
فقر مالی و عدم آشنایی بهره برداران در جنوب کرمان مهمترین علت عدم 
استقبال از بیمه دام است

ورود ریزگردها به حوزه جنوب کرمان
جنگل قائم در انحصار قبرهای 

جامانده از قبرستان
شهردار کرمان این خبر را رد می کند

بی پولی؛ علت بیمه نبودن 
دام ها در جنوب

کتابخوان هست، کتابخانه نیست!
مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی استان: کمتر از 20درصد کتابخانه های 

استان در جنوب قرار دارند

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

هشداربهگندمکاران
منطقهجنوبکرمان
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مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمان:
توزیع میوه یارانه ای در کرمان 

از ۲۵ اسفند انجام می شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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 پایان سرایش شاهنامه
»برگرفته از بیتوته«

حانیه زندوکیلی
یادداشت مهمان

شـاهنامه اثر حکیم ابوالقاسـم فردوسی توسـی )زادٔه 
319 -397 شمسـی( حماسـه ای منظـوم و شـامل 
حـدود ۶0٬000 بیـت اسـت که در روز 25 اسـفند سـال 
388 شمسـی )400 قمـری و 1010 میالدی( به اتمام 
و  بزرگ تریـن  از  یکـی  فردوسـی  رسـید. شـاهنامه 
برجسـته ترین حماسـه های جهان اسـت که سرایش 
آن سـی سـال بـه طـول انجامیـد. محتـوای ایـن 
شـاهکار ادبـی، اسـطوره ها، افسـانه ها و تاریـخ ایـران 
از ابتـدا تـا فتـح ایـران توسـط اعـراب در سـده هفتم 
اسـت کـه در چهـار دودمـان پادشـاهی پیشـدادیان، 
کیانیـان، اشـکانیان و ساسـانیان خالصـه می شـوند 
و بـه سـه بخـش اسـطوره ای )از عهـد کیومـرث تـا 
پادشـاهی فریـدون(، پهلوانـی )از قیـام کاوه آهنگـر 
تـا مـرگ رسـتم( و تاریخـی )از پادشـاهی بهمـن و 
ظهـور اسـکندر تـا فتح ایـران توسـط اعراب( تقسـیم 
می شـود.در واقـع مـی تـوان گفـت زمانـی کـه زبـان 
دانـش و ادبیـات در ایـران زبـان عربی بود، فردوسـی 
بـا سـرودن شـاهنامه موجـب زنده شـدن و احیـای 
زبان پارسـی شـد. یکـی از مأخذ مهمی که فردوسـی 
برای سـرودن شـاهنامه از آن اسـتفاده کرد، شاهنامه 
ابومنصـوری بود. شـاهنامه نفـوذ بسـیاری در ادبیات 
جهـان داشته اسـت و شـاعران بزرگـی ماننـد گوتـه و 
ویکتـور هوگـو از آن بـه نیکـی یـاد کرده اند.بر اسـاس 
آنچـه کـه از بیت هـای پایانـی شـاهنامه در می یابیم، 
فردوسـی در ایـن روز، پـس از سـی سـال رنـج و 
دشـواری سرایش حماسه بلند شـاهنامه، به کار خود 

پایـان می دهـد و...
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9 تا 823 تا 21

ادامه در صفحه 3

ــه نشــانی صدرالذکــر تحویــل نماینــد،  ــه اداره کل زندانهــا ب ــه دبیرخان ــا ســاعت 1۴ روز 98/1/7 ب حداکثــر ت
شــایان ذکــر اســت حضــور شــرکت هــای مهندســی مشــاور بصــورت مشــارکت در فراینــد انتخــاب مشــاور 
فــوق الذکــر پذیرفتــه نخواهــد شــد و ضمنــا ارســال اســناد و مــدارک تکمیــل شــده هیچگونــه تعهــدی در 
ــی فراخــوان در  ــد و اگه ــی ایجــاد نمــی کن ــرای دســتگاه اجرای ــان را ب ــا متقاضی ــرارداد ب ــاد ق ــه انعق زمین

ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات کشــور منعکــس شــده اســت.

