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که پیشنهاد کاهش آن را دادیم

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب:

تاکید راه و شهرسازی 
و دادگستری بر حفظ بیت المال 
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رونق گردشگری کشور 
با حضور چینی ها

معاون گردشگری میراث فرهنگی: استان کرمان در بین استان های 
جنوب شرق پس از یزد در اولویت چینی ها بوده است
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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ظرفیت های جدید 

بنای حسن آباد
احمد مسجدجامعی

یادداشت مهمان

بنای حسـن آبـاد اهمیت فرهنگـی، هنری، 
میراثـی و هویتی دارد. .

در کنـار ایـن بنا یکی از قبرسـتان های مهم 
تهـران قـرار داشـته کـه برخـی شـخصیت 
های مشـروطه خواه و هنرمنـد مانند میرزا 
رضـا کلهـر خوشـنویس بـزرگ معاصـر یـا 
سـردار جنـگل در آن دفـن بوده انـد. بعدها 
شـاید بـرای آن کـه آن خاطـره هـا از بیـن 
نـرود یـک کاربـری جدیـد برایـش تعریف 
خاطـره  یـک  واقـع  بـه  جـا  ایـن  کردنـد. 
جمعـی شـکل گرفتـه اسـت که سـاختمان 
بخشـی از آن اسـت.  در روبـه روی این بنا، 
مجسـمه ملـک المتکلمیـن وجود داشـت 
در  سـالها  شـخصیت  ایـن  تندیـس  کـه 
همیـن خیابان بـوده اما در سـال های دهه 
50 روشـن نیسـت چـرا و چگونـه از میدان 
حسـن آبـاد کـه آن سـال هـا بـه میـدان 
ملـک المتکلمیـن مشـهور بـود برداشـتند.

ایـن بنـا تنهـا بنـای باقیمانـده اسـت کـه 
بـه سـبک معمـاری رنسـانس ایتالیـا در 
ایـران سـاخته شـده و البته بنـای محکمی 
هـم هسـت. دلیـل ایـن اسـتحکام را هـم 
دیـد  اخیـر  حادثـه  همیـن  در  تـوان  مـی 
از  و  آهنـی آن ذوب شـده  کـه گنبدهـای 
بیـن رفتـه امـا کلیـت بنـا پابرجاسـت. این 
خـود نشـان مـی دهـد کـه ایـن بنـای 80 
- 90 سـاله چـه مقاومتـی داشـته و چـه 
محاسـباتی بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت. نامگـذاری حسـن آبـاد هـم بـرای 
خـود تاریخچـه ای دارد کـه جالـب اسـت. 
ایـن جـا امـاک مسـتوفی الممالـک بوده 
کـه به نام پسـرش حسـن نامگـذاری کرده 

و بارهـا هـم نـام آن عـوض شـده .
بـا ایـن کـه آتـش سـوزی ایـن بنـا جـای 
فرصـت  حـال  عیـن  در  امـا  دارد  تاسـف 
جدیـدی ایجـاد شـده تـا به ظرفیـت های 
ایـن میـدان توجـه شـود . شـاید بشـود 
طبقـه بـاالی بنـا را بـه مـوزه ایـن میـدان 
یـا خیابـان تبدیل کـرد. پیشـنهاد من این 
اسـت کـه پیـش از عمل، بـه ظرفیت های 
جدیـدی کـه این بنا مـی تواند ایجـاد کند 
فکـر کنیـم و صرفـا سـاخت را بـه جـداره 
نکنیـم.   اکتفـا  آن  بـه  و  ندهیـم  تقلیـل 
ضـرورت دارد بازسـازی ایـن بنـا را صرفـا 
بـه جـداره خاصـه نکنیـم. ایـن کـه صرفا 
جـداره سـازی و نمـا را ترمیـم و مرمـت 
کنیـم درسـت نیسـت.  گرچه کامـل کردن 
جـداره هـا هـم بخشـی از احیـای میـدان 
اسـت امـا نبایـد فرامـوش کرد کـه احیای 
مـی  تصمیمـی  و  برنامـه  فکـر،  میـدان 
طلبـد که بسـیار وسـیعتر از جداره سـازی 

. ست ا
شـهرداری تهران باید گزارشـی فنی پیرامون 
پرسـش هایـی کـه از سـوی اعضای شـورا 
عنـوان شـد و در بیـن شـهروندان و افـکار 
عمومـی هـم مطرح اسـت در صحـن علنی 
شـورا ارائـه دهـد و راجـع بـه علـت یـا علل 
آتش سـوزی، زمان آتش سـوزی، اتفاقاتی 
کـه افتـاد، فقدان سیسـتم اعـان حریق و 
مسـائلی از ایـن دسـت گـزارش دهـد. از 
شـهروندان بـه دلیـل اقبالـی عمومـی کـه 
نسـبت بـه خاطـره جمعـی در شـهر تهـران 
داشـتند تشـکر مـی کنـم. مـردم و ذهـن 
جمعـی آن هـا و نیـز رسـانه هـای مختلف 
نسـبت بـه حوادث شـهر تهران حساسـیتی 

پیـدا کـرده که بسـیار ارزشـمند اسـت.
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سفر »مونسان« به کرمان

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســامی از ســفر »مونســان« معــاون رئیــس جمهــور 

و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــرداد  ــط م ــا اواس ــان ت ــتان کرم ــه اس ــگری ب و گردش

ــر داد. ــاه خب م
دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان 
و راور در خانــه ملــت در نشســتی بــا معــاون رئیــس 
جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــوب  ــات خ ــرد: اقدام ــوان ک ــگری عن ــتی و گردش دس
ســازمان میــراث فرهنگــی بیانگــر رویکــرد جدیــد ایــن 
ســازمان بــه ارتقــای توانمنــدی هــای مرتبــط بــا ایــن 
ســازمان مهــم در حــوزه فعالیــت هــای اجرایــی کشــور 

اســت.
ــی  ــرد: اقدامــات خوب ــان ک ــه گــزارش ایســنا وی بی ب
در حــوزه گردشــگری کشــور در حــال انجــام اســت و 
حرکــت بــه ســمت ایجــاد و اســتفاده از ظرفیــت هــای 
گردشــگری در اقتصــاد، تحــوالت خوبــی را در ســازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور 

فراهــم خواهــد کــرد.
پورابراهیمــی در ادامــه گفــت: وضعیــت اســتان کرمــان 
در ایــن خصــوص متفــاوت تــر اســت و بــه نظــر مــی 
رســد بایــد بــا مــورد توجــه جــدی تــر ســازمان قــرار 
گیــرد. ظرفیــت هــای حــوزه میــراث فرهنگی بــه دلیل 
ــگاه  ــان اســتان را در جای ــداد و گســتره آن در کرم تع

ــوب  ــد مطل ــفانه در ح ــه متاس ــرار داده ک ــژه ای ق وی
مــورد شناســایی و انعــکاس قــرار نگرفتــه اســت.

ــان  ــرد: در بخــش گردشــگری کرم وی خاطرنشــان ک
علــی رغــم تنــوع اقلیمــی گســترده شــاهد عــدم 
ــع  ــا هســتیم و در بخــش صنای وجــود زیرســاخت ه
دســتی هــم مــی تــوان اقداماتــی را بــرای ارتقــای ان 

ــرد. ــم ک در اســتان فراه
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
ــای  ــای ســال ه ــاش ه ــه ت ــان اینک ــا بی اســامی ب
ــل و  ــد تکمی ــراث نیازمن ــران می ــوی مدی ــر از س اخی
ارتقــا اســت، بیــان کــرد: امیدواریــم مدیــرکل جدیــد 
میــراث اســتان تحــوالت اساســی را در ایــن حــوزه بــه 
عمــل اورد و بــا تجربیــات و ســوابق وی در ماموریــت 
ــه  هــای میــراث فرهنگــی امیدواریــم انتظــارات مــا ب
ــد و شــاهد تحــوالت اساســی باشــیم. وقــوع بپیوندن

ــی  ــارث فرهنگ ــازمان می ــس س ــه از رئی وی در ادام
دعــوت کــرد کــه بــا توجــه بــه هماهنگــی هــای 
ــان،  ــه و اســتاندار کرم ــام جمع ــا ام ــه ب صــورت گرفت
در اواســط مــرداد مــاه بــه اســتان کرمــان ســفر کنــد 
ــه  ــوط ب ــا و حــل مشــکات مرب ــری طــرح ه و پیگی

فعــاالن بخــش گردشــگری، و میــراث فرهنگــی و 
ــته  ــتان را داش ــوب اس ــمال و جن ــتی ش ــع دس صنای

ــد. باش
ــی،  ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س ــان رئی ــر مونس دکت
صنایــع دســتی و گردشــگری نیــز در ایــن دیــدار 
ــس  ــی رئی ــر پورابراهیم ــات دکت ــی از زحم ــا قدردان ب
ســابق کمیســیون اقتصــادی مجلــس و حمایــت هــا 
ــن  ــب قوانی ــن کمیســیون در تصوی ــاش هــای ای و ت
ــاد  ــت از اقتص ــی و حمای ــراث فرهنگ ــا می ــط ب مرتب
گردشــگری در کشــور اعــام کــرد: امیدواریــم بــا 
همــکاری مجلــس و دولــت شــاهد افزایــش ظرفیــت 

ــیم. ــش باش ــن بخ ــا در ای ــدی ه ــا و توانمن ه
وی در ادامــه بــا پذیــرش دعــوت دکتــر پورابراهیمــی 
بــرای حضــور در کرمــان بیــان کــرد: در اواســط مــرداد 
مــاه برنامــه ســفر بــه کرمــان را تنظیــم و موضوعــات 
مربوطــه ســرفصل هــای مخلتــف گردشــگری در ایــن 
ســفر مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت و امیدواریــم 
در نشســت هایــی بــا امــام جمعــه و اســتاندار و 
ــی  ــات خوب ــم تصمیم مســئوالن ارشــد اســتان بتوانی

اتخــاذ کنیــم.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی کرمان خبر داد:درخواستی از دستگاه های نظارتی
انجام ۴۳۲ عملیات آتش نشانی طی یک ماه در کرمانکامیاب »جهاد دانشگاهی« را به کجا برده؟

حضــور بیــش از 20 ســاله رضــا کامیــاب بــر صندلــی 
مدیریــت جهــاد دانشــگاهی تــا چه انــدازه در رســیدن 
بــه ایــن هــدف در اســتان کرمــان کمــک کرده اســت؟ 
نگاهــی بــه نحــوه اداره جهــاد دانشــگاهی نشــان از آن 
دارد کــه ســو مدیریــت و توجــه بــه نــگاه خویشــاوندی 
ــر  ــده مدی ــی از پرون ــل توجه و رابطــه ای بخــش قاب
جهــاد دانشــگاهی را در کرمــان شــامل شــده اســت .

می گوینــد کــه فلســفه ایجاد)جهــاد دانشــگاهی( 
ــم  ــن مه ــت. ای ــم« اس ــا می توانی ــر »م ــاعه تفک اش
در اســتان پهنــاوری همچــون کرمــان تــا چــه میــزان 
توســط واحــد جهــاد دانشــگاهی محقق شــده اســت؟

حضــور بیــش از 20 ســاله رضــا کامیــاب بــر صندلــی 
مدیریــت جهــاد دانشــگاهی تــا چــه انــدازه در 

رســیدن بــه ایــن هــدف در اســتان کرمــان کمــک کرده 
ــگاهی  ــاد دانش ــوه اداره جه ــه  نح ــی ب ــت؟ نگاه اس
نشــان از آن دارد کــه ســو مدیریــت و توجــه بــه نــگاه 
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــه ای بخ ــاوندی و رابط خویش
پرونــده مدیــر جهــاد دانشــگاهی را در کرمــان شــامل 

شــده اســت .
در حالــی کــه کامیــاب موفــق شــده در فضــای پیــش 
آمــده در بــاب معیــن هــای اقتصــادی در اســتان نــام 
خــود را بــا دســتاویز »اقتصــاد مقاومتــی« در میان نام 
ــام معیــن شهرســتان  ــه ن معیــن هــای اقتصــادی ب
کرمــان جادهــد کــه هیــچ عملکــرد شــفاف و روشــنی 

از ایــن نهــاد در ایــن رابطــه در دســترس نیســت.
»معیــن  حالــی  در  کرمــان  دانشــگاهی  جهــاد 
ــای  ــق الزحمه ه ــوق و ح ــه حق ــت ک ــادی« اس اقتص
ناچیــز مربیــان و کارکنــان زیــر مجموعــه جهــاد 
دانشــگاهی بــا تاخیــر چنــد ماهــه پرداخت می شــود.

