همــراه تضمی پیشــنهادات خــود را ب
ــهرداری  ــل ش ــنبه 98/۰۴/31 تحوی ــت اداری دوش ــان وق ــا پای ــده ت ــر ش ــاکات الک و مه ــدی( در پ ــز نق ــا واری ــی ی بانک

ــاکات مناقصــه ســه شــنبه مورخــه 98/۰5/۰1 میباشــد. نماینــد. بازگشــایی پ

برآورد سالیانه موضوع مناقصه
نوع تضمین انجام امور خدماتیمبلغ سپرده شرکت در مناقصه)به ریال(

1/900/000/000 ریال18/71۴/959/۴00انجام امور خدماتی شهر باغین
ضمانت نامه بانکی -

واریز نقدی به حساب شهرداری

افزایش 85درصدی قاچاق کاال 
نسبت به سه ماهه  اول سال قبل 

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه قاچــاق نفت 
گاز، بنزیــن، نفــت ســفید، گوســفند، گاو و شــتر، دارو و تجهــزات پزشــکی 
بــه ترتیــب بیشــترین ســهم را در کاالهــای قاچــاق دارنــد افــزود: بــرای 
جلوگیــری از قاچــاق دام، هرگونــه نقــل و انتقــال دام در اســتان کرمــان بــدون مجوز دامپزشــکی 
ممنــوع اســت.به گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، ارســالن میــری  در جلســه کمیســیون مبــارزه با 
قاچــاق کاال و ارز در اســتانداری کرمــان اظهــار کــرد: 986 فقــره پرونــده وارده مربــوط بــه قاچــاق 
کاال در ســه ماهــه نخســت امســال داشــته ایــم کــه بیــش از 85 درصــد افزایــش را نســبت بــه 

مــدت مشــابه ســال قبــل نشــان مــی دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد پرونــده هــای مختومــه حــوزه قاچــاق در تعزیــرات نیــز 91 درصد 
ــش  ــای قاچــاق کاال 6۴ درصــد افزای ــده ه ــای پرون ــت ه ــزود: محکومی ــش داشــته، اف افزای
داشــته کــه بیــش از 62 میلیــارد ریــال محکومیــت صــادر و بیــش از ۴1 میلیــارد ریــال وصــول 
شــده کــه 173 درصــد افزایــش را نشــان مــی دهد.مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان کرمــان 
بــا بیــان اینکــه قاچــاق نفــت گاز، بنزیــن، نفــت ســفید، گوســفند، گاو و شــتر، دارو و تجهــزات 
پزشــکی بــه ترتیــب بیشــترین ســهم را در کاالهــای قاچــاق دارنــد افــزود: بــرای جلوگیــری از 

قاچــاق دام، هرگونــه نقــل و انتقــال دام بــدون مجــوز دامپزشــکی ممنــوع اســت.
بــه گــزارش ایســنا، "ابراهیــم شــهریاری" دبیــر کمیســیون مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتانداری 
کرمــان نیــز در ایــن جلســه گفــت: قاچــاق گنــدم تاکنــون در اســتان کرمــان مهــار و اقدامــات 

پیشــگیرانه انجــام شــده اســت.
وی افــزود: پیگیــری هایــی در زمینــه توســعه ایســت و بازرســی ها به منظــور جلوگیــری از ورود 

و خــروج کاالی قاچــاق صــورت گرفتــه و بایــد ایــن ایســتگاه ها توســعه یابند.

تعزیرات

گرمای شهداد به 70 درجه رسید
 منابع محلی و مردم بومی منطقه می گویند دمای هوای ۷۰ درجه را در هفته جاری در گندم بریان ثبت کرده اند

دمــای هــوا در گرمتریــن نقطــه زمیــن در شــهداد 
ــه گردشــگران  ــه 70 درجــه رســیده و ب ــا ب ــن روزه ای
ــدون  ــرای حفــظ ســالمتی ب هشــدار داده شــده کــه ب
ــک  ــه نزدی ــن منطق ــه ای ــول روز ب ــا در ط ــا و ی راهنم

ــوند. نش
ــن  ــوان گرم تری ــه عن ــر شــهداد ب ــان در کوی ــدم بری گن
نقطــه زمیــن ثبــت شــده اســت، در ایــن منطقــه 
ــا  ــط ناس ــانتیگراد توس ــه س ــادل 71 درج ــی مع دمای
ــه  ــد دقیق ــی چن ــه ط ــی ک ــت، دمای ــده اس ــت ش ثب
ــای  ــد، دم ــف کن ــده را تل ــود زن ــک موج ــد ی می توان
ــچ  ــه هی ــت ک ــدی اس ــه ح ــه ب ــن منطق ــوا در ای ه
موجــود زنــده ای حتــی میکــرو ارگانیســم ها تــاب 
حضــور بــر ســطح زمیــن در طــول روز را نــدارد. منابــع 
محلــی و مــردم بومــی منطقــه می گوینــد دمــای 
هــوای 70 درجــه را در هفتــه جــاری در گنــدم بریــان 