روابط عمومی اداره کل زندانهای استان کرمان

نوبت دوم فراخوان عمومی
مشاوران به ارزیابی کیفی 

اداره کل زندانهـای اسـتان کرمان در نظـر دارد به منظور انجام خدمات بازنگری نقشـه های معماری 
موجـود و سـپس تهیـه نقشـه هـای اجـرای فـاز دو جهت احـداث سـاختمان زنـدان جیرفت کرمـان با 

زیربنـای حـدود 2۵۰۰۰ متـر مربـع و بـا رعایت آئین نامه خرید خدمات مشـاوره نسـبت بـه ارزیابی کیفی 
مشـاوران ذیصـاح اقـدام نماید ، لذا از کلیه شـرکت های مهندسـی مشـاوری کـه دارای گواهینامه معتبر 
تشـخیص صاحیت در سـاختمانهای اداری ، تجاری ، مسـکونی ، صنعتی و نظامی می باشـند و از ظرفیت 
خالـی انجـام کار برخوردارنـد دعوت بعمـل می آید . حداکثـر تـا سـاعت 1۴ روز 97/12/2۵ جهت دریافت 
اسـناد اسـتعام ارزیابـی کیفـی RFQ فرآینـد انتخـاب مشـاور در پروژه ياد شـده به نشـانی بزرگـراه امام 
خمینـی )ره( اداره کل زندانهـای اسـتان کرمان دفتر اداره فنی و عمرانی مراجعه نمایند هر یک از مشـاوران 
شـرکت کننده در فرآیند مذکور بایسـتی اسـناد و مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی را در یک بسـته الک 
و مهـر شـده ) کـه بایـد عاوه بر موضوع ، نام کامل شـخصیت حقوقی ، نشـانی ، شـماره تلفـن و دورنگار و 

کد پسـتی شـرکت مهندسی مشـاور شـرکت کننده در ظهر آن درج شـده باشد(.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمان:

توزیع میوه یارانه ای در کرمان از ۲۵ اسفند انجام می شود
مدیـرکل جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان با اشـاره 
بـه اینکـه بیـش از 99 درصـد میـوه شـب عیـد در 
سـردخانه های اسـتان ذخیره سـازی شـده اسـت 
گفـت: توزیع میـوه یارانه ای در کرمان از 25 اسـفند 

انجـام می شـود.
عبـاس سـعیدی در رابطـه بـا آخریـن وضعیـت 
ذخیره سـازی میـوه شـب عیـد در اسـتان کرمـان 
اظهـار داشـت: میوه هـای سـیب و پرتقـال جـزو 
کاالهـای اساسـی قلمداد شـده اسـت و به همین 
نسـبت  کـه  همانطـور  کشـاورزی  جهـاد  دلیـل 
تـالش  مـردم  اساسـی  مایحتـاج  تامیـن  بـه 

می کنـد نسـبت بـه تامیـن میـوه شـب عیـد نیـز 
دارد. برنامه ریـزی 

جهـاد کشـاورزی  مدیـرکل  تسـنیم،  بـه گـزارش 
اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه نـوروز امسـال بـر 
از  بیـش  اسـتان  بـازار  تنظیـم  مصوبـه  اسـاس 
هـزار و 700 تـن سـیب درختـی و پرتقـال خریـد و 
ذخیره سـازی شـده اسـت گفت: این اقدام توسـط 
سـازمان تعـاون روسـتایی انجام می شـود وتاکنون 
تمـام سـیب درختـی که بیـش از 500 تن اسـت در 
سـردخانه های اسـتان ذخیره سـازی شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه امسـال سـیب درختـی از 

و  خریـداری  ارومیـه  و  دماونـد  شهرسـتانهای 
حـدود دو مـاه اسـت کـه در سـردخانه های اسـتان 
ذخیره سـازی شـده اسـت افـزود: در حـال حاضـر 
بیـش از 99 درصـد میـوه شـب عیـد ذخیره سـازی 