پــس از رفتــن مظفــر اســکندری از جهــاد دانشــگاهی 
وی ســعی کــرد ســکان مدیریــت را بــه یکــی از نزدیک 
تریــن دوســتانش واگــذار کنــد . بــا کــوچ مظفر بــه آن 
ســوی مرزهــا بــود کــه کامیــاب بــه صندلــی ریاســت 
رســید و تــا بــه امــروز از مدیریــت جهــاد دانشــگاهی 
ــببی  ــبی و س ــای نس ــت.چیدن مهره ــده اس دل نکن
ــاد  ــف اداری شــیوه اداره جه در قســمت هــای مختل
دانشــگاهی کرمــان را بــا شــبه روبــه رو کــرده اســت. 
ــان اســامی افــرادی  ــه لیســت بیمــه کارکن نگاهــی ب

ــوند  ــی می ش ــا معرف ــش ه ــام پژوه ــرای انج ــه ب ک
تردید هــا در خصــوص مدیریــت طایفــه ای را بــه 

ــد. ــک می کن ــن نزدی یقی
ــن  ــی در ای ــات مدیریت ــت ابهام ــخص اس ــه مش آچ
ــل  ــف قاب ــاد مختل ــی در ابع ــی پژوهش ــد علم واح
توجــه بــه نظــر می رســد. ازســویی حضــور بیــش از دو 
دهــه یــک نفــر در صندلــی مدیریــت هــم نشــان مــی 
دهــد دل بســتن بــه نظــارت عالــی جهــاد دانشــگاهی 
در تهــران هــم انتظــاری بیهــوده اســت. هرچنــد 
بازرســی های از واحــد کرمــان انجــام شــده کــه 
نتیجــه آن ثمــری بــرای واحد نداشــته اســت . ناگفته 
ــته  ــا توانس ــر دولت ه ــا تغیی ــه ب ــی ک ــت کس پیداس
صندلــی مدیریــت را حفــظ کنــد حتمــا توانایی هــای 
قابــل توجهــی دارد، امــا بــرای اینکــه افــکار عمومــی 
هــم در جریــان ابعــاد ایــن توانایــی قــرار بگیرنــد بهتــر 
ــه  ــر از جهــاد دانشــگاهی مرکــز ب اســت ناظــری فرات

ــد. مســاله ورود کن
لــذا از ســازمان هــای نظارتــی اســتانی ســازمان 
بازرســی کشــور، دادســتان محتــرم تقاضــا می شــود 
بــا توجــه بــه مراجعــه کارکنــان جهــاد دانشــگاهی بــه 
مراجــع مختلــف و شــکایات آنهــا از وضعیــت موجــود 
ــع  ــفافیت و رف ــب ش ــرده و موج ــاله ورود ک ــه مس ب

ابهــام شــود.
مــوارد مختلفــی همچــون رد کــردن بیمــه بــرای 
برخــی افــراد خــارج از جهــاد دانشــگاهی، بــکار گیری 
،ابهــام در  خویشــاوندان در ســمت های مختلــف 
هزینــه هــای پژوهشــی و… از مــواردی هســتند کــه 
بــه نظــر می رســد بــا ورود دســتگاهای نظارتــی رنــگ 

ــه خــود بگیــرد. شــفاف ب

ایمنـی  آتـش نشـانی و خدمـات  مدیـر عامـل سـازمان 
شـهرداری کرمـان از انجـام 130 مورد عملیـات اطفاء حریق 
و 302 مـورد عملیـات امـداد و نجات بـه دلیل بی احتیاطی 
و رعایـت نکردن مسـائل ایمنی در شـهر کرمـان طی تیرماه 

امسـال خبر داد.
بـه گـزارش خبرنگار گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
از کرمـان، علـی عسـکری مدیـر عامـل سـازمان  جـوان 
آتـش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری کرمـان گفت: در 
تیرمـاه در مجمـوع 130 مـورد حریـق در شـهر کرمـان اتفاق 
افتـاده کـه از ایـن تعـداد 49 مـورد مربوط به مواد پسـماند 
و بازیافتـی، 20 مـورد مربـوط بـه وسـایل نقلیـه، 2۶ مـورد 
مربـوط بـه منـازل مسـکونی، 1۶ مـورد مربـوط بـه مراکـز 
تجـاری, 2 مـورد مراکز دولتـی و 1۷ مورد مربـوط به جنگل 

و درختـان بوده اسـت.
وی همچنیـن از انجـام 302 مـورد عملیـات امـداد و نجات 

در مـدت زمـان یاد شـده اشـاره کرد و افـزود: از ایـن تعداد 
55 مـورد زنـده گیـری حیوانـات خطرنـاک و آزار دهنـده، 
1۶2 مـورد زنـده گیـری مار هـای سـمی و غیـر سـمی، 32 
مـورد چیـدن حلقـه و قفـل، 3۷ مـورد امـداد آسانسـور, ۶ 
مـورد امـداد تصادفـات خودرویـی، 3 مـورد سـقوط از کـوه 
و پـرت شـدن از بلنـدی و مابقـی آن هـا مربـوط بـه سـایر 

مـوارد بوده اسـت.
نفـر  ایـن عملیات هـا ۷1  وی تصریـح کـرد: در مجمـوع 
از شـهروندان نجـات یافتنـد و متاسـفانه 13 نفـر مجـروح 

شـده اند.
عسـکری بـا اشـاره بـه اینکه در ایـن مدت تعـداد ۶58 نفر 
از شـهروندان آموزش هـای پیشـگیری و آتـش نشـانی را 
توسـط کارشناسـان ایـن سـازمان فـرا گرفتنـد یادآور شـد: 
بنـا بـه درخواسـت  ایمنـی  همچنیـن 9۷ مـورد مشـاوره 

شـهروندان در مـدت زمـان یـاد شـده ارائـه شـده اسـت.
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اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  اداره کل  سـوادآموزی  معـاون 
کرمـان بـا اشـاره به وضعیت شهرسـتان های اسـتان در سـواد 
گفـت: باالتریـن درصـد باسـوادی را در شهرسـتان کوهبنـان 
بـا بیـش از 98 درصـد پوشـش و پایین تریـن درصـد را در 
شهرسـتان رودبـار جنـوب حـدود ۷۷ درصـد پوشـش داریـم. 
بـه گـزارش ایسـنا؛ محمـد ضیاءالدینـی در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایسـنا، درباره وضعیت سـواد در اسـتان کرمـان اظهار 
کـرد: مبنـای آمار بیسـوادی در کشـور، مرکـز آمار ایران اسـت 
کـه سرشـماری از سـال 90 هـر پنـج سـال یـک بـار انجـام 
مـی شـود و مبنـای ایـن آمـار، خوداظهـاری مـردم اسـت.

وی بـا بیـان اینکه براسـاس آمـار سـال 95، در اسـتان کرمان 
155 هـزار و 150 نفـر بیسـواد)در گـروه سـنی 10 تا 49 سـال( 
اعـام شـده کـه از ایـن تعـداد ۷2 هـزار و 508 نفـر مـرد و 
82 هـزار و ۶42 نفـر زن بـوده انـد تصریـح کـرد: از سـال 95 
بـه بعـد سـاالنه حـدود 5 هـزار نفـر را آمـوزش داده و باسـواد 
کـرده ایـم و کسـانی را کـه سـواد یـاد گرفتـه بودنـد نیـز در 
دوره هـای تحکیـم و انتقـال تحـت آمـوزش قـرار داده ایـم.

ضیـاء الدینی بیـان کرد: همچنین برای سـال تحصیلی جدید 
نیز مجوز تحت پوشـش سـوادآموزی قـرار دادن 5 درصد افراد 
بیسواد 50 تا ۶0 سال را از وزارت آموزش و پرورش اخذ کرده ایم.

معاون سـوادآموزی آموزش و پرورش اسـتان کرمان با اشـاره 
به سـهمیه اباغی سـوادآموزی در هر سال تحصیلی اظهار کرد: 
برای سـال 99-98 سـهمیه 9 هزار نفری به استان کرمان اباغ 
شـده کـه درخواسـت داده ایم این سـهمیه کاهش یابـد زیرا ما 
در شناسایی و جذب بیسوادان در استان کرمان مشکل داریم.

ضیـاء الدینـی با بیان اینکه سـال گذشـته بیـش از ۷ هزار نفر 
سـهمیه سـوادآموزی اسـتان بود که توانسـتیم بیش از 5 هزار 
نفـر را شناسـایی و جـذب کنیم تصریح کرد: یکی از مشـکات 
اصلـی در بحـث سـوادآموزی ایـن بـوده کـه واخواهـی از مـا 
براسـاس آمـار بـوده اما این آمار به نام ما نیسـت و متاسـفانه 
مرکـز آمـار کشـور ایـن آمـا را به مـا نمی دهـد کـه راهکارهای 
قانونـی دارد دنبـال مـی شـود تـا مرکـز آمار ایـن اسـامی را به 
مـا بدهـد تا بتوانیـم تکلیف این افراد بیسـواد را روشـن کنیم.

نفـری  هـزار   ۷ پوشـش  بینـی  پیـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اسـتان کرمـان  در   98-99 تحصیلـی  سـال  در  بیسـوادان 
گفـت: شناسـایی بیسـوادان سـخت شـده اسـت و برخـی 
مناطـق اسـتان مهاجرپذیـر و برخـی مهاجرفرسـت هسـتند.

اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  اداره کل  سـوادآموزی  معـاون 
کرمـان بـا اشـاره بـه وضعیـت شهرسـتان هـای اسـتان در 
سـواد افـزود: باالتریـن درصـد باسـوادی را در کوهبنـان بـا 
را در  پاییـن تریـن درصـد  از 98 درصـد پوشـش و  بیـش 
شهرسـتان رودبـار جنـوب حـدود ۷۷ درصـد پوشـش داریـم.

و  کم سـوادترین  بیـن  درصـدی   20 فاصلـه  افـزود:  وی 
توسـعه  راسـتای  در  داریـم کـه  اسـتان  نطقـه  باسـوادترین 
متـوازن بایـد ایـن فاصلـه را کاهـش بدهیـم کـه در همیـن 
در  جنـوب  رودبـار  شهرسـتان  بـه  ای  ویـژه  توجـه  راسـتا 
اسـت. صـورت گرفتـه  جدیـد  سـال  جامـع  هـای  برنامـه 

ضیاءالدینـی بیـان کـرد: نیاز داریم هم مردم و هم مسـئوالن و 
دسـتگاه های مختلف در شناسـایی و جذب بیسـوادان به ما 
کمـک کننـد ضمن آنکـه در همین راسـتا نیز در حـال طراحی 
وب سـایتی هستیم که مردم بتوانند بیسـوادان را از این طریق 
بـه مـا معرفـی کننـد و نظـام آمادگـی دارد آنهـا را باسـواد کند.

معـاون سـوادآموزی آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان بـا 
تاکیـد بـر اینکـه نیـاز اسـت رسـانه هـا بـرای ایجـاد انگیـزه 
در افـراد بیسـواد تـاش کننـد تـا بـا رغبـت بیشـتری بـرای 
سـوادآموزی مراجعـه کننـد ادامـه داد: مـا نیـز همـه تـاش 
خـود را در راسـتای باسـواد کـردن مـردم اسـتان کرمـان بـه 
شـاهد کاهـش  بتوانیـم  امیدواریـم  و  بسـت  خواهیـم  کار 
ایـن فاصلـه بـی سـوادی بیـن نقـاط اسـتان کرمـان باشـیم.

وی افـزود: مشـکلی کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه درصـدی 
از آمـاری کـه در اختیـار مـا قـرار گرفتـه، دارای خطـا اسـت و 
الزم اسـت دسـتگاه هـای مختلـف بـه ما کمـک کنند تـا آمار 
دقیـق مشـخص و وضعیـت بیسـوادان تعیین تکلیف شـود.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در 
بخش دیگری از سـخنانش تصریح کرد: در راسـتای واگذاری 
فعالیت های آموزشـی بـه بخش خصوصی، سـوادآموزی نیز 
به موسسـات و شـرکت های خدمات آموزشـی و موسسـات 
خیریـه فعـال در ایـن زمینـه واسـپاری شـده کـه در همیـن 
راسـتا بیـش از 2 هـزار نفـر آمـوزش دهنـده در اسـتان کرمان 
کار سـوادآموزی را انجـام مـی دهنـد و مـا آمـوزش هـای الزم 
را بـه ایـن افـراد ارائـه مـی دهیـم تـا بهـره وری افزایـش یابد.

ضیاءالدینـی تصریـح کـرد: کارکنـان سـتادی سـوادآموزی در 
سـطح اسـتان کرمـان نیـز بیـش از 100 نفـر هسـتند ضمـن 
نظـارت  راهنمـا کار  معلمـان  عنـوان  بـه  نیـز  نفـر  آنکـه ۶5 
انجـام مـی دهنـد. را  آموزشـی  و کیفیـت  بـر سـوادآموزی 

وی در پایـان عنـوان کـرد: براسـاس اعـام وزارت آمـوزش و 
پرورش و سـازمان نهضت سـوادآموزی، اسـتان کرمان در سال 
تحصیلـی 98-9۷ در زمینـه سـوادآموزی رتبـه خـوب و قابـل 
تقدیر را در سـطح کشـور کسب کرده و نمره استان در این حوزه 
از متوسـط کشـور باالتر بوده و وضعیت ما رشـد داشـته است.

بـا حضـور مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امیـد و جمعـی از 
مسـئوالن بزرگتریـن طـرح گاوداری 500 راسـی شهرسـتان 
فاریـاب بـا اعتبـاری بالـغ بـر 18 میلیـارد ریـال در جنـوب 
اسـتان کرمـان بـه بهـره بـرداری رسـید. بـه گـزارش ایرنـا، بـا 
حضـور اصغـر نورالـه زاده مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امید 
و جمعـی از مسـئوالن روز دوشـنبه طـرح گاوداری گوشـتی 
500 راسـی بـا اشـتغالزایی هشـت نفـر در فاریـاب افتتـاح 
شـد.مجری ایـن طـرح شـرکت 431 ایثارگـران اسـت و آورده 
شـخصی در ایـن طرح چهـار میلیارد ریـال و 14 میلیـارد ریال 
از صنـدوق کارآفرینی پرداخت شـده اسـت.مدیرعامل صندوق 
کارآفرینـی امیـد در حاشـیه افتتـاح این طرح در گفـت و گو با 
خبرنـگار ایرنـا گفت: یکـی از برنامه های صنـدوق با هماهنگی 
از  ریاسـت جمهـوری حمایـت  معاونـت توسـعه روسـتایی 
مناطـق  ایـن  مـردم  اسـت کـه  و کاری  طرح هـای کسـب 
سـهامدار شـرکت هایی باشـند کـه منجـر به توسـعه منطقه ای 
و توزیـع درآمـد بین سرپرسـتان خانـوار شـود.اصغر نوراله زاده 
افـزود: ایـن طـرح از جملـه طرح هایـی اسـت کـه 250 خانوار 
خانواده هـای معظـم شـهدا، ایثارگـران، جانبـازان سـهامدار آن 
هسـتند و مـورد حمایت صنـدوق قـرار گرفته اسـت.بیان کرد: 
یـک میلیـارد و 400 میلیـون تومـان با نرخ سـه درصـد به این 
طـرح تسـهیات از محـل صنـدوق کارآفرینـی امیـد پرداخت 

است. شـده 
مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امیـد بـا اشـاره بـه ایـن طرح 
گفـت: نخسـتین مجموعـه ای اسـت کـه در منطقـه جنـوب 
کشـور 500 رأس دام سـنگین گوشـتی را پـرورش می دهـد 
کـه امیدواریـم در آینـده سـایر حلقه هـای زنجیـره خدمـات را 
از جملـه کشـتارگاه، فرآوری و بسـته بندی محصـوالت لبنی را 
تکمیـل کنیـم تا بـه ارزش افزوده بیشـتر و اشـتغالزایی مردم 

ایـن منطقـه کمـک کند.

فرمانـده انتظامـي جیرفت از کشـف نیم تـن داروی گیاهی 
قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در این شهرستان  خبر داد. 
سـرهنگ "رضـا محمدرضایـی" در تشـریح ایـن خبرگفـت: 
ماموریـن حیـن کنتـرل خودروهای عبوری به یک دسـتگاه 
متوقـف کردنـد. را  آن  و  شـده  مشـکوک  وانـت  خـودرو 

ایـن  از  آمـده  عمـل  بـه  بازرسـی  در  افـزود:  وی 
بـه  آویشـن  دارویـی  گیـاه  گونـی   40 خـودرو 
شـد. کشـف  مجـوز  فاقـد  کیلـو   500 مقـدار 

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش داروی 
گیاهـی کشـف شـده را یـک میلیارد ریـال برآورد کـرده اند. 
بـه  اشـاره  بـا  خاتمـه  در  جیرفـت  انتظامـی  فرمانـده 
محيطـي  زيسـت  تبعـات  طبیعـی  منابـع  قاچـاق  اينكـه 
اسـت،  ملـي  منابـع  تـاراج  و  داشـته  پـي  در  را  زيـادي 
منابـع  حفـظ  بـه  کمـک  بـرای  خواسـت  شـهروندان  از 
غيرقانونـي  فعاليـت  مشـاهده  صـورت  در  طبیعـی 
قاچاقچيـان مراتـب را سـريعا بـه پليـس 110 اطـاع دهند.