ثبــت کرده انــد.
ایــن منطقــه بــه ایــن دلیــل گنــدم بریــان نــام نهــاده 
شــده اســت کــه اگــر در طــول روز بــر ســطح بیابــان 
ــود  ــه خ ــود ب ــود خ ــه ش ــدم ریخت ــه، گن ــن منطق ای

برشــته می شــود.

ثبت دمای 53 درجه ای در شــهر شهداد
هــر چنــد دمــای هــوا در مناطــق مجــاور گنــدم 
ــا و  ــا و نبکاه ــور، کلوته ــه ش ــه رودخان ــان از جمل بری
ــه انــدازه  تپه هــای شــنی و یــا حتــی کمــپ شــهداد ب
گنــدم بریــان نیســت امــا چنــدی قبــل دمــا در شــهر 
ــردم را  ــه 53 درجــه ســانتیگراد رســید و م شــهداد ب

ــرد. ــادی ک ــار دردســرهای زی دچ
تمــام ایــن آمارهــا نشــان می دهــد در ایــن فصــل از 
ســال حضــور روزانــه در کویــر شــهداد و بــدون راهنمــا 
بــا نهادهــای مربوطــه بــرای مــردم  و هماهنگــی 
بــه همــراه خواهــد  را  عــادی مشــکالت فراوانــی 

ــت. داش
هنــوز هــم هســتند ماجراجویانــی کــه در روز بــه ایــن 
ــز  ــدود نی ــفرهای مح ــن س ــا ای ــد ام ــه می رون منطق
توســط ماجراجوهــای حرفــه ای و بــا نظــارت و زمــان 
بنــدی دقیــق انجــام می شــود چــون در برخــی از 
ــان  ــدم بری ــاور گن ــق مج ــی در مناط ــاعات روز حت س
ــت  ــن وضعی ــد و ای ــز می رس ــه نی ــه 60 درج ــا ب دم

می توانــد مرگبــار باشــد.

گردشــگری شبانه شده است
ــا ایــن وجــود گردشــگری در شــهداد هنــوز متوقــف  ب
ــگرانی  ــور گردش ــاهد حض ــهداد ش ــپ ش ــده و کم نش
بــرای رصــد  هــوا  تاریــک شــدن  بــا  اســت کــه 

منطقــه می رونــد. ایــن  بــه  ســتاره ها 
کارشــناس هواشناســی اســتان کرمــان در گفتگــو 

از  فصــل  ایــن  در  شــهداد  اظهارداشــت:  مهــر  بــا 
ســال معمــواًل یکــی از گرم تریــن مناطــق اســتان 
کرمــان اســت و در اوایــل هفتــه جــاری در ایســتگاه 
هواشناســی شــهداد دمایــی معــادل 53 درجــه ثبــت 

ــت. ــده اس ش
ــهداد  ــهر ش ــا در ش ــن دم ــزود: ای ــالجقه اف ــم س مری
ثبــت شــده و عنــوان گرم تریــن شــهر کشــور بــه 
ــا توجــه  شــهداد داده شــد و پیــش بینــی می کنیــم ب
ــاال در  ــه الگوهــای موجــود امــکان ثبــت دماهــای ب ب

ــود دارد. ــان وج ــهر همچن ــن ش ای
وی بیــان کــرد: ثبــت دماهــای بــاال بــا توجــه بــه قــرار 
گرفتــن گرم تریــن نقطــه زمیــن در کویــر شــهداد 
ــه  ــه اینگون ــن منطق ــت ای ــی ســابقه نیســت و طبیع ب

اســت.