شـده اسـت و جـای نگرانـی نیسـت.
سـعیدی با بیـان اینکه قیمت میوه هنوز مشـخص 
نیسـت و در جلسـه تنظیـم بـازار اسـتان تعییـن 
می شـود خاطرنشـان کـرد: هـر قیمتـی کـه تعیین 
شـود 15 تـا 20 درصـد کمتـر از قیمـت بـازار اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه 30 غرفـه در شـهر کرمـان 
کار توزیـع میـوه شـب عید را انجـام می دهند گفت: 

نظـارت بـر غرفه ها توسـط سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت و تعزیـرات حکومتـی اسـتان و اصنـاف 

انجـام می شـود.
مدیـرکل جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان بـا بیـان 

اینکـه نیـاز شهرسـتانهای اسـتان در بحـث میـوه 
توسـط فرمانـداران از قبل اعالم شـده اسـت افزود: 
در سـایر شهرسـتانها نیـز 70 غرفه بـرای توزیع میوه 

شـب عیـد ایجـاد می شـود.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان 

فراخـواننوبت دوم 
شماره 97-18

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان در اجــرای آییــن نامــه اجرایــی بنــد ج مــاده 12 قانــون 
برگــزاری مناقصــات در نظــر دارد اجــرای پــژوه هــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق مناقصه عمومی فشــرده 
یــک مرحلــه ای بــه پیمانــکاران متقاضــی دارای گواهینامــه معتبــر واگــذار نمایــد لــذا از واجدین شــرایط 
دعــوت میشــود از تاریــخ چــاپ فراخــوان نوبــت اول بــه مــدت 2 روز بــه ســامانه ســتاد ایــران جهــت 
دریافــت اســناد و شــرکت در مناقصــه مراجعــه نماینــد حضور شــرکتهایی که ســهامداران آن دارای ســهام 

یــا عضــو هیــات مدیــره مشــترک بــا شــرکت هــای دیگــر مــی باشــند ممنوع اســت

سال رسید شماره طرحاعتباربرآورد اولیهپروژه
اسناد

مبلغ ضمانت نامه 
فرایند ارجاع کار

تکمیل مدرسه موالنا 16 
3۴876۰۰۰18۰1۰1۵۰1799/7/21سیرجان

98/3/2717۵/۰۰۰/۰۰۰

679663۰۰18۰1۰1۵۰1799/7/21تکمیل سالن ورزشی رابر
98/3/273۴۰/۰۰۰/۰۰۰

تکمیل مدرسه پور چنگیز 
17۴۵2۵۰۰1۵۰1۰1۵۰۰999/7/2188/۰۰۰/۰۰۰بزنجان بافت
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ورود ریزگردها 
به حوزه جنوب کرمان

برنامه های هفته منابع طبیعی 
در جنوب ادامه دارد

هشدار  به گندم کاران 
منطقه جنوب کرمان

مرکـز مدیریـت راه هـای اداره کل 
راهـداری و حمل و نقـل جاده ای 
جنوب اسـتان کرمـان در اطالعیه 
ای از بـروز پدیـده گـرد و غبـار و ریزگردهـا در 
محـور مواصالتـی رودبـار جنـوب بـه ایرانشـهر 
خبـر داد.بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
راهـداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اسـتان 
کرمـان، در اطالعیه مرکز مدیریـت راه های اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
کرمـان، آمـده اسـت بـا توجـه بـه خیـزش و 
ورود ریزگردهـا و گـردو غبـار از مرزهای شـرقی 
کشـور و استان سیسـتان و بلوچستان به حوزه 

جنوب اسـتان کرمان سـبب کاهـش دید افقی 
بـه میـزان 50متـر در محـور رودبار به ایرانشـهر 
شـده اسـت.در اطالعیـه مرکز مدیریـت راه های 
جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  اداره کل 
جنوب اسـتان کرمان آمده اسـت، آن دسـته از 
رانندگانـی کـه قصد تـردد در این محـور را دارند 
بـا توجه بـه کاهش دیـد افقی جوانـب احتیاط 
را رعایـت و از سـرعت غیـر مجـاز خـودداری کننـد.