باسوادترین و 
بیسوادترین شهرهای 

ایران کدامند؟ 

بزرگترین طرح گاوداری 
۵۰۰ راسی در جنوب کرمان 

به بهره برداری رسید

کشف نیم تن داروی 
گیاهی قاچاق در جیرفت

خبر

خبر

بررسی طرح جامع بازنگری 
شهر کهنوج 

دستور افزایش نیافتن قیمت زمین 
در شهرک های صنعتی جنوب کرمان 

کاروان پیاده روی کانون و مسجد 
امام علی)ع ( به مشهد مقدس رسید 

طــرح جامــع بازنگری شــهرکهنوج 
معاونــت  باحضورسرپرســت 
شهرســازی و معمــاری اداره کل 
ــان،  ــوب کرم ــازی جن راه و شهرس
شــهردار، اعضای ورای شــهرکهنوج و مشــاورطرح 
موردبررســی قــرار گرفــت. بــه گــزارش اداره 
ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل راه و شــهر 
ــا  ــت: ب ــان، رضــا آزادی گف ــوب کرم ســازی جن
توجــه بــه اینکــه در آذر مــاه 139۷قــرار دادطــرح 
ــا مشــاور طــرح  جامــع بازنگــری شــهرکهنوج ب
منعقدشــده اســت در ایــن جلســه بــه بررســی 
ــه  ــه شــد و ب مشــکات  اجــرای طــرح پرداخت
ــه  ــر چ ــا  ه ــده ت ــر داده ش ــرح تذک ــاور ط مش
ســریع تر نســبت بــه بررســی بافــت قدیم شــهر 
ــه را  ــده نتیج ــات آین ــدام و در جلس ــوج اق کهن
ــازی  ــت شهرس ــت معاون ــزارش کند.سرپرس گ

ــوب  ــاری اداره کل راه و شــهر ســازی جن و معم
کرمــان بیــان داشــت:در ایــن جلســه باتوجــه به 
مــاده 35 نظــام مهندســی مشــکات و مســائل 
ــهر  ــازهای ش ــاخت و س ــه س ــوط ب ــی مرب فن
کهنــوج مطــرح و درایــن خصــوص مــوارد ارتقای 
ســطح میــزان نظــارت و همــکاری بــا شــهرداری 
ــرد:  ــد ک ــت.آزادی تاکی ــرار گرف ــه ق ــورد توج م
ضــرورت دارد شــهرداری هــا نقشــه ســاختمانی 
ممهــور بــه مهرطــراح معمــار و محاســب و 
ــهر  ــاری و ش ــط معم ــرل ضواب ــن کنت همچنی
ــه  ــورد توج ــه م ــدور پروان ــل از ص ــازی را قب س
ــن  ــت:در ای ــان گف ــد. وی دریای ــدی قراردهن ج
ــده هــای  ــری و پرون ــر کارب ــد تغیی جلســه رون
ــت  ــرار گرف ــی ق ــاده 5 موردبررس ــیون م کمیس
ــت  ــه رعای ــزم ب ــهرداری مل ــه ش ــن زمین و در ای

ــج شــد. ــاده پن ــررات کمیســیون م مق

هماهنگـی  معاونـت  سرپرسـت 
امـور اقتصـادی اسـتانداری کرمان 
گفـت: یکـی از مشـکات سـرمایه 
گـذاران در جنـوب کرمـان تأمیـن 
بهانـه  بـه  ادارات  از  یکسـری  و  اسـت  زمیـن 
اینکـه زمین هـای خالـی بیابـان سـرمایه منطقه 
هسـتند؛ مانـع تحویـل ارزان زمین بـرای احداث 
خبرنـگار  گـزارش  بـه  می شـوند.  کارخانجـات 
گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جـوان از 
کرمـان، محمد علـی دهقان سرپرسـت معاونت 
هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری کرمان در 
کارگـروه رفـع موانع تولید جنوب اسـتان با هدف 
بررسـی موانـع و مشـکات 15 واحـد و طـرح 
تولیـدی؛ بـا اشـاره بـه مصوبات سـفر اخیـر وزیر 
صنعـت، معدن و تجارت به اسـتان کرمان گفت: 
وقتـی وزیـر صمت بـرای رونـق سـرمایه گذاری 

در جنـوب اسـتان کرمـان، مصوبـات و امتیـازات 
ویـژه ای قائـل می شـود؛ چـرا نبایـد مدیـران و 
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان از ایـن فرصـت به 
نفـع رونـق تولیـد و حمایـت از سـرمایه گـذاران 
اسـتفاده کننـد؟وی با بیـان پاره ای از مشـکات 
صنعتـی  شـهرک های  در  گـذاری  سـرمایه 
جنـوب اسـتان تصریـح کـرد: یکی از مشـکات 
سـرمایه گـذاران بـه تأمیـن زمیـن بـر می گـردد 
و سـؤال اصلـی اینجاسـت چـرا در جایـی مثـل 
بهانـه  بـه  ادارات  از  یکسـری  اسـتان،  جنـوب 
اینکـه زمین هـای خالی بیابـان سـرمایه منطقه 
هسـتند؛ مانـع تحویـل ارزان زمین بـرای احداث 
کارخانجـات می شـوند و ایـن در حالی اسـت که 
وزیـر صمـت دسـتور  افزایـش نیافتـن قیمـت 
زمیـن در شـهرک های صنعتـی جنوب اسـتان را 

بـه دسـتگاه های ذیربـط ابـاغ کـرده اسـت.

زاده،  خوبـــی  مجیـــد 
روی  پیـــاده  گفـــت: کاروان 
و  مســـجد  بچه هـــای 
هنـــری  فرهنگـــی  کانـــون 
شـــهر  الســـام  علیـــه  علـــی  امـــام 
جیرفـــت بـــا نـــام رهـــروان والیـــت 
ــد  ــید.» مجیـ ــدس رسـ ــهد مقـ ــه مشـ بـ
خوبـــی زاده « مدیـــر ســـتاد هماهنگـــی 
ــان،  ــوب کرمـ ــاجد جنـ ــای مسـ کانون هـ
ـــزاری  ـــگار خبرگ ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ در گف
شبســـتان از کرمـــان جنـــوب، گفـــت: 
کاروان پیـــاده روی بچه هـــای مســـجد 
و کانـــون فرهنگـــی هنـــری امـــام علـــی 
علیـــه الســـام شـــهر جیرفـــت بـــا نـــام 
ــه  ــر دهـ ــه در اواخـ ــت کـ ــروان والیـ رهـ
ـــر  ـــرم مطه ـــارت ح ـــد زی ـــه قص ـــت ب کرام

رضـــوی از شـــهر جیرفـــت عـــازم مشـــهد 
مقـــدس شـــده بودنـــد بعـــد از ۷ روز 
ـــید. ـــدس رس ـــهد مق ـــه مش ـــاده روی ب پی

ـــن کاروان  ـــزود: ای ـــی زاده، اف ـــد خوب مجی
پیـــاده روی ۶0 نفـــره مســـیر شهرســـتان 
جیرفـــت تـــا تربـــت حیدریـــه را بـــا 
ــای  ــا پـ ــد بـ ــرد و بعـ ــی کـ ــوس طـ اتوبـ
ـــام زاده  ـــری ام ـــیر 200 کیلومت ـــاده مس پی
احمدرضـــا تربـــت حیدریـــه تـــا آســـتان 
ـــر  ـــایان ذک ـــی کرد.ش ـــوی را ط ـــدس رض ق
اســـت؛ کاروان پیـــاده روی مســـجد و 
ــی  ــام علـ ــری امـ ــی هنـ ــون فرهنگـ کانـ
علیـــه الســـام شـــهر جیرفـــت بـــا نـــام 
ـــی  ـــال متوال ـــرای 3 س ـــت ب ـــروان والی ره
ـــوس  ـــه پاب ـــکل ب ـــن ش ـــه ای ـــه ب ـــت ک اس

امـــام رضـــا علیه الســـام مـــی رود.

امـروز جنوب اسـتان کرمان به عنـوان بزرگترین 
تولیـد کننـده حنـای مرغـوب در کشـور، کارخانه 
بـرای  را  خـود  تولیـدات  و  نداشـته  فـرآوری 
فـرآوری و بسـته بنـدی بـه اسـتاهای همجـوار 

ارسـال مـی کند.
بـرگ هـای سـبز حنـا در مـزارع جنوب اسـتان 
کرمـان بـرای خشـک شـدن چیـده می شـوند، 
ایـن روزهـا مـزارع جنوبـی کرمان آکنـده از عطر 
و بـوی حناسـت و بانـوان زحمتکـش ایـن دیار 
بـا دسـتان حنایی رنـگ خود، حناهای خشـک 

شـده را کوبیـده و جمـع آوری می کننـد.
بیشـترین ظرفیت تولید حنای جنوب کرمان در 
شهرسـتان رودبـار جنـوب وجـود دارد و در واقـع 
بایـد گفـت، رودبـار قطـب تولیـد حنـا در کشـور 
اسـت چرا که بیش از 2 هزار و 500 کشـاورز این 
شهرسـتان به کاشـت و برداشـت ایـن محصول 
امـا جـای سـئوال اسـت کـه چـرا  مشـغولند 
برداشـت حنا در چنین منطقه ای که بیشـترین 
تولیـد حنـا را دارد بـه صـورت سـنتی انجام می 

شود؟!
وقتی شـنیدیم که فرآوری و بسـته بندی حنای 
جنـوب کرمـان در اسـتان دیگـری انجـام مـی 
شـود بـر آن شـدیم بـا بررسـی موضـوع، موانـع 
پیـش روی این ظرفیت بـزرگ را از زبان مدیران 
جنـوب اسـتان کرمـان بشـنویم و بـرای اطـاع 
عمـوم مـردم و سـرمایه گذاران انعـکاس دهیم.

مدیـر جهـاد کشـاورزی رودبـار جنـوب در ایـن 
زمینـه گفت: برداشـت حنـا از بیـش از پنج هزار 
هکتـار مـزارع رودبـار جنـوب آغاز شـده اسـت و 

ایـن شهرسـتان در زمینـه تولیـد محصـول حنا، 
مقـام اول را در کشـور بـه خـود اختصـاص داده 
و بدیـن لحـاظ، منبـع مالـی خوبی بـرای مردم 

روسـتایی در ایـن مناطـق به شـمار مـی رود.
محمـد سـعیدی در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا 
افـزود: متوسـط عملکرد حنا در هـر هکتار ۶ تن 
اسـت و پیش بینی می شـود حدود 30 هزارتن 
حنـا بـه صـورت بـرگ خشـک از ایـن میـزان 

سـطح زیر کشـت برداشـت شود.
وی خاطرنشـان کـرد: حنـای رودبـار بـه لحـاظ 
حناهـای  مرغوبتریـن  جـز  کیفیـت  و  رنـگ 
کشـور بـه شـمار مـی رود و در مصارف آرایشـی، 
بهداشـتی و دارویـی کاربرد فـراوان دارد و بخش 
و  فـرآوری  از  پـس  ایـن محصـول  از  زیـادی 
بسـته بنـدی و تامین نیاز بـازار داخلی به سـایر 
کشـورها از جمله سـوریه و عراق صادر می شود.

افزایش محصول حنا بدون افزایش
سطح زیرکشت

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان 
کرمان تصریح کرد: امسـال در کاشـت محصول 
حنـا بـه دلیـل کم آبـی، افزایش سـطح کشـت 
نداشـتیم و سـعی کردیـم از طریـق عملیـات به 
زراعـی، میـزان تولید محصـول را افزایش دهیم 
و بـه نظـر می رسـد 10 درصـد افزایـش محصول 

داشـته ایم.
وی نبود دسـتگاه خشـک  کن و دسـتگاه بسته 
 بنـدی حنـا و کمبود بـذر اصاح شـده را از جمله 
بـرای  شهرسـتان  ایـن  کشـاورزان  مشـکات 
کاشـت و برداشـت حنـا، عنـوان کـرد و گفـت: 

متاسـفانه محصـول حنای این شهرسـتان برای 
بسـته  بندی به اسـتانهای همجوار حمل و پس 
از بسـته  بندی به کشورهای آسـیای میانه صادر 

می شـود.
یـک کشـاورز رودبـاری هـم بـه ایرنـا گفـت: به 
دلیـل نبـود صنایـع فـرآوری و بسـته بندی، این 
محصـول توسـط واسـطه ها و دالالن بـا قیمـت 
ناچیـز، خریداری و در اسـتان های دیگر فرآوری 
و بـه اسـم آنهـا به مصـرف داخلی می رسـد و یا 

صـادر می شـود.
علی سـالمی دیگر کشـاورز حنـا کار اهل جنوب 
کرمـان نیـز افـزود: از مشـکات مهم و اساسـی 
کشـاورزان در توسـعه کشـت حنا در شهرسـتان 
رودبـار، نبـود صنایـع مکانیزه کاشـت، داشـت و 
برداشـت به  ویژه کارخانه خشـک  کـن برگ حنا 

است.
وی ادامـه داد: نبـود بـذر اصـاح شـده حنـا در 
منطقـه نیـز یکـی دیگـر از مشـکات حنـا کاران 
اسـت کـه انتظار داریم توسـط مسـئوالن بخش 

کشـاورزی بـه ایـن موضوع رسـیدگی شـود.

محمـد سـالمی نیز به عنـوان یکی از حنـا کاران 
نمونـه جنـوب گفت: بخـش زیـادی از محصول 
حنـا پس از فرآوری و بسـته بندی و تامین نیاز 
بازار داخلی به سـایر کشـورها از جمله سـوریه و 

عـراق صادر می شـود.
وی گفـت : از جملـه مشـکاتی کـه کشـاورزان 
بـا آن مواجـه هسـتند، نبود صنایع بسـته  بندی 
و حناسـایی اسـت کـه موجبـات ضـرر و زیـان 
کشـاورزان را فراهـم کـرده اسـت، بـه طوریکـه 
حنـا به صـورت خشـکبار به اسـتان هـای دیگر 
فرسـتاده شـده و سـود چندانی عاید کشـاورزان 

منطقـه نمی شـود.
بـه گـزارش ایرنـا، حنـا از جملـه مـواد آرایشـی 
سـنتی با خواص دارویـی فراوان اسـت که زنان 
جنوبشـرق کشـور بویژه جنوب اسـتان کرمان از 
گذشـته های دور تـا امروز برای ترسـیم اشـکال 
زیبـا بـر دسـت و پـا و رنـگ کردن سـر خـود از 
آن اسـتفاده می کرده انـد و در واقـع مـی تـوان 
گفت این نوع اسـتفاده از حنا ریشـه در فرهنگ 

این دیـار دارد.