افزایــش گرما تا آخر هفته جاری
ــهداد  ــی در ش ــط بارندگ ــرد: متوس ــان ک ــالجقه بی س
تنهــا 30 میلیمتــر در طــول ســال اســت و پیــش 
ــی  ــای انتهای ــا روزه ــوا ت ــای ه ــم گرم ــی می کنی بین
هفتــه جــاری در اســتان کرمــان وجــود داشــته باشــد 
ــد شــهداد بیشــتر  ــی گرمســیر مانن ــا مناطق ــه طبیع ک

ــود. ــد ب ــاهد خواهن ــده را ش ــن پدی ای
شــهدادی  شــهروندان  از  یکــی  ابراهیمــی  محمــد 
ــن روزهــا  ــد: ای ــر می گوی ــا مه اســت کــه در گفتگــو ب
زندگــی در طــول روز در شــهداد بســیار مشــکل شــده 
ــیاری  ــد بس ــح می دهن ــردم ترجی ــه م ــت بطوریک اس
ــد و  ــول شــب انجــام دهن ــه را در ط ــای روزان از کاره

ــوند. ــارج ش ــه خ ــر از خان در روز کمت

ایــن شــهروند شــهدادی می گویــد: منابــع اصلــی 
ــر اســت و ایــن  تأمیــن آب شــهداد از قنات هــای کوی

ــتند. ــهداد هس ــی در ش ــز زندگ ــا رم قنات ه
در  آب  اســت کــه  گــرم  آنقــدر  هــوا  افــزود:  وی 
لوله هــا بــه نقطــه جــوش نزدیــک شــده اســت و 
بایــد چنــد دقیقــه بــرای خنــک شــدن آب صبــر 
کنیــم بــه همیــن دلیــل مصــرف آب بــاال رفتــه ضمــن 
اینکــه اســتفاده از وســایل سرمایشــی هــم افزایــش 

ــت. ــه اس یافت
وی گفــت: تغییــر ســاعت کار ادارات در شــهر شــهداد 
ضــروری اســت و از بــازه زمانــی 12 شــهر تــا ۴ عصــر 

عمــاًل امــکان تــردد در معابــر وجــود نــدارد.
محمــد مهــدی افضلــی، رئیــس روابــط عمومــی 
مهــر  بــا  گفتگــو  در  کرمــان  فرهنگــی  میــراث 
ــگری و  ــای گردش ــگران، توره ــه گردش ــت: ب اظهارداش

ــدارهای الزم در  ــهداد هش ــگری در ش ــاالن گردش فع
ــه  ــدم حضــور گردشــگران در طــول روز ب خصــوص ع

کویــر شــهداد داده شــده اســت.
ــوا از  ــای ه ــش دم ــه افزای ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــق  ــن مناط ــور در ای ــدا از حض ــم ج ــردم می خواهی م
در ســاعات گــرم خــودداری کننــد چــون قــرار گرفتــن 
می توانــد  مــدت کوتاهــی  در  محیطــی  چنیــن  در 
ــادن  ــر افت ــه خط ــا و ب ــی خودروه ــص فن ــب نق موج

ــود. ــینان ش ــالمت سرنش س
وی گفــت: بهتریــن زمــان ســفر بــه شــهداد از ابتــدای 
ــتان  ــل تابس ــت و در فص ــار اس ــط به ــا اواس ــز ت پایی
ــژه  ــات وی ــه امکان ــه ب ــه ای ک ــگران حرف ــط گردش فق
ــد. ــان برون ــدم بری ــه گن ــد ب ــتند می توانن ــز هس مجه

بــه  کویــر  در  توســعه گردشــگری  افضلــی گفــت: 
افزایــش اعتبــار و برنامــه ریــزی ویــژه نیــاز دارد امــا 
ــتاهای  ــردی در روس ــعه بومگ ــا توس ــده ب ــعی ش س
شــهداد زمینــه گردشــگری در ایــن منطقــه مهیــا 

ــود. ش
و  خارجــی  گردشــگران  حضــور  کــرد:  بیــان  وی 
داخلــی بــه ایــن مناطــق افزایــش چشــمگیر دارد امــا 
ــگری  ــی گردش ــورت طبیع ــه ص ــتان ب ــول تابس در ط
ــه  ــگران ب ــتر گردش ــد و بیش ــش می یاب ــر کاه در کوی
ــتک،  ــت سرطش ــد تخ ــیر مانن ــق سردس ــمت مناط س

ــد. ــزار می رون ــه زار و گل ــاردو، الل ــارد، س دلف
از رونــد ورود گردشــگران  ایــن روزهــا هــر چنــد 
خارجــی بــه اســتان کرمــان کاســته شــده اســت 
ــد  ــان بروی ــردی کرم ــت گ ــه طبیع ــه منطق ــر ب ــا اگ ام
اســتان های  از  داخلــی  گردشــگر  نفــر  هــزاران 
هرمــزگان، سیســتان بلوچســتان، فــارس، تهــران، 
بــرای ســپری  یــزد  و  جنوبــی  بوشــهر، خراســان 
ــه مناطــق خــوش آب و هــوا  ــام تابســتان ب کــردن ای

شــده اند. عــازم  اســتان  ســردخیز  و 
وی افــزود: کویــر شــهداد تنهــا پرونــده ثبــت جهانــی 
جاذبه هــای طبیعــی ایــران اســت کــه در قالــب کویــر 

لــوت قــرار دارد.