شـماره تماس 141مرکز مدیریت را ه هـای اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
اسـتان کرمان هم برای اطـالع از وضعیت راه ها 

اعالم شـده اسـت .

منابـع  هفتـه  از  روز  چهارمیـن  در 
طبیعی و آبخیـزداری دکتر احمدی 
و  طبیعـی  منابـع  اداره  رییـس 
همراهـی  بـه  جیرفـت  آبخیـزداری شهرسـتان 
تعـدادی از پرسـنل ایـن اداره ضمـن دیـدار بـا 
اسـاتید و طـالب حـوزه علمیـه امام صـادق علیه 
السالم شهرسـتان جیرفت در خصوص حفاظت 
از انفـال و منابـع طبیعـی و آبخیـزداری گفتگـو   
کردند. در این دیدار حجت االسـالم والمسـلمین 
سـید بهـروز حسـینی مسـوول حـوزه نمایندگی 
ولـی فقیـه در سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان و نیـز حجت االسـالم والمسـلمین سـید 

محمد حسـینی  مسـوول حـوزه نمایندگـی ولی 
فقیـه در اداره کل نیـز حضـور داشـت. همچنیـن 
جلسـه تعاملی مهندس سـاالری نسـب رییس 
آبخیـزداری شهرسـتان  و  طبیعـی  منابـع  اداره 
فرماندهـی  بیدشـکی  سـرهنگ  بـا  عنبرآبـاد 
مسـوول  سـهرانی  حجت االسـالم  و  انتظامـی 
عقیدتـی و سیاسـی نیـروی انتظامـی عنبرآبـاد 
فی مابیـن  همـکاری   خصـوص  در  و  برگـزار  
دام،  چـرای  مدیریـت  طـرح  اجـرای  مـورد  در 
جلوگیـری از قاچاق محصـوالت فرعی جنگلی و 
مرتعـی و کاهـش تخریـب و تصـرف عرصه های 
ملـی ایـن شهرسـتان بحـث و تبـادل نظـر شـد.

جهـاد  سـازمان  زراعـت  مدیـر 
گفـت:  کرمـان  جنـوب  کشـاورزی 
گنـدم کاران هفت شهرسـتان جنوبی 
اسـتان کرمـان در صـورت مشـاهده 
هرگونه لکه، تغییر رنگ، سـوختگی و خشـکیدگی 
بر روی خوشـه و برگ ها با هماهنگی کارشناسـان 
نسـبت بـه پیشـگیری و کنتـرل عامـل خسـارت 
اقدام کنند. به گزارش باشـگاه خبرنـگاران  فرامرز 
رسـتگاری، مدیـر زراعت افـزود: در روز هـای اخیر 
شـاهد بارش بـاران بودیم و برابـر پیش بینی های 
فصـل  انتهـای  در  بارش هـا  هواشناسـی کشـور، 
نیـز اسـتمرار دارد و زمینه اسـتقرار و سـطح سـبز 
یکنواخـت و مطلـوب مـزارع گندم فراهـم گردیده 

 

شبسـتان  خبرگـزاری  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
روز  سـال  مناسـبت  بـه  جنـوب،  کرمـان  از 
هنـری  و  فرهنگـی  کانون هـای  تأسـیس 

کارکنـان  و  سرپرسـت  کشـور  مسـاجد 
جنـوب  مسـاجد  هـای  کانـون  دبیرخانـه 
بـا حضـور در گلـزار شـهدای گمنـام  کرمـان 