ســـخنگوی ســـازمان حفـــظ نباتـــات 
ــا 40  ــن 35 تـ ــراط بیـ ــرم خـ ــت: کـ گفـ
ـــوده  ـــور را آل ـــردو کش ـــات گ ـــد از باغ درص
ــار  ــا در چهـ ــترین آنهـ ــه بیشـ ــرده کـ کـ
ــان و  ــان، اصفهـ ــدان، کرمـ ــتان همـ اسـ
ـــزارش  ـــه گ ـــد. ب ـــده ان ـــده ش ـــران پراکن ته
خبرنـــگار گـــروه اقتصـــاد خبرگـــزاری 
ـــه  ـــردو همانطـــور ک ـــرم خـــراط گ ـــزان، ک می
از نامـــش پیداســـت عمدتـــا در درخـــت 
در  امـــا  می شـــود،  مشـــاهده  گـــردو 
ســـال های اخیـــر شـــاهد ســـرایت ایـــن 
آفـــت بـــه درختـــان ســـیب و گابـــی و 

میوه هـــای تابســـتانی بـــوده ایـــم.
الرو کـــرم خـــراط بـــا ورود بـــه داخـــل 
برجـــای  پســـماند  خـــود  از  میـــوه 
ـــزش  ـــث ری ـــت باع ـــه در نهای ـــذارد ک می گ
و نابـــودی میـــوه می شـــود، اگـــر ایـــن 
آفـــت کنتـــرل نشـــود محصـــول روی 

بزرگترین تولید کننده حنای

کشور کارخانه فرآوری ندارد
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تیرگـر رییـس جهاددانشـگاهی جیرفـت به»کاغذوطن«مـی گویـد:» 
قلعـه  در  هـا  کارگاه  از  افزود:»یکـی  برگـزار شـدند.«وی  هـا  کارگاه 
گنـج برگـزار شـد، یـک کارگاه نیـز در ایرانشـهر و کارگاه دیگـری در 
جازموریـان برگزار شـده البته این برنامه ها از سـوی جهاددانشـگاهی 
کرمـان برگـزار شـد و مـن زیـاد از چـون و چـرای آن خبـری نـدارم.« 
کرمـان  اسـتان  زیسـت  محیـط  سـابق  مدیـرکل  جزینـی 
به»کاغذوطن«گفـت:» وضعیت تـاالب جازموریان حاصل کار ماسـت 
و بـا بـاال رفتـن تـب و تـاب احـداث سـد و عـدم اعمـال مدیریت بعد 
از احـداث سـد، ایـن وضعیـت را مـی بینیـم کـه 25 درصـد از کانـون 
هـای گـرد و غبـار کشـور مربوط بـه تـاالب جازموریـان اسـت.در زمان 
نهـاد فقـط یـک کارگاه برگـزار شـد.«جزینی  ایـن  تصـدی مـن در 
افزود:»ایـن طـرح در قالـب یـک پـروژه تحقیقاتـی بـود کـه برگـزار 
شـد و جلسـاتی نیـز در ایـن مسـیر بـرای جوامـع محلـی نیـز برگـزار 
شـده بـود البتـه در زمـان حضـور مـن برنامـه هایـی انجـام شـد و 
پـس از رفتـن مـن از ایـن نهـاد خبـری دیگـر از ایـن طـرح نـدارم.« 

اختصاص اعتبارات تاالب جازموریان 
به دستگاه های ذیربط 

برنامـه جامـع  رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان و مجـری تدویـن 
پیامک هـای  و  مکـرر  تماس هـای  پاسـخ  جازموریـان، کـه  تـاالب 
ایسـنا کـه  بـا خبرگـزاری  بـود در مصاحبـه ای  نـداده  را  کاغذوطـن 
زیرمجموعـه جهاددانشـگاهی)نهاد تحـت مدیریتـش(  از اختصـاص 
مبنـای  بـر  ذیربـط  دسـتگاه های  بـه  جازموریـان  تـاالب  اعتبـارات 
پیگیری هـای  پـی  در  تـاالب  احیـاء  و  مدیریـت  جامـع  برنامـه 
داد. خبـر  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  اداره  مسـتمر 

دکتـر رضـا کامیـاب مقـدس بیـان اینکـه تـاالب جازموریـان یکـی از 
تاالب هـای فصلـی و مهـم اکولوژیکـی کشـور اسـت اظهار کـرد: حوزه 
آبریـز جازموریـان بـا مسـاحتی بالـغ بـر ۶9 هـزار کیلومتر مربـع و در 

ارتفـاع 300 متـری از سـطح دریـا به عنـوان یکی از تـاالب های فصلی 
مشـترک بین سیسـتان و بلوچسـتان و کرمان واقع شـده اسـت. این 
تـاالب در مواقـع پرآبـی 3300 کیلومتر مربـع و در مواقع کم آبی به طور 
متوسـط 2500 کیلومتـر مربـع آبگیری می شـده اسـت. ایـن تاالب به 
وسـیله ده هـا رودخانه فصلـی و دو رودخانه دائمی هلیـل رود و بمپور 
تغذیـه می شـود، افـزون بـر ایـن دو رودخانـه، در این حوضـه آبریز 91 
رودخانـه کوچـک و بـزرگ جریان داشـته اسـت اما تـاالب جازموریان 
ایـن روزهـا بـه بیابانی بی آب و علـف و محل چرای شـترها و دام های 
مردم محلی تبدیل شـده اسـت.رییس جهاددانشگاهی استان کرمان 
بـا اشـاره بـه وجـود 1۷ شهرسـتان در حـوزه آبریـز تـاالب بـا جمعیتی 
بالـغ بـر یـک میلیـون و 2۶0 هـزار نفـر اظهـار کـرد: یکی از مهـم ترین 

تاثیرات جازموریان تنظیم اکوسیسـتم منطقـه و در مرحله دوم تامین 
معیشـت مردم در جنوب اسـتان کرمان و سیسـتان و بلوچستان بوده 
اسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن تـاالب از معـدود تـاالب هـای آب 

شـیرین کشـور مـی باشـد و در گذشـته مرکـز تامیـن علوفـه جنـوب 
شـرق کشـور بـوده و همچنین آب مورد نیـاز دام های منطقـه را تامین 
می کـرده اسـت اظهـار کـرد: تـاالب جازموریـان تـا چنـد دهـه قبل به 
واسـطه بـارش مناسـب نـزوالت جـوی در ایـن منطقـه در ماه هـای 
زیـادی از سـال مرطـوب و آبگیـری مـی شـد بـه گونـه ای کـه شـاهد 
پوشـش گیاهـی و تنـوع زیسـتی و جانـوری مناسـبی در ایـن منطقه 
بودیـم و همیـن امر سـبب ایجاد اثـرات اقتصـادی و اجتماعی مثبتی 
در پیرامـون ایـن تـاالب شـده بود.مجری تدویـن برنامه جامـع تاالب 
جازموریان با بیان اینکه تاالب جازموریان زیسـتگاه مناسـب گیاهی و 
جانوری اسـت اظهار کرد: در تاالب جازموریان پوشـش گیاهی شـامل 
درختچـه هایـی از قبیـل گـز، کلیـر و کهـور و گونه هـای بوتـه ای که در 
حاشـیه منطقه قرار گرفته و همچنین گیاهان علفی یکسـاله که پس 
از خشـک شـدن قسـمت هایـی از تـاالب رشـد مـی کننـد، محیـط و 
مامـن مناسـبی جهـت النه سـازی پرنـدگان خشـک زی و کنـار آبزی 
بوجـود مـی آورد. همچنیـن در ایـن تاالب گونـه های جانوری شـامل 
گـراز، گربـه وحشـی و جنگلـی، خرگـوش، خدنـگ و غیـره و پرندگان 
آبـزی و کنـار آبـزی از قبیـل فامینگو، گاریـول، انواع مرغابی، سـانان، 
گیانشـاه، فاالروپ، آبچلیک، سـلیم، تلیه، چاخ لـق، دیدومک، چوپ 
پـا، آووسـت، کاکایـی و غیره و پرندگان خشـک زی مانند هوبـره، انواع 
باقرقـره، شـبگرد بلوچـی، انواع چک چـک و چـکاوک، فاخته، قمری 
و غیـره و همچنیـن گونـه هـای مختلـف خزنـدگان مشـاهده شـده 
اسـت.مجری طـرح تدویـن برنامـه جامـع تـاالب جازموریان بـا بیان 
اینکـه تـاالب جازموریان همـواره یک کانـون اقتصـادی و اجتماعی در 
پیرامـون خـود بـه همراه داشـته اسـت اظهـار کـرد: متاسـفانه در چند 
دهـه گذشـته این تـاالب بـه دالیل متعـددی از جمله کاهـش نزوالت 
جـوی و خشکسـالی حاکـم بـر منطقـه، وجود بیـش از 11 هـزار حلقه 
چـاه غیرمجـاز، عدم معیشـت مبتنی بـر واقعیـت اکولوژیکی منطقه، 
عـدم رهاسـازی حقابـه در زمـان مناسـب و سـایر مـوارد دیگـر رو بـه 
خشـک شـدن رفته و پوشـش گیاهش خود را نیز از دست داده است.

کامیاب مقدس به آثار سـو ناشـی از خشـک شـدن تاالب جازموریان 
اشـاره کـرد و گفـت: ریزگردهـا یکی از اثرات سـو بسـیار مهم ناشـی از 
خشـک شـدن تـاالب جازموریـان می باشـد بـه گونه ای که براسـاس 
برخـی آمار تاالب جازموریان منشـاء بیـش از 20 درصـد از ریزگردهای 
کشـور مـی باشـد که بخـش های وسـیعی از اسـتان کرمان و اسـتان 
هـای همجـوار را تحـت تاثیـر قرار می دهنـد و باعث بروز آسـیب های 
متعددی در جامعه از جمله مسـائل بهداشـتی، مهاجرت، اثرات منفی 
اجتماعـی و اقتصـادی و ... در منطقـه شـده اسـت. احیـای تـاالب 
جازموریان یکی از دغدغه های مهم مدیریت اسـتان و محیط زیسـت 
بـوده و ایـن مهـم بـا رویکـرد ملـی در حـال پیگیری اسـت بـه طوری 
کـه از سـال 95 بدنبـال پیگیـری های مسـئولین اسـتانی بـه صورت 
جـدی تـر احیـای ایـن تـاالب در دسـتور کار سـازمان محیـط زیسـت 
کشـور قـرار گرفت.رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان کرمـان بـا اشـاره 

بـه اینکـه برنامـه مدیریـت جامـع تـاالب هـای کشـور در واقـع یـک 
سـند و مرجـع کاری بـرای شـرایط کنونـی تـاالب هـا و چشـم اندازی 
از وضعیـت بلنـد مـدت آن بـوده و ابـزاری بـرای تحلیـل عملکردهای 
زیسـت محیطی، اجتماعـی و اقتصادی تاالب و اولویـت بندی اهداف 
مـی باشـد ادامـه داد: در همیـن راسـتا و در پـی برگـزاری جلسـات 

متعدد با مدیران و کارشناسـان سـازمان محیط زیسـت کشـور و اداره 
کل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان کرمان مقـرر شـد در گام اصلی و 
مقدماتـی بـه منظـور احیای ایـن تاالب و کاهـش ریزگردها با منشـاء 
ایـن تـاالب، برنامه جامـع و مدونی با انجام اقدامـات اصولی، علمی و 
بـا توجه به شـناخت وضعیـت منطقه و ذینفعـان تاالب صـورت گیرد.

جازموریان با جهاد دانشگاهی کامیاب می شود؟
طرح تدوین احیای تاالب جازموریان قرار بود اجرا شود اما همچنان حال این تاالب رو به وخامت بیشتر می رود

وضعیـت تـاالب جازموریـان وخیـم اسـت و این را مـی تـوان از آنجا که این تاالب خشـک شـده باعث و 
بانـی بیـش از 2۵درصد ریزگردهای کشـور اسـت متوجه شـد، جهاددانشـگاهی کرمان در راسـتای احیای 
ایـن تـاالب مهـم و اسـتراتژیک قـرار شـده بـود تـا از حدود سـه سـال قبـل طرحـی را تدوین کنـد برخی 
از رسـانه هـا خواسـتار شـفاف شـدن این مسـاله شـدند کـه خروجـی کارگاه هـای برگزار شـده چـه بوده، 
انـگار بـرای برگـزاری ایـن کارگاه هـا هزینه ای بالـغ بر ۵۰۰ میلیون تومان خرج شـده اسـت امـا کامیاب 
رییـس جهاددانشـگاهی اسـتان پاسـخ تماس هـای »کاغذوطن«را نداد اما با ایسـنا کـه خبرگزاری تحت 

مدیریتـش اسـت مصاحبه کرد.