گزارش
مهر
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 ای

س:
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معاون استاندار کرمان خبر داد:
پاییز 98؛ بهره برداری از فاز اول 
طرح انتقال آب از خلیج فارس

معـاون اسـتاندار کرمـان بـا بیان اینکه سـه طـرح بزرگ بـرای تأمین آب اسـتان کرمان در دسـت 
انجـام اسـت، گفـت: یکـی از ایـن طرح هـا کـه در پاییـز به بهره بـرداری می رسـد کمک شـایانی به 
تأمیـن آب در ایـن اسـتان خواهـد داشـت.به گزارش ایسـنا سـید مصطفـی آیت اللهی موسـوی با 
بیـان اینکـه سـه طـرح بـزرگ بـرای تامین آب اسـتان کرمـان در دسـت انجام اسـت، اظهـار کرد: 
یکـی از ایـن طرح هـا کـه فـاز نخسـت آن در پاییـز بـه بهره بـرداری می رسـد، طـرح انتقـال آب از 
خلیـج فـارس اسـت کـه کمک شـایانی بـه تامیـن آب در این اسـتان خواهد داشـت.وی بـا بیان 
اینکـه طـرح انتقـال آب خلیـج فـارس به جنـوب شـرق کشـور از سـال 1392 کلید خورده اسـت، 
افـزود: در فـاز نخسـت ایـن طـرح، شـیرین سـازی حـدود 180 میلیـون متـر مکعب در سـال، که 
130 میلیـون متـر مکعـب آن در سـال بـه اسـتان های کرمـان و یزد انتقـال می یابد، بـه گونه ای که 
ظرفیـت اجرایـی در فاز های 2 و 3 این طرح، شـیرین سـازی و انتقـال ۴70 میلیون مترمکعب در 
سـال اسـت.آیت اللهـی موسـوی درباره دومین طـرح بزرگ آب رسـانی به کرمان نیز خاطرنشـان 
کـرد: در ایـن طـرح، انتقـال آب از دریـای عمـان بـه اسـتان های کرمـان، خراسـان های رضـوی و 
جنوبـی و سیسـتان و بلوچسـتان مدنظر اسـت؛ ایـن طرح فعـال در حد سـرمایه گذاری، مطالعات 

اولیه و کسـب مجوز اسـت.
معـاون امـور عمرانـی اسـتاندار کرمـان درخصوص سـومین طـرح آبرسـانی به کرمان نیـز تصریح 
کـرد: در ایـن طـرح نیز انتقال آب به شـهر های شـمالی اسـتان کرمان مدنظر اسـت،  کهیکسـری 
مجوز هـای آن گرفته شـده اسـت. براسـاس این طرح آب از شـهرکرد به اسـتان های کرمـان و یزد 
منتقل خواهدشـد. )البته به شـهر های شـمالی اسـتان کرمان(.آیت اللهی موسـوی با بیان اینکه 
در تابسـتان بـه دلیـل گرمـای زیـاد، با افزایـش مصـرف آب شـهروندان کرمانی، روبرو هسـتیم و 
ایـن امـر منجر به افت فشـار آب در شـهر های مختلف اسـتان می شـود، اظهار کرد: اسـتان کرمان 
حـدود 30 سـال اسـت کـه بـا خشکسـالی دسـت و پنجـه نـرم می کنـد و همیـن امـر در کاهش 
سـفر ه های زیرزمینـی بـه عنـوان منابـع تامیـن کننـده آب اسـتان، موثر واقع شـده اسـت.معاون 
اسـتاندار کرمـان دربـاره اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از قطع آب مجدد در مناطق حاشـیه 
نشـین شـهر کرمـان گفـت: برای رفع این مشـکل، تعـدادی از چاه هـای آن اطـراف، را جمع کردیم 
تا آب در مدار بیاید و مشـکل حل شـود. همچنین مخازن آب در نقاط مختلف شـهر تعبیه شـده 
اسـت و اکیپ هـای امـدادی و فنـی هم اوضاع راکنتـرل می کنند که باهمه ایـن اقدامات، وضعیت 