کامیـاب اظهـار کـرد: ايـن طـرح داراي يـک شـرح 
خدمـات جامـع ملـي اسـت کـه با نظـارت سـازمان 
حفاظـت محيط زيسـت کشـور در حال انجام اسـت 
و در چنـد مرحلـه از جملـه شناسـايی وضعيت فعلی 
تاالب، شناسـايي ذي نعفـان مرتبط، احصاء و تعيين 
اقدامـات اولويت دار تاالب، پايـش اقدامات، تعيين 
سـاختار اجرايـي مديريـت طـرح و تهيـه نقشـه پهنه 

بنـدی نقاط حسـاس تـاالب در حـال اجرا اسـت.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک
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ــدار  ــرهنگ پاس ــان؛ س ــزارش راه آرم ــه گ ب

هــادی محمــدی مســئول ســازمان بســیج 

در  کرمــان  اســتان  ثــارهللا  عشایرســپاه 

بــا  گفتگــو  در  مســابقات  ایــن  حاشــیه 

ایــن  برگــزاری  از  هــدف  مــا  خبرنــگار 

آمادگــی  ســطح  ارتقــا  را  مســابقات 

ــرای دفــاع از مرزهــای جمهــوری  عشــایر ب

بــر کام  اســامی دانســت کــه منطبــق 

ــایر  ــود عش ــه فرم ــت ک ــاب اس ــر انق رهب

مرزبانــان کشــور  وبهتریــن  وفادارتریــن 

عشــایر  بانــوان  افــزود:  .وی  هســتند 

ــهدای  ــیره ش ــه س ــی از ب ــا تاس ــتی ب بایس

زن همچــون خانــم باختــر بیگلــری اولیــن 

ــی کــه هــم  زن شــهید نهضــت امــام خمین

پــای مــردان ســاح بــه دســت گرفــت 

و علیــه رژیــم شاهنشــاهی قیــام کــرد 

ــد  ــه ش ــش ریخت ــون پاک ــن راه خ ودر ای

ــد .الزم  ــاال ببرن ــود را ب ــی خ ــی رزم ،آمادگ

بــه ذکــر اســت ایــن مســابقات بــا شــرکت 

پانــزده نفــر از بانــوان عشــایر شهرســتانهای 

جنوبــی وشــرقی اســتان کرمــان برگــزار 

ــر در آینــده نزدیــک  شــد کــه پنــج نفــر برت

بــا پنــج نفــر برگزیــده عشــایر مناطــق 

شــمال وغــرب اســتان رقابــت خواهنــد 

کــرد ونفــرات برتــر بــه مســابقات کشــوری 

ــد. ــد ش ــزام خواهن اع

برگزاری مسابقات 
تیراندازی بانوان عشایر به 

میزبانی شهرستان جیرفت 

خبر

روزنامه های دیروز

کاروان پیاده روی کانون و مسجد 
امام علی)ع ( به مشهد مقدس رسید 

از ثبت نام فرزندانتان در موسسات 
آموزشی غیرمجاز جدا بپرهیزید

تاکید راه و شهرسازی و دادگستری 
بر حفظ بیت المال

رضـــوی از شـــهر جیرفـــت عـــازم مشـــهد 
مقـــدس شـــده بودنـــد بعـــد از ۷ روز 
ـــید. ـــدس رس ـــهد مق ـــه مش ـــاده روی ب پی

ـــن کاروان  ـــزود: ای ـــی زاده، اف ـــد خوب مجی
پیـــاده روی ۶0 نفـــره مســـیر شهرســـتان 
جیرفـــت تـــا تربـــت حیدریـــه را بـــا 
ــای  ــا پـ ــد بـ ــرد و بعـ ــی کـ ــوس طـ اتوبـ
ـــام زاده  ـــری ام ـــیر 200 کیلومت ـــاده مس پی
احمدرضـــا تربـــت حیدریـــه تـــا آســـتان 
ـــر  ـــایان ذک ـــی کرد.ش ـــوی را ط ـــدس رض ق
اســـت؛ کاروان پیـــاده روی مســـجد و 
ــی  ــام علـ ــری امـ ــی هنـ ــون فرهنگـ کانـ
علیـــه الســـام شـــهر جیرفـــت بـــا نـــام 
ـــی  ـــال متوال ـــرای 3 س ـــت ب ـــروان والی ره
ـــوس  ـــه پاب ـــکل ب ـــن ش ـــه ای ـــه ب ـــت ک اس

امـــام رضـــا علیه الســـام مـــی رود.

انتظامـــی  فرمانـــده 
"کهنـــوج"  شهرســـتان 
ــام  ــه ایـ ــه بـ ــا توجـ گفت:بـ
و  تابســـتانی  تعطیـــات 
ــه  ــوزان بـ ــت دانـــش آمـ ــات فراغـ اوقـ
ــت  ــود از ثبـ ــی شـ ــه مـ ــن توصیـ والدیـ
موسســـات  در  فرزندانشـــان  نـــام 
ــد. ــودداری کننـ ــاز خـ ــر مجـ ــی غیـ آموزشـ

ـــان؛  ـــا از کرم ـــزاری برن ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
بـــا  بهرامی"گفـــت:  سرهنگ"شـــاهپور 
ــاز  ــتان و آغـ ــل تابسـ ــه فصـ ــه بـ توجـ
ــراد  ــده ای افـ ــتانی عـ ــات تابسـ تعطیـ
ـــذ  ـــدون اخ ـــودجو ب ـــب و س ـــت طل فرص
ــاح و  ــع ذیصـ ــای الزم از مراجـ مجوزهـ
بـــدون داشـــتن مهـــارت هـــای فنـــی و 
تخصصـــی اقـــدام بـــه برگـــزاری کاس 

هـــای هنـــری، علمی،ورزشـــی و دایـــر 
کـــردن گیـــم نـــت هـــا مـــی کننـــد.

ــت:الزم  ــان داشـ ــی بیـ ــرهنگ بهرامـ سـ
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــبت ب ـــردم نس ـــت م اس
آگاهـــی داشـــته باشـــند و بـــرای ثبـــت 
ـــا  ـــکان ه ـــن م ـــه ای ـــان ب ـــام فرزندانش ن
ـــاتی  ـــه موسس ـــط ب ـــد و فق ـــه نکنن مراجع
ـــای  ـــوز ه ـــه دارای مج ـــد ک ـــه کنن مراجع

ـــند. ـــی باش ـــمی و قانون رس
از  کهنـــوج  انتطامـــی  فرمانـــده 
درصـــورت  خواســـت  شـــهروندان 
مشـــاهده هرگونـــه تخلـــف در اینگونـــه 
ــز  ــه مرکـ ــریعَا بـ ــب را سـ ــوارد مراتـ مـ
اداره  و   110 پلیســـی  هـــای  فوریـــت 
ــاع  ــی اطـ ــن عمومـ ــر اماکـ ــارت بـ نظـ

دهنـــد.

بـه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسـازی به نقل از اداره ارتباطات 
و اطاع رسـانی اداره کل راه و شـهر 
سـازی جنـوب کرمان، محمد سـار 
دویـی دراین دیدارضمن ارائه گزارشـی از وضعیت 
اراضـی ملی در شهرسـتان جیرفت برحفظ حقوق 

بیت المـال تاکیدکرد.
بـا  جنـوب کرمـان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
تاکیدبرحفـظ حقـوق شـهروندی و حفـظ بیـت 
المـال درایـن زمینـه گفـت:در مبـارزه بـا تصـرف 
غیرقانونـی اراضـی ملـی هیـچ گونـه اغمـاض و 
مسـامحه ای بـا هیچ فـردی نخواهیم داشـت و 

بامتخلفـان برابـر قانـون برخوردخواهـد شـد.
هـا  دسـتوالعمل  تشـریح  بـا  همچنیـن  وی 
شهرسـازی  و  راه  وزارت  هـای  بخشـنامه  و 
اظهارداشـت: بـر اسـاس مطالعـات انجام شـده 
درخصوص انجام روشـهای تصـرف قانونی و غیر 

قانونـی اراضـی ملـی در حقیقت به نوعی آسـیب 
شناسـی و توانایی درارائه پیشنهادبه دستگاههای 
همـکار به ویژه شـهرداریها رسـیده ایـم که تاکنون 

موثـر بوده اسـت.
سـاردویی در ادامه صحبتهای خودضمن تشـکراز 
نیـرو هـای انتظامـی، قـوه قضائیـه و سـر بـازان 
گمنـام امـام زمـان،از تشـکیل یـگان حفاظـت 
در دوسـال گذشـته خبـر داد و گفـت: بـا حضـور 
ایـن نهادهـا در کنـار اداره کل راه و شهرسـازی 
توانسـته ایـم ازجرائـم زمیـن خـواری جلوگیری 
نماییـم و درحـال حاضر هیچگونه تصـرف اراضی 

جدیددرجنـوب کرمـان نداریـم.
اراضـی کـه  مشـکات  رفـع  بـرای  افـزود:  وی 
سـالهای قبل توسـط مـردم در محدوده شـهر ها 
تصرف شـده و ساختمان سـاخته اند، مجوزهای 
خاصـی از مجمـع سـازمان ملی زمین و مسـکن 

اخذشـده اسـت .

روزنامه پیام ما
این روزنامه با تیتر پای یقه سفیدها در میان است نوشت: در چندین پرونده 

اراضی و منابع طبیعی پای صاحبان قدرت در میان است.

روزنامه کرمان امروز
این نشریه در گزارشی وضعیت نابسامان وضعیت ورزش زورخانه ای 

در استان را بررسی کرد.

ســـخنگوی ســـازمان حفـــظ نباتـــات 
ــا 40  ــن 35 تـ ــراط بیـ ــرم خـ ــت: کـ گفـ
ـــوده  ـــور را آل ـــردو کش ـــات گ ـــد از باغ درص
ــار  ــا در چهـ ــترین آنهـ ــه بیشـ ــرده کـ کـ
ــان و  ــان، اصفهـ ــدان، کرمـ ــتان همـ اسـ
ـــزارش  ـــه گ ـــد. ب ـــده ان ـــده ش ـــران پراکن ته
خبرنـــگار گـــروه اقتصـــاد خبرگـــزاری 
ـــه  ـــردو همانطـــور ک ـــرم خـــراط گ ـــزان، ک می
از نامـــش پیداســـت عمدتـــا در درخـــت 
در  امـــا  می شـــود،  مشـــاهده  گـــردو 
ســـال های اخیـــر شـــاهد ســـرایت ایـــن 
آفـــت بـــه درختـــان ســـیب و گابـــی و 

میوه هـــای تابســـتانی بـــوده ایـــم.
الرو کـــرم خـــراط بـــا ورود بـــه داخـــل 
برجـــای  پســـماند  خـــود  از  میـــوه 
ـــزش  ـــث ری ـــت باع ـــه در نهای ـــذارد ک می گ
و نابـــودی میـــوه می شـــود، اگـــر ایـــن 
آفـــت کنتـــرل نشـــود محصـــول روی 

درخـــت کامـــل از بیـــن مـــی رود.
بـــه  خـــراط  خســـارت کـــرم  نحـــوه 
ایـــن شـــکل اســـت کـــه بـــا ایجـــاد 
داالن هـــای طولـــی درعمـــق شـــاخه و 
ــف  ــث ضعـ ــان، باعـ ــت میزبـ ــه  درخـ تنـ
ــارت از  ــه خسـ ــوند، کـ ــدید آن می شـ شـ
ــاخه های  ــا وشـ ــا، دمبرگ هـ ــرگ هـ رگبـ
ـــه  ـــج ب ـــه تدری ـــده و ب ـــروع ش ـــک ش کوچ
شـــاخه های بزرگتـــر ســـرایت می کننـــد.

کشـــاورزان می تواننـــد بـــا آبیـــاری بـــه 
ــاه  ــی در گیـ ــش آبـ ــدم تنـ ــع و عـ موقـ
همچنیـــن تغذیـــه کافـــی و بـــه موقـــع 
خـــراط  کـــرم  ســـرایت  از  درختـــان 
ــد  ــری کننـ ــردو جلوگیـ ــان گـ ــه درختـ بـ
ــیب  ــم از آسـ ــورت هـ ــن صـ ــه در ایـ کـ
بـــه محصـــول و هـــم از هزینه هـــای 

می شـــود. جلوگیـــری  اضافـــی 
از روش هـــای مبـــارزه می تـــوان بـــه 

هـــرس و ســـوزاندن شـــاخه های آلـــوده 
بـــرای نابـــودی الرو هـــای درون چـــوب 
اشـــاره کـــرد همچنیـــن اســـتفاده از 
خمیر هـــای ســـمی و ســـیم مفتـــول 
بـــرای پوشـــاندن داالن هـــای فعـــال، از 
موثر تریـــن روش هـــای مبـــارزه اســـت.

مدیـــرکل  آهنگـــران،  اکبـــر  پیش تـــر 
دفتـــر پیـــش آگاهـــی ســـازمان حفـــظ 
نباتـــات در گفـــت وگـــو بـــا خبرگـــزاری 
ــه  ــی کـ ــرد: در صورتـ ــار کـ ــزان اظهـ میـ
بـــا کـــرم خـــراط گـــردو مبـــارزه نشـــود، 
ـــان  ـــه درخت ـــدی ب ـــیب ج ـــد آس می توانن
و محصـــول گـــردو وارد کننـــد یعنـــی 
ایـــن آفـــت هـــم محصـــول را نابـــود و 

ــد. ــف می کنـ ــت را ضعیـ ــم درخـ هـ
وی در رابطـــه بـــا وظایـــف ســـازمان 
حفـــظ نباتـــات در مبـــارزه بـــا کـــرم 
خـــراط گفـــت: وظایـــف ایـــن ســـازمان 
در خصـــوص مبـــارزه بـــا آفـــات بـــه 
ــه  ــود کـ ــیم می شـ ــش تقسـ ــار بخـ چهـ
مبـــارزه بـــا کـــرم خـــراط در بخـــش 
چهـــارم جـــای دارد یعنـــی ســـازمان 
ـــی و  ـــه آگاه ـــط وظیف ـــات فق ـــظ نبات حف
ــارزه ای را دارد  آمـــوزش روش هـــای مبـ
و کشـــاورزان بایـــد عمـــل مبـــارزه را 

ــد. ــام دهنـ انجـ
در همیـــن راســـتا ســـید محمدرضـــا 

حفـــظ  ســـازمان  ســـخنگوی  میـــر 
نباتـــات در گفـــت وگـــو بـــا خبرگـــزاری 
ــرم  ــتردگی کـ ــوص گسـ ــزان در خصـ میـ
خـــراط در کشـــور گفـــت: کـــرم خـــراط 
ـــردو  ـــات گ ـــا 40 درصـــد از باغ ـــن 35 ت بی
کشـــور را آلـــوده کـــرده کـــه بیشـــترین 
ـــان،  ـــدان، کرم ـــتان هم ـــار اس ـــا در چه آنه
ـــد. ـــده ان ـــده ش ـــران پراکن ـــان و ته اصفه

ـــتردگی  ـــل گس ـــزود: دلی ـــه اف وی در ادام
ــر  ــتان ذکـ ــار اسـ ــراط در چهـ ــرم خـ کـ
ــن  ــردودر ایـ ــات گـ ــم باغـ ــده، حجـ شـ
اســـتان ها اســـت بـــه عنـــوان مثـــال 
ــزارو  ــش از 2 هـ ــران بیـ ــتان تهـ در اسـ
ـــه  ـــود دارد ک ـــردو وج ـــاغ گ ـــار ب 300 هکت
ـــزان  ـــن می ـــد از ای ـــا 35 درص ـــن 30 ت بی

آلـــوده شـــده اســـت.
بـــا  کشـــاورزان  تفاســـیر  ایـــن  بـــا 
ــازمان  ــای سـ ــن توصیه هـ ــدی گرفتـ جـ
نباتـــات و دیگـــر ارگان هـــای  حفـــظ 
ـــن  ـــی ای ـــت زدای ـــه آف ـــروع ب ـــه ش مربوط
ــا  ــد تـ ــود کننـ ــات خـ ــول در باغـ محصـ
ــر  ــردو و دیگـ ــه گـ ــیب بـ ــن آسـ کمتریـ
ـــن  ـــود همچنی ـــور وارد ش ـــوالت کش محص
از ســـال آینـــده بـــا آبیـــاری و کـــود 
دهـــی بـــه موقـــع درختـــان از رشـــد 
و ســـرایت کـــرم خـــراط در درختـــان 

جلوگیـــری کننـــد.

آلودگی بیش از ۳۵ درصد 

درختان گردو به کرم خراط

سراسری

استانی

متعدد با مدیران و کارشناسـان سـازمان محیط زیسـت کشـور و اداره 
کل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان کرمان مقـرر شـد در گام اصلی و 
مقدماتـی بـه منظـور احیای ایـن تاالب و کاهـش ریزگردها با منشـاء 
ایـن تـاالب، برنامه جامـع و مدونی با انجام اقدامـات اصولی، علمی و 
بـا توجه به شـناخت وضعیـت منطقه و ذینفعـان تاالب صـورت گیرد.

شـده آغـاز   9۶ سـال  از  تـاالب  احیـای  تدویـن  طـرح 
تـاالب  برنامـه تدویـن طـرح جامـع احیـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
جازموریـان از سـال 9۶ بـا تعیین اعتبـار 210 میلیون تومانی توسـط 
جهاددانشـگاهی اسـتان کرمـان آغـاز شـده اسـت اظهـار کـرد: ایـن 
طـرح دارای یـک شـرح خدمـات جامـع ملـی اسـت کـه بـا نظارت 

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور در حـال انجام اسـت و در 
چنـد مرحلـه از جملـه شناسـایی وضعیت فعلـی تاالب، شناسـایی 
ذی نعفـان مرتبـط، احصـاء و تعییـن اقدامـات اولویـت دار تـاالب، 
پایـش اقدامـات، تعییـن سـاختار اجرایـی مدیریـت طـرح و تهیـه 
نقشـه پهنـه بنـدی نقـاط حسـاس تـاالب در حـال اجرا می باشـد.

مجـری طـرح تدویـن برنامـه جامـع تـاالب جازموریـان ادامـه داد: 
همچنیـن در قالـب قـرارداد دیگـری بـا مبلـغ 200 میلیـون تومـان 
شـد  مقـرر  اسـتان کرمـان،  زیسـت  محیـط  اداره کل  بـا  اعتبـار 
جهاددانشـگاهی یکـی از اقدامـات اولویت دار احصاء شـده از برنامه 
جامـع مدیریـت تـاالب از جملـه »مطالعـه و اجـرای طـرح هـای 
کنتـرل و بهـره بـرداری از سـیاب هـای حـوزه« »انجـام مطالعـات 
بیـان جامـع آبی حوزه آبخیـز« را اجرا کند.وی با اشـاره به اینکه در 
بحـث تـاالب جازموریـان دیـدگاه های بسـیار متناقضی وجـود دارد 
اظهـار کـرد: در این کارگاه هـا متخصصین اظهار نظرهـای مختلفی از 
وضعیـت و رونـد احیـای ایـن تـاالب مطـرح کردنـد امـا در نهایت با 
اتـکا بـه آمـار و ارقـام و نظـر متخصصـان جمـع بنـدی هـای خوبی 
تاکنـون صـورت گرفته و ایـن برنامه در مراحل نهایـی تدوین کار قرار 
دارد کـه معتقدیـم یـک برنامـه عملیاتـی با پشـتوانه بسـیار غنی از 
نظـرات کارشناسـان و مشـارکت ذینفعان واقعی خواهـد بود.رییس 
جهاددانشـگاهی اسـتان کرمان با تاکید بر اینکـه روش پیش گرفته 
شـده بـرای تدوین طرح جامـع احیای تـاالب جازموریان یک روش 
علمـی، مـدون و منطبق بر متدهای احیای سـایر تاالب های کشـور 
بـوده اسـت افـزود: ایـن طـرح با نظـارت مسـتقیم سـازمان محیط 
زیسـت کشـور و بـا مشـارکت تنگاتنـگ اداره کل محیـط زیسـت 
اسـتان کرمـان در حـال انجـام اسـت کـه در همیـن راسـتا و از دل 
ایـن برنامـه مدیریتـی، 2 طـرح از اقدامات اولویت دار احصاء شـده 
شـامل »تعییـن نیـاز آبی تـاالب جازموریان با منشـا گـرد و غبار« و 
»طـرح تدویـن و اجرای برنامه معیشـت پایدار جایگزین سـازگار با 
تاالب جازموریان« هم اکنون توسـط دانشـگاه تحصیات تکمیلی و 
علوم پیشـرفته کرمان و مرکز تحقیقات کشـاورزی اسـتان کرمان در 
حـال اجرا می باشـد. ضمن آنکه براسـاس همین نقشـه راه تدوین 
شـده و بـا پیگیـری هـای مسـتمر اداره کل حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان کرمـان،  اعتبـار قابـل ماحظـه ای بـه منظورانجـام برخـی 
اقدامـات اولویـت دار از جملـه »تدویـن و اجـرای طـرح مدیریـت 
گردشـگری پایدار تاالب«، »مرمت و بازسـازی سـازه های حفاظتی 
در حـوزه آبریـز«، »تجهیـز دبیرخانـه هـای مدیریـت زیسـت بومی 
تـاالب در شهرسـتان هـای قلعـه گنـج و روبـار جنـوب« در راسـتای 
احیـای تـاالب جازموریـان در سـال جاری به سـازمان هـای ذیربط 
اختصـاص داده شـد.احیای نهایی تـاالب تا حصـول نتیجه مطلوب 
مسـتلزم اختصـاص اعتباراتـی بیشـتر بـه ادارات کل جنوب اسـتان 
جهـت انجـام تمامی اقدامات اولویت دار تدوین شـده در برنامه می 
باشـد کـه بـا درایـت و نـگاه مثبت مدیـران کشـوری و اسـتانی این 
مهـم در سـال هـای آتـی محقـق خواهد شـد.وی در بخـش پایانی 
صحبـت هـای خـود بـه موضـوع لـزوم حسـاس سـازی وضعیـت 
تـاالب بـه منظـور توجـه بیشـتر مسـووالن کشـوری بـه احیـای این 
تـاالب اشـاره کـرد و گفـت: حساسـیت سـازی و در واقع مشـخص 
کـردن اهمیـت موضـوع از درجـه بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت. 

فرماندار دلگان سال گذشته با اشاره به 
مشکالت فراوان تاالب جازموریان به 

رسانه ها گفته : حتی با اتمام خشکسالی و 
افزایش بارندگی، احیای تاالب جازموریان، 

آسیب های وارد شده به محیط زیست و 
سفره های زیرزمینی به راحتی قابل جبران 

نیست.مجتبی شجاعی افزود: سال های 
زیادی است که مدیریت سد جیرفت، 

حقابه زیست محیطی رودخانه هلیل را رها 
نمی کند و همین امر باعث به وجود آمدن 
چالش جازموریان شده است.کاماًل اشتباه 
است که بخواهیم حاِل بِد جازموریان را به 

خشکسالی ربط دهیم چرا که این تاالب 
بزرگ، به واسطه نبود مدیریت صحیح آب 

به این روز گرفتار شده است.سد جیرفت 
یکی از عواملی است که جلوی چرخه 

بارندگی جازموریان را گرفته است.برای رفع 
مشکالت، تکالیف سازمان محیط زیست، 

منابع طبیعی و وزارت نیرو در برنامه ششم 
توسعه باید عملیاتی شود.

جازموریان با جهاد دانشگاهی کامیاب می شود؟
طرح تدوین احیای تاالب جازموریان قرار بود اجرا شود اما همچنان حال این تاالب رو به وخامت بیشتر می رود

 آگهی مناقصه عمومی
شـهرداری ماهان در نظر دارد عملیات آماده سـازی و لکه گیری آسـفالت معابر سـطح شـهر طبق مجوز شـورای اسالمی 

شـهر ماهـان بـه شـماره صورتجلسـه 1۰ مـورخ 98/4/12 از طریـق مناقصـه عمومی انجـام دهد.لـذا از کلیه اشـخاص حقیقی و 
حقوقـی دارای تاییـد صالحیـت و رتبه بندی معتبر بـا رعایت ظرفیت خال )مجـاز( از مراجع ذیصالح دعوت می گـردد با در نظر 

گرفتـن شـرایط ذیل جهت شـرکت در مناقصه به شـهرداری ماهـان مراجعه نمایند.

عبدالمهدی رنجبر- شهردار ماهان

نوبت دوم

-مبلغ برآورد اعتبار ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
-تاریخ دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 98/۵/1 لغایت 98/۵/8 در ساعات اداری با درخواست کتبی میباشد.

-تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه 98/۵/12 تا پایان وقت اداری
-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری ماهان می باشد.

-تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات در محل شهرداری ماهان ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 98/۵/13 
-برندگان اول و دوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط می گردد.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله اماکی کـه برابـر اراء هیاتهای حل اختـاف موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
گلبـاف کـه ادامـه عملیـات ثبتـي انهـا مطابق قانـون مذکورتجویـز گردیده اسـت بـه ترتیب شـماره پاک 
فرعـی از اصلـی وبخـش و محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالک واقـع در بخـش 2۷ کرمان بشـرح ذیل:

1پـاک از 1۶45-اصلـی بخـش 2۷ کرمـان مالکیـن آقـای غامعبـاس کمالـی فرزنـد محمد به شـماره 
شناسـنامه ۶8 و آقای علی کمالی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 52 صادره از گلباف در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 30۷/0۷مترمربـع بالمناصفه واقـع در گلبـاف محله کوش روبروی مسـجد 
صاحـب الزمـان خریـداری از مالک رسـمی محمـد کمالی-لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـي مـي شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد  از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره  تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مـدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهی اسـت در صورت انقضاي مـدت مذكور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد/ م الـف: 538
تاریخ انتشار نوبت اول 98/4/18- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/2

محمدمقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای شـماره 
1398۶031900۶000549- هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک ماهـان تصرفـات مالکانه 
متقاضی آقای /خانم محمد عرفان امير ماهانی فرزندغامحسـین بشـماره شناسـنامه 543 صادره 
از ماهـان در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 2۶5 مترمربـع پـاک 1029۷ فرعـی از 1 اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک 3424 باقیمانـده فرعـی از 1 اصلـی واقع در بخـش 5 کرمان واقـع در ماهان 
خیابـان تیگـران کوچه 5 خریداری از مالک رسـمی آقای /خانم محل مالکیت منـوره مرادنژاد محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهـد شـد. تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 98/4/18- تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 98/5/2
سیدرضا انصاری رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
چـون آقـای عبـاس سـاالری خالـص مالـک ششـدانگ پـاک 9فرعـی از 9- اصلـی واقـع در 
بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـام نمـوده اصل سـند 
مالکیـت پـاک اخیرالذکـر که قبا ذیـل ثبت 11905صفحـه 5۶8دفتر۷5- امـاک محلی جیرفت 
صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی پاک فوق 
را نمـوده لـذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک ماده 120آیین نامـه – قانون ثبـت مراتب در یک 
نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت به ملـک مرقوم ویـا وجود اصل 
سـند مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهی )یک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را 
بـا ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا به اداره ثبت اسـناد واماک شهرسـتان جیرفت اعـام نمایند بدیهی 
اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقرر در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد بود وایـن اداره 

وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی بنام مالک اقـدام خواهد نمـود /.م الـف :234
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت دوم( 
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصوص 
پرونـده کاسـه 9۷09۶1 شـش دانـگ پاک ثبتـی ۶1فرعـی از 2841اصلی بخش 
3کرمـان متعلـق بـه شـرکت تعاونـی اسـامی خدمـات کشـاورزی 12فروردین با 

مشـخصات زیـر را از طریـق مزایده بفروش برسـاند: 
-1 آدرس ملک:کرمان بلوار شهید صدوقی-نبش خیابان چاپ علوی-پمپ بنزین 12فروردین

-2 مشخصات ثبتی ملک: پاک ثبتی۶1فرعی از 2841 اصلی بخش 3کرمان
 -3 وضعیـت ملـک بدین شـرح اسـت:عرصه به مسـاحت 22۷0/89 متر مربع و اعیـان اداری در دو 
طبقـه مسـاحت 154 متـر مربـع و 18 متـر مربع موتور خانـه و 220 متر مربع پمـپ بنزین ومحوطه 

 -1 تعـداد ۶دسـتگاه پمپ دو نازله سـاخت شـرکت نفـت ابزار Gilbarcoسـال سـاخت 2009 با کلیه 
تجهیـزات مربوطـه 2-تعداد 3دسـتگاه مخزن فلزی زیر زمینی با ظرفیت هرکـدام 50000 لیتر هرکدام 
دارای یک دسـتگاه الکترومپ شـناور ضد انفجار مخصوص با تجهیزات مرتبط.3-یک دسـتگاه پمپ 
بنزیـن دو نازله سـاخت شـرکت نفت ابزار Gilbracoسـال سـاخت 2011 با تجهیـزات مربوطه بعنوان 
یدکی 4-یک دسـتگاه جایگاه دریافت سـوخت از نفتکش سـاخته شـده از جنس آلومنیوم و آهن 
، دارای نازل ها ،شـیلنگهای فاکسـی مخصوص وکلیه لوله کشـی های مواد سوختی5-تاسیسـات 
T - CLUINET   ،پچ پانل APC،سیسـتم هوشـمند شـامل یک دستگاه رگ اسـتاندارد و سیسـتم

روتـر وUps دو عـدد سیسـیم کامپیوتر با کلیه تجهیزات، تلویزون LCDو سیسـتم دورین مداربسـته 
۶سیسـتم اعـان حریـق سـاخت شـرکت Zitexو مـدل Zx -1800 بـا كلیـه سسـنورها وکابل کشـی 

مربوطه، اطفاء حریق 2عدد کپسـول 50کیلو گرم پودر گاز ۷-برق رسـانی شـامل اشـتراک برق تعرفه 
عمومی)الف-2(3فـاز بـا جریـان  A 50 بـا تابلوی توزیع برق و کابل کشـی هـای مربوطه و تجهیزات 
چاه و ارت و 2عدد تابوی فرمان و روشـنایی 8-تاسیسـات آبرسـانی شامل اشترک آب شهری و کلیه 
لولـه کشـی های و شـیرآالت و منبع آب 500 لیتـری 9-تجهیزات برق اضطراری شـامل دیزل ژنراتور 
بـا قـدرت نامـیHP 40مـدل: ECO-32-32- 35/4و 1500 دور دارای تابـوی برق و تابلوی اسـتارت 
اتوماتیـک و دیگـر تجهیـزات 10-هزینـه نصـب و راه انـدازی تجهیـزات بـا توجـه بـه توضیحـات فوق 
جمـع ارزش ریالـی ملـک 101/341/000/000که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده 
اسـت. جلسـه مزایده در روز شـنبه مـورخ 98/05/19 راس سـاعت10 صبح در محل اتـاق مزایده های 
دادگسـتری کرمـان و بـا حضور نماینده محترم دادسـرا برگـزار می گرددطالبین شـرکت در مزایده می 
تواننـد تـا5 روز قبـل از مزایـده از ملـک مذکـور بازدید و در صورت تمایل به شـرکت در مزایده بایسـتی 
ده درصـد قیمـت کارشناسـی بمبلـغ 10/134/100/000ریال با شناسـه واریـز 9۷38۷00004۷501212 به 
حسـاب شـماره 21۷1293951000سـپرده دادگسـتری نزد بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی 
خـود در پاکـت در بسـته و تـا قبل از سـاعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی اسـت شـخصی به 
عنوان برنده مزایده شـناخته می شـود که قیمت باالتری داده باشـد. در صورت انصراف برنده مزایده 
%10مبلـغ پیشـنهادی بـه نفع دولـت ضبط خواهد شـد. در ضمن دایـره اجرا هیچ گونه مسـئولیتی در 
قبـال معامـاالت معارض نخواهد داشـت .برنده مزایده بایسـتی نسـبت بـه واریز مابـه التفاوت مبلغ 