تامیـن آب متفـاوت شـده و بهتر از 2 هفته قبل اسـت.
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ایـن روزهـا هـر چنـد از رونـد ورود گردشـگران 
خارجـی بـه اسـتان کرمـان کاسـته شـده اسـت 
امـا اگر بـه منطقـه طبیعت گـردی کرمـان بروید 
اسـتان های  از  داخلـی  گردشـگر  نفـر  هـزاران 
هرمزگان، سیسـتان بلوچسـتان، فـارس، تهران، 
بوشـهر، خراسـان جنوبـی و یـزد بـرای سـپری 
کـردن ایام تابسـتان به مناطق خـوش آب و هوا 

و سـردخیز اسـتان عـازم شـده اند.
ثبـت  پرونـده  تنهـا  شـهداد  کویـر  افـزود:  وی 
جهانـی جاذبه هـای طبیعـی ایـران اسـت کـه در 

قالـب کویـر لـوت قـرار دارد.

رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان کرمان بر 
تکمیـل پروژه هـای اولویت دار و نیمه تمام در سـطح اسـتان 

کرمان تاکیـد کرد.
به گزارش ایسـنا جعفر رودری 17 تیرماه در جلسـه بررسـی 
پروژه هـای شهرسـتان زرنـد با اشـاره بـه بازدیدهـای امروز 
خـود از پروژه هـای شهرسـتان زرنـد، گفـت: بـا توجـه بـه 
اهمیـت و میـزان پیشـرفت پروژه هـای شهرسـتان زرنـد، 
پروژه بیمارسـتان جایگزین سـینا این شهرستان و بهسازی 
جـاده کمربنـد غربی »زرند – رفسـنجان« و کمربند شـرقی 
اولویت هـای سـازمان مدیریـت و  ایـن شهرسـتان جـزء 
برنامـه ریـزی در تخصیـص اعتبـار قـرار خواهنـد گرفـت تا 
اگـر در طـول سـال اعتبار قابل توزیع داشـته باشـیم، به این 

پـروژه ها اختصـاص خواهیـم داد.
وی جـاده کمربند غربی شهرسـتان زرنـد را به عنوان یکی از 

نقطـه حادثـه خیز دانسـت و ادامـه داد: تامیـن اعتبار محور 
اصلـی »زرنـد - کوهبنـان« جـزء اولویـت های پـروژه های 
ملـی در تخصیـص اعتبـار خواهد بود ضمن آنکـه انتظار می 
رود از محـل تخصیـص این اعتبارات، نقـاط حادثه خیز این 
محور نیز رفع نقص شـود.رییس سـازمان مدیریت و برنامه 
ریـزی اسـتان کرمـان بـا اشـاره به مشـکالت کمبـود آب در 
اسـتان و خشکسـالی های چنـد سـاله ایـن اسـتان عنوان 
کـرد: طـرح  تامین آب اضطـراری جهت رفع نیاز شهرسـتان 
زرند به وزارت نیرو ارسـال شـده اسـت که امیدواریم هرچه 
سـریعتر از سـوی وزارت نیرو اعتبار مورد نیاز به این موضوع 
تخصیص داده می شـود.به گزارش ایسـنا، علی صـاادق زاده 
سرپرسـت فرمانـداری زرنـد نیز در این جلسـه بـا بیان این 
مطلـب کـه امیدواریـم پروژه هـای ناتمام شهرسـتان زرند با 
تامیـن اعتبـار الزم هرچـه سـریعتر به بهـره برداری برسـند، 

گفـت: زرنـد در بخـش صنعـت گام هـای بلنـدی برداشـته 
اسـت و حـدود 20 هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه گـذاری در 
ایـن بخـش در شهرسـتان زرنـد داریـم.وی بـر لزوم سـوق 
یافتـن بر کشـت محصوالت کم آبخـواه تاکید کـرد و افزود: 
بـا توجـه بـه کمبـود آب در شهرسـتان زرنـد، باید به سـمت 
کاشـت درختان کم آبخواه حرکت کنیم ضمن آنکه توسـعه 
متـوازن در همـه بخش هـای این شهرسـتان بایسـتی رقم 
بخـورد و دو بانـده شـدن برخـی از محورهـای آن بـه دلیـل 
صنایـع و معـادن موجـود در ایـن شهرسـتان الزامی اسـت.

بـه گزارش ایسـنا، رییس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
اسـتان کرمـان در ادامـه سـفر یـک روزه خود به شهرسـتان 
فرمانـداری  سرپرسـت  و  جمعـه  امـام  همـراه  بـه  زرنـد 
شهرسـتان با خانواده شـهید علی عظیمی تنها شهید مدافع 

حـرم شهرسـتان زرند دیـدار و گفت و گـو کرد.

تاکید  مسووالن بر تکمیل پروژه های اولویت دار و نیمه تمام