کارشناسـی تا مبلغ پیشـنهادی در روز مزایـده اقدام نمایند. 
دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- شیروانی م.الف :272

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 -برابـر رای شـماره 
1398۶031900۶00058۷ هیـات اول /دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک ماهان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقای/خانـم علـى اميـر ماهانی فرزند غامحسـین بشـماره شناسـنامه 1254 
صـادره از کرمـان در یـک بـاب خانه به مسـاحت 250 متر مربع پاک 10298 فرعـی از 1 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 3424 باقیمانـده فرعی از 1 اصلـی واقع در بخش 5 کرمـان واقع در ماهان 
خیابـان تیگـران کوچه 5 خریداری از مالک رسـمی آقای/خانم محل مالکیت منـوره مراد نژاد محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهد شـد. تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 98/4/18-تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 98/5/2
سید رضا انصاری رئیس ثبت اسنادو امالک

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 98۰۰۵94 
طبق مواد 18 و 19 ائین نامه اصاحی اجرائی بدین وسـیله به اقای 
مهـدی جامـی فرزنـد محمـد رضا بـه شـماره ملـی 2980۶۶۶483 
ابـاغ میشـود بابـت مهریـه به همسـر خـود مبلـغ 35/040/000/000 
ریـال بدهکار میباشـید که بر اثر عـدم پرداخت وجه بستانکاردرخواسـت صدور اجرائیه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادرو بکاسـه فـوق در این اجـرا مطرح 
میباشـد لـذا طبـق مـاده 18/19 ائیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی به شـما اباغ 
میگـردد از تاریـخ انتشـار ایـن اگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک 
نوبـت در روزنامـه درج و منتشـر میگـردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بدون انتشـار اگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد/م الـف: ۶35 
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - زهرا سرمست 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بر زیـر زمیـن پـاک 58۷2 فرعی 
مجـزی شـده از 3 فرعـی از 3982 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه 
مسـاحت 190 متـر مربـع بـه ادرس کرمان خیابان دسـتغیب کوچـه 50 مورد 
تقاضـای خانـم بتـول پـور شـریف گوکـی مـی باشـد تـا کنـون تحدید حـدود نشـده و نیـاز به 
تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصره ذیل  ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب 
درخواسـت مالـک بـه شـماره 10531 -98/5/1 بدینوسـیله اگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی 
منتشـر و عملیات تحدیدی از سـاعت 8 صبح روز  98/5/23 در محل شـروع و بعمل خواهد 
امـد لـذا بـه مالـک یا مالکیـن اماک مجـاور رقبه مزبـور اخطار می گـردد که در موعـد مقرر در 
ایـن اعـان در محـل وقوع ملک حاظـر و در صورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحدیدی 
با معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی نسـبت به حدود و حقوق ارتقاقی ان اعتراضی داشـته 
باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا به ایـن اداره اعام نمایید  و ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ اعام 
اعتـراض مهلـت دارنـد تا بـه دادگاه صالحه مراجعـه و اقدام به تقدیـم داد خواسـت را از دادگاه 
اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پـس از َمضی مهلت یـاد شـده و ارائه گواهی 
عـدم تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامه خواهـد یافت و 

هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود/ م الـف: ۶3۶-تاریخ انتشـار 98/5/2
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
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آوای محلی           

 عَلْو کَن آِتشی خی چو کَهوری
 بِرز چایی گاُلبی توی غوری
 سر ُصحِب کنارِ تو َاچسپه

دالله مسکــــه ُو ُنوِن َتنوری

شاعر :  منصور رئیسی

 هوای شرجی و َتفِت ِچُشنت
 ندیُدم ای قلـم کَفته چُشنت
 ُمنی کُشته داللـه آ نگاهت

مو ناُدُنم به کـه رفته چُشنت

شاعر :  منصور رئیسی

 تو ناُدنی چکـــد زیِل چُشنت
 مو هابیل و تو قابیِل چُشنت

 َدمی که یه ِکّری ای ُمت نگا که
مو بوُدم مست و پاتیل چُشنت

شاعر :  منصور رئیسی

 تو کَدت داک و تلو احمدعلی
 چه کشنگی ُخن َخَرو احمدعلی!

 اگُنی که ُنمزدی بودی طرف
َنکَننِدت ور َپَتو احمدعلی!

شاعر :  منصور رئیسی

 خبر َیه کُربونی َدستی َب دارن
 ُو َخلکی َسر کَراری بی کَرارن

 ولی کُنگی که َمَزش َور دُلم َمند
نگارن ای نگارن ای نگارن

شاعر :  مهدی جاللی

رونق گردشگری کشور با حضور چینی ها
معاون گردشــگری میراث فرهنگی: اســتان کرمان در بین اســتان های جنوب شرق پس از یزد 

در اولویت چینی ها بوده اســت

معــاون گردشــگری از ابــاغ مقــررات لغــو یک طرفــه 
و گفــت کــه  داد  اتبــاع چیــن خبــر  بــا  روادیــد 
ــد  ــزا می توانن ــدون وی ــدت 21 روز ب ــه م ــا ب چینی ه

ــد. ــفر کنن ــران س در ای
جلســه  در  وزیــران  هیــأت  ایســنا،  بــه گــزارش 
خارجــه  امــور  وزارت  پیشــنهاد  بــه   2/4/1398
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  و 
قانــون   )43( تبصــره  اســتناد  بــه  و  گردشــگری 
بودجــه اصاحــی ســال 1343 کل کشــور روادیــد 
ایــران را یکطرفــه بــرای اتبــاع چیــن لغــو کــرد. 
روزنامــه تلگــراف بــه تازگــی در گزارشــی اعــام کــرده 
ــه  ــی ب ــزار چین ــدود 52 ه ــال 2018 ح ــت در س اس
ــران  ــی ته ــرودگاه بین الملل ــد. ف ــفر کرده ان ــران س ای
نیــز اعــام کــرده اســت ســال 139۷ حــدود 1۷0 هــزار 
چینــی از ایــران ترانزیــت شــده اند، بــدون آن کــه وارد 

ــوند. ــورمان ش ــاک کش خ
ــان  ــگر در جه ــن گردش ــع تامی ــن منب ــن مهم تری چی
ــی  ــون چین ــه 150 میلی ــک ب اســت. ســال 2018 نزدی
بــه خــارج از مرزهــای ایــن کشــور ســفر کردنــد. 
پیش بینــی  چیــن  گردشــگری  و  فرهنــگ  وزارت 
کــرده اســت: بــا تــدوام ایــن رشــد اقتصــادی و 
ــفر  ــار س ــخصی، آم ــاالنه ش ــای س ــش درآمده افزای
شــهروندان ایــن کشــور بــه خــارج از چیــن تــا 
ــد.  ــر برس ــون نف ــه 1۷8 میلی ــادی ب ــال 2022 می س
همچنیــن تخمیــن زده شــده ایــن گردشــگران در 

ــد. ــه کنن ــوان" هزین ــون "ی ــوع حــدود 1.2 تریلی مجم
ایــران از ســال 2011 بــه فهرســت مقاصــد گردشــگری 
چیــن وارد شــده اســت. از ســال 1395 نیــز نرمــش 
ــاذ  ــی اتخ ــگران چین ــذب گردش ــت های ج در سیاس
شــد. هیــات وزیــران نیــز اوایــل تیرمــاه مصوبــه لغــو 
یکطرفــه روادیــد بــا چیــن را صــادر کــرد. وزارت امــور 
خارجــه نیــز در نامــه ای بــه دســتگاه های مرتبــط 
ــه اجــرا  ــاه ب ــررات را از 25 تیرم ــن مق ــرد ای اعــام ک
خواهــد گذاشــت. معــاون اول رییس جمهــور نیــز 

ــاه رســانه ای کــرد. ــه را 2۷ تیرم ــن مصوب ــاغ ای اب
ولــی تیمــوری معــاون گردشــگری نیــز در )سه شــنبه 
ــی  ــاز وکار اجرای ــه س ــرد ک ــام ک ــاه( اع اول مردادم
ــوی وزارت  ــور از س ــه کش ــی ب ــگران چین ورود گردش
ــا و سرکنســولگری های  ــه نمایندگی ه ــور خارجــه ب ام
کشــور،  از  خــارج  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 

از  مرتبــط  نهادهــای  و  اجرایــی  دســتگاه های 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  ســازمان  جملــه 

ــد. ــام ش ــگری اع گردش
ــران  ــات وزی ــه هی ــاغ مصوب ــس از اب ــزود: پ وی اف
و  هماهنگی هــا  مشــورت ها،  دنبــال  بــه  و 
پیگیری هــای بــه عمــل آمــده، مقــررات اجرایــی 
ــن از  ــق چی ــوری خل ــاع جمه ــرای اتب ــد ب ــو روادی لغ
تاریــخ 98/4/25 ابــاغ و وارد مرحلــه عملیاتــی شــد.

معــاون گرشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــن اســاس تمــام  ــر ای دســتی و گردشــگری گفــت: ب
ــر  ــخ فوق الذک ــن از تاری ــق چی ــوری خل ــاع جمه اتب

ــد  ــذ روادی ــدون اخ ــده اند ب ــاز ش ــاه( مج )25 تیرم
ــر  ــوند و در ه ــران وارد ش ــامی ای ــوری اس ــه جمه ب
ــه مــدت 21 روز در کشــور اقامــت داشــته  ــار ورود ب ب

ــند. باش
ــور  ــان حض ــدت زم ــر م ــه پیش ت ــور خارج وزارت ام
ــن  ــران را 15 روز تعیی ــد در ای ــدون روادی ــا ب چینی ه

ــود. کــرده ب
میــراث  ســازمان  رییــس  مونســان  علی اصغــر 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور گفــت:  
یکــی از اهــداف  ایــران جــذب یــک میلیــون گردشــگر 

ــده اســت. ــج ســال آین ــار پن ــی ظــرف چه چین

تعداد چینی ها در کرمان
ــراث  ــگری می ــاون گردش ــراغ مع ــه س ــن رو  ب  از ای
فرهنگــی کرمــان رفتیــم، بردبــار بــه کرمــان نــو گفــت: 
25۷0 گردشــگر  پذیــرای  ســال گذشــته کرمــان 
چینــی بــوده و اســتان کرمــان در بیــن اســتان هــای 
ــا  ــی ه ــت چین ــزد در اولوی ــس از ی ــرق پ ــوب ش جن

ــوده اســت. ب

گزارش
کرمان نو

سنا
 ای

س:
عک

چیــن مهم تریــن منبــع تامیــن گردشــگر 
ــک  ــال 2۰18 نزدی ــت. س ــان اس در جه
ــارج از  ــه خ ــی ب ــون چین ــه 1۵۰ میلی ب
مرزهــای ایــن کشــور ســفر کردنــد. وزارت 
فرهنــگ و گردشــگری چیــن پیش بینــی 
کــرده اســت: بــا تــدوام ایــن رشــد 
اقتصــادی و افزایــش درآمدهــای ســاالنه 
ــن  ــهروندان ای ــفر ش ــار س ــخصی، آم ش
کشــور بــه خــارج از چیــن تــا ســال 2۰22 
ــد.  ــر برس ــون نف ــه 178 میلی ــالدی ب می

معــاون ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه وضعیــت شهرســتان های 
اســتان در ســواد گفــت: باالتریــن درصد باســوادی را در 
شهرســتان کوهبنــان بــا بیــش از 98 درصــد پوشــش و 
پاییــن تریــن درصــد را در شهرســتان رودبــار جنــوب بــا 

قریــب ۷۷ درصــد پوشــش داریــم.
محمــد ضیاءالدینــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا 
منطقــه کویــر، دربــاره وضعیــت ســواد در اســتان کرمان 
ــای آمــار بیســوادی در کشــور، مرکــز  ــار کــرد: مبن اظه
آمــار ایــران اســت کــه سرشــماری از ســال 90 هــر پنــج 
ســال یــک بــار انجــام مــی شــود و مبنــای ایــن آمــار، 

خوداظهــاری مــردم اســت.
وی بــا بیــان اینکــه براســاس آمار ســال 95، در اســتان 
کرمــان 155 هــزار و 150 نفــر بیســواد)در گــروه ســنی 

ــداد ۷2  ــن تع ــه از ای ــام شــده ک ــا 49 ســال( اع 10 ت
هــزار و 508 نفــر مــرد و 82 هــزار و ۶42 نفــر زن بــوده 
انــد تصریــح کــرد: از ســال 95 بــه بعــد ســاالنه حــدود 
ــم و  ــرده ای ــواد ک ــوزش داده و باس ــر را آم ــزار نف 5 ه
ــز در دوره  ــد نی ــه بودن ــاد گرفت ــواد ی ــه س ــانی را ک کس
هــای تحکیــم و انتقــال تحــت آمــوزش قــرار داده ایــم.

ــال  ــرای س ــن ب ــرد: همچنی ــان ک ــی بی ــاء الدین ضی
پوشــش  تحــت  مجــوز  نیــز  جدیــد  تحصیلــی 
ســوادآموزی قــرار دادن 5 درصــد افــراد بیســواد 50 تــا 
ــرده  ــذ ک ــرورش اخ ــوزش و پ ــال را از وزارت آم ۶0 س

ــم. ای
معــاون ســوادآموزی آمــوزش و پــرورش اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه ســهمیه اباغــی ســوادآموزی در 
هــر ســال تحصیلــی اظهــار کــرد: بــرای ســال 98-99 

ســهمیه 9 هــزار نفــری بــه اســتان کرمــان ابــاغ شــده 
ــد  کــه درخواســت داده ایــم ایــن ســهمیه کاهــش یاب
ــرا مــا در شناســایی و جــذب بیســوادان در اســتان  زی

ــم. کرمــان مشــکل داری
ــان اینکــه ســال گذشــته بیــش  ــا بی ــی ب ــاء الدین ضی
از ۷ هــزار نفــر ســهمیه ســوادآموزی اســتان بــود 
ــایی و  ــر را شناس ــزار نف ــش از 5 ه ــتیم بی ــه توانس ک
جــذب کنیــم تصریــح کــرد: یکــی از مشــکات اصلــی 
در بحــث ســوادآموزی ایــن بــوده کــه واخواهــی از مــا 
براســاس آمــار بــوده امــا ایــن آمــار بــه نــام مــا نیســت 
و متاســفانه مرکــز آمــار کشــور ایــن آمــا را بــه مــا نمــی 
دهــد کــه راهکارهــای قانونــی دارد دنبــال مــی شــود تــا 
ــا بتوانیــم  ــه مــا بدهــد ت مرکــز آمــار ایــن اســامی را ب

تکلیــف ایــن افــراد بیســواد را روشــن کنیــم.

وی بــا اشــاره بــه پیــش بینــی پوشــش ۷ هــزار نفــری 
اســتان  در  تحصیلــی 98-99  در ســال  بیســوادان 
ــده  ــخت ش ــوادان س ــایی بیس ــت: شناس ــان گف کرم
ــر و برخــی  اســت و برخــی مناطــق اســتان مهاجرپذی

ــتند. ــت هس مهاجرفرس
معــاون ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه وضعیــت شهرســتان های 
اســتان در ســواد افــزود: باالتریــن درصــد باســوادی را 
در کوهبنــان بــا بیــش از 98 درصــد پوشــش و پاییــن 
تریــن درصــد را در شهرســتان رودبــار جنــوب بــا قریــب 

۷۷ درصــد پوشــش داریــم.
ــوادترین  ــن کم س ــدی بی ــه 20 درص ــزود: فاصل وی اف
ــتای  ــه در راس ــم ک ــتان داری ــه اس ــوادترین نقط و باس
توســعه متــوازن بایــد ایــن فاصلــه را کاهــش بدهیــم 
ــه شهرســتان  ــژه ای ب ــن راســتا توجــه وی ــه در همی ک
ــد  ــع ســال جدی ــای جام ــه ه ــوب در برنام ــار جن رودب

ــه اســت. صــورت گرفت

شناسایی و جذب بی سوادان در استان سخت است 

رنا
 ای

س:
عک

قیمت مرغ کرمان باید 
به نرخ مصوب کشوری برسد

ه گفتــه سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری کرمــان، قیمــت 
گوشــت مــرغ بــه صــورت کشــوری تعییــن می شــود لــذا در ایــن راســتا قیمــت مرغ 

بایــد بــه صــورت تدریجــی کاهــش یابــد تــا بــه قیمــت مصــوب برســد.
بــه گــزارش ایرنــا، محمدعلــی دهقــان در ســیزدهمین نشســت ســتاد تنظیــم بــازار 
اســتان در اســتانداری کرمــان افــزود: قیمــت گوشــت مــرغ در اســتان کرمــان بایــد 
ــتان های  ــا اس ــب ب ــد و متناس ــوری برس ــوب کش ــرخ مص ــه ن ــده ب ــا 20 روز آین ت

مجــاور باشــد.
ــب  ــاور موج ــتان های مج ــر از اس ــرغ کمت ــت م ــت گوش ــه قیم ــان اینک ــا بی وی ب
خــارج شــدن ایــن کاال از اســتان کرمــان مــی  شــود ادامــه داد: قیمــت گــذاری مــرغ 
تنهــا توســط دولــت انجــام نمــی شــود و نــرخ ایــن کاال بایــد متناســب بــا کشــور 
بــه صــورت مرحلــه ای بــه 12 هــزار و 900 تومــان و قیمــت مــرغ زنــده هشــت هــزار 

و 500 تومــان برســد.
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری کرمــان اظهــار داشــت: 
نهــاده هــای مــورد نیــاز مرغــداران بــه میــزان کافــی در اســتان کرمــان وجــود دارد 
و قیمت گــذاری ایــن کاال بایــد بــه صورتــی باشــد کــه تخلیــه مــرغ در ایــن اســتان 

نداشــته باشــیم.
ــد  ــر اینکــه اســتان ها نمی توانن ــی ب ــه وزارت کشــور مبن وی گفــت: براســاس مصوب
صــادرات کاالهــای خــود را بــه ســایر اســتان های کشــور ممنــوع کننــد لــذا 

ــم. ــان بگیری ــتان کرم ــرغ را از اس ــروج م ــوی خ ــم جل نمی توانی
ــع و  ــود را رف ــکات خ ــد مش ــاز بای ــای غیرمج ــرد: مرغداری ه ــه ک ــان اضاف دهق

ــد. ــت کنن ــد دریاف ــرای تولی ــای الزم را ب مجوزه
وی ادامــه داد: یکــی از مشــکات مرغداری هــا در روســتاها تامیــن ســوخت مــورد 

نیــاز اســت کــه بایــد تدبیــری بــرای آن اندیشــیده شــود.
ــش  ــان در بخ ــتانداری کرم ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــت هماهنگ ــت معاون سرپرس
دیگــری از ســخنانش افــزود: گنــدم اســتان کرمــان مرغــوب تریــن گنــدم کشــور 
ــه لحــاظ خریــد گنــدم موفق تریــن اســتان کشــور بــوده  اســت و اســتان کرمــان ب

اســت.
وی بیــان کــرد: تــا امــروز 1۷0 هــزار تــن گنــدم توســط اســتان کرمــان خریــداری و 

در ســیلوها ذخیــره شــده اســت.

مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان کرمان گفت: ۷3 درصد از 
مجمـوع جمعیـت اسـتان کرمان تحت پوشـش شـبکه 
گازرسـانی هسـتند کـه نسـبت به متوسـط کشـور یعنی 

93 درصـد، اسـتان کرمـان 20 درصـد پایین تر اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا منطقـه کویـر، منوچهـر فـاح اول 
مردادمـاه در جلسـه شـورای حفـظ حقـوق بیـت المـال 
دادگسـتری اسـتان کرمان اظهار کرد: از ۷1 شـهر اسـتان 
تاکنـون بـه 53 شـهر گازرسـانی شـده ضمـن آنکـه 1۷ 
شهرسـتان دیگـر اسـتان نیز هـم اکنـون دارای پیمانکار 
اجـرای خطـوط گاز هسـتند که با اتمام گازرسـانی به این 
شـهرها، پوشـش شـهری اسـتان کرمـان بـه 98 درصـد 

رسـید. خواهد 
وی افـزود: 4 هـزار و 800 روسـتا در اسـتان کرمان وجود 
دارد کـه 3 هـزار و 300 روسـتا واجـد شـرایط گازرسـانی 
بوده  ضمن آنکه تاکنون به 1143 روسـتا گازسـانی شـده 

و 300 روسـتای دیگـر نیـز تـا پایـان سـال برنامـه ریزی 
بـرای تحت پوشـش شـبکه گاز خواهد شـد.

فـاح دربـاره وضعیـت فعلـی گازرسـانی در شـهرها و 
روسـتاهای اسـتان کرمـان و مقایسـه آن بـا متوسـط 
در  اسـتان کرمـان  وضعیـت  تصریـح کـرد:  کشـوری 
پوشـش گازرسـانی جمعیـت شـهری 93 درصـد بـوده 
که نسـبت به متوسـط کشـوری یعنی 9۷ درصـد، پایین 
تـر اسـت کـه بازهـم نزدیـک بـه متوسـط هسـتیم امـا 
متاسـفانه در پوشـش روسـتایی، وضعیت استان کرمان 
خوب نیسـت و هم اکنون 44 درصد روسـتاهای استان 
تحت پوشـش شـبکه گاز هسـتند این در حالی است که 

متوسـط کشـوری در حـدود ۷9 درصـد اسـت.
وی بیـان کـرد: ۷3 درصـد از مجمـوع جمعیـت اسـتان 
کرمـان تحـت پوشـش شـبکه گازرسـانی هسـتند کـه 
نسـبت به متوسط کشـور یعنی 93 درصد، استان کرمان 

20 درصـد پایین تـر اسـت.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکه در 
حـال حاضر ۶40 هزار مشـترک در اسـتان کرمـان داریم 
اظهـار کـرد: در بحـث لولـه کشـی شـبکه گاز در سـال 
گذشـته نزدیـک به یـک هـزار و 400 کیلومتـر کار صورت 
گرفـت کـه در نـوع خـودش یـک رکـورد محسـوب مـی 
شـود و امسـال نیز برای 2 هزار کیلومتر کار برنامه ریزی 

صـورت گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکه قاچاق سـوخت یکـی از معضات 
جـدی اسـتان کرمـان اسـت، افـزود: بـرای سـال جاری 
گازرسـانی بـه 13 محـور صنعتـی از جملـه 11 شـهرک 
صنعتـی برنامـه ریـزی شـده کـه در همیـن راسـتا نیـز 
اولویـت با گازرسـانی به گلخانه هاسـت کـه معتقدیم در 
ایـن صـورت 50 میلیـون لیتـر مصـرف سـوخت کاهش 

پیـدا خواهـد کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان:
جمعیت گازدار استان کرمان، ۲0 درصد پایین تر از متوسط کشوری

گلخانه داران کرمانی تسهیالت بانکی 
نامحدود دریافت می کنند

تسهیالت
بـه گفتـه سرپرسـت معاونـت 
اقتصـادی  امـور  هماهنگـی 
امسـال  کرمـان،  اسـتانداری 
تسـهیات بانکـی نامحـدود بـا 
سـود اندک در راسـتای رونق تولید به تمام گلخانه داران 

شـود. مـی  پرداخـت  اسـتان کرمـان 
بـه گـزارش ایرنـا، محمدعلـی دهقان روز سـه شـنبه در 
نشسـت خبـری پیرامـون تسـهیات بانکـی در زمینـه 
امهـال وام هـای کشـاورزی افـزود: ایـن تسـهیات بـه 
محصـوالت گلخانـه ای در تمـام مقیـاس هـا تعلـق می 
گیـرد لـذا کشـاورزان برای جـذب این اعتبار اقـدام کنند.

وی اظهـار داشـت: وام هـای کشـاورزی بـا سررسـید از 
مهـر 9۶ تـا پایان اسـفند 9۷ مشـمول امهال سـه سـاله 
می شـود و بـرای تحقـق ایـن امر2 هـزار میلیـارد تومان 
توسـط هیـات دولـت تخصیـص کـه از ایـن میـزان 1۷۶ 
میلیـارد تومان به اسـتان کرمان اختصاص یافته اسـت.

سرپرسـت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
کرمـان افـزود: محصـوالت کشـاورزی اسـتان کرمـان از 
جملـه 95 درصـد محصول پسـته، از فروردین تا آبان ماه 
سـال 9۷ دچار سـرمازدگی شـد لذا دولت برای حمایت 
از کشـاورزان خسـارت دیده مصوبه ای بر بخشودگی سه 
سـاله سـود وام های کشـاورزی داشته اسـت.وی عنوان 
کـرد: هیـات دولـت اعتبار یـک هـزار میلیارد تومـان نیز 
بـه بانک کشـاورزی اختصاص داد تا کشـاورزان وام های 
کشـاورزی خـود را طـی یک سـاله امهـال کننـد و سـهم 

اسـتان کرمـان از این اعتبـار 110 میلیارد تومان اسـت.
دهقـان اضافـه کـرد: کشـاورزان فرصـت دارنـد تـا 15 
مردادمـاه بـه بانک کشـاورزی مراجعـه و وام خود را یک 
سـال تمدیـد کنند و اگر کشـاورزی تا ایـن زمان مراجعه 
نکنـد باید سـود و جریمه خـود را پرداخت کنـد و در این 
راسـتا از مجمـوع 2۷ هـزار کشـاورز مشـمول در اسـتان 
کرمـان، سـه هـزار و 24 نفر بـه بانک ها مراجعـه کردند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:
میزان حیوان گزیدگی در رفسنجان 

از متوسط کشوری باالتر است
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
رفســنجان میــزان حیــوان گزیدگــی در رفســنجان 
را باالتــر از متوســط کشــوری اعــام کرد.بــه 
گــزارش خبرنــگار مهــر، احمــد جمالــی زاده  اظهار 
داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه میــزان حیــوان گزیدگــی بــا پرندگان، ســگ، 
گربــه ســانان و غیــره در رفســنجان از متوســط کشــوری باالتــر اســت و 
واکســن هــاری توزیــع مــی شــود امــا در برخــی مواقــع بــا کمبــود ایــن 
واکســن مواجــه مــی شــویم و بــه تهــران درخواســت مــی دهیــم و تهیــه 

مــی کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه رفســنجان در منطقــه آندمیــک از نظر هاری هســتیم، 
ــی اســت و  ــاری واردات ــاری و واکســن ه ــرد: ســرم ضــد ه ــح ک تصری
تامیــن آن بــرای وزارتخانــه ممکــن اســت بــا مشــکاتی مواجــه باشــد 
از طرفــی درصــد ســگ هــای مبتــا بــه هــاری هــم در رفســنجان بــاال 

اســت.

تئاتر »دختری 7۰ساله دامنی 
7ساله« روی صحنه می رود

تئاتـر »دختـری ۷0 سـاله، دامنـی هفـت سـاله و دلـی 
کـه تـازه داشـت به دنیـا می آمـد« روی صحنه مـی رود.

تئاتـر »دختـری هفتاد سـاله، دامنی هفت سـاله و دلی 
کـه تـازه داشـت به دنیـا می آمد« بـر روی صحنـه می رود.تئاتر »دختـری هفتاد 
سـاله، دامنی هفت سـاله و دلی که تازه داشـت به دنیا می آمد« به نویسـندگی 
و کارگردانـی سـودابه رجایی از روز سه شـنبه اول مرداد ماه سـال جـاری به مدت 
20 شـب در مجموعـه یـادگاران روی صحنـه می رود.سـودابه رجایـی در گفتگو با 
خبرنـگار مهـر بیـان داشـت: تئاتـر »دختری هفتـاد سـاله، دامنی هفت سـاله و 
دلـی کـه تـازه داشـت بـه دنیـا می آمـد« روایـت اجتماعـی طنـز گونه ای اسـت 
کـه برگرفتـه از زندگـی خودم بـوده و مشـکات و ناهمواری های زندگـی زنان در 
جامعـه را به تصویر می کشـد.وی افـزود: »مرجان نامجوفر« و »سـیما رزازنژاد« 
بازیگـران ایـن مجموعه نمایشـی هسـتند همچنیـن دسـتیار کارگـردان، عوامل 
صحنـه و دکـور که مجموعًا 10 نفر هسـتیم.کارگردان تئاتر »دختری هفتاد سـاله، 
دامنـی هفـت سـاله و دلی که تازه داشـت به دنیـا می آمد« گفت: تاکنـون در 80 
تئاتـر در اسـتان و کشـور ایفـای نقش کـرده ام و امیدوارم این مجموعه نمایشـی 

مـورد قبول همشـهریان کرمانی قـرار گیرد.

خبر

هنر