ایـن  شـامخ  مقـام  بـه  جیرفـت  شـهر 
بـا  ادای احتـرام کردنـد و سـپس  شـهیدان 
امـام جمعـه جیرفـت، دیـدار و گفـت و گـو 
سـعادت فر  رضـا  االسـالم  کردند.حجـت 
امـام جمعـه جیرفـت، در ایـن دیـدار ضمـن 
گرامیداشـت ایـن روز و شـهادت امام هادی 
علیـه السـالم، گفـت: بـا توجـه بـه حداقـل 
انقالبـی  فعالیت هـای  و  امکانـات، تالش هـا 
جنـوب  مسـاجد  کانون هـای  جهـادی  و 
کرمـان، قابـل تقدیـر اسـت و امیدواریـم بـا 
همیـن روحیـه همچنـان در پویایـی مسـاجد 
بـا  باشید.حجت االسالم سـعادت فر،  کوشـا 
بایـد محـور  ایـن مطلـب کـه مسـجد  بیـان 
محلـه باشـد، اضافـه کـرد: همـان طـور کـه 
نمایـان  دور  از  مسـاجد  گلدسـته  و  گنبـد 
کانون هـای  فعالیت هـای  بایـد  اسـت 
مسـاجد در سـطح هـر محلـه نمـود داشـته 
اشـاره  بـا  جیرفـت،  جمعـه  باشـد.امام 
احتمـال  خصـوص  در  رهبـری  بیانـات  بـه 
و گام   1398 سـال  در  جدیـد  فتنـه  وقـوع 
خاطرنشـان کـرد: کانون هـای  انقـالب،  دوم 
مسـاجد عـالوه بـر فعالیت هـای فرهنگـی و 
فعالیت هـای  جدیـد،  سـال  در  بایـد  هنـری 

اقتصـادی را در دسـتور کار خـود قـرار دهند.
وی، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه مسـاجد بایـد 
بـه سـمت خودکفایـی حرکـت کننـد، ادامـه 
محـدود  مالـی  منابـع  کـه  آنجـا  از  داد: 
فعالیت هـای  بـا  اسـت کانون هـای مسـاجد 
مالـی  منابـع  تأمیـن  بـرای  بایـد  اقتصـادی 
سـعادت فر،  بکوشند.حجت االسـالم  کانـون 
اصلـی  برنامه هـای  از  یکـی  داشـت:  ابـراز 
بایـد  آتـی  سـال  در  مسـاجد  کانون هـای 
توجـه و کمـک بـه بهبـود وضعیـت معیشـتی 
مـردم محله باشـد بـه همین منظور بایسـتی 
بـه خانواده هـا بـا محوریت مسـجد، آموزش 
مدیریت اقتصادی معیشـت داده شـود.وی، 
و  مصـرف  مدیریـت  چنانچـه  تصریـح کـرد: 
اقتصـادی در جامعـه شـکل گیـرد بـا حداقل 
انجـام  را  بهتریـن کارهـا  می شـود  هزینه هـا 
مسـجدی  اگـر  خاطرنشـان کـرد:  وی  داد. 
برنامـه  بهتـر شـدن  معیشـت مـردم  بـرای 
داشـته باشـد قطعـا مـردم بیشـتری جـذب 
دیـدار،  ایـن  پایـان  در  می شـوند.  مسـاجد 
فعـاالن کانون هـای  و  مدیـران  از  تعـدای  از 
کانون هـای  دبیرخانـه  توسـط  مسـاجد 

شـد. تجلیـل  جنـوب  مسـاجد 

پروانـه اکتشـاف در شـمال اسـتان کرمـان و 
۶ پروانـه اکتشـاف در جنـوب ایـن اسـتان در 
سـال 97 اخـذ شـده اسـت.به گـزارش فلـزات 

اجرای فعالیت های اقتصادی 
مسجدمحور ضرورت دارد

دریافت 1۵ پروانه اکتشاف
در استان کرمان 
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کتابخانه هـای شـهر از آن دسـت مجموعـه هایـی هسـتند 
دهنـد  تغییـر  را  اسـتان  یـک  کـه می تواننـد سرنوشـت 
و خدمات رسـانی آن هـا برابـر بـا پـرورش یـک جامعـه 
اسـت، از ایـن رو »کاغذوطـن« بـر آن شـد تـا بـه بررسـی 
 مجموعـه عملکـرد کتابخانه هـای عمومی اسـتان بپـردازد. 
محمـد جـواد حسـین زاده مدیـرکل سـابق کتابخانه هـای 
عمومـی اسـتان کرمـان در ابتدای صحبـت به»کاغذوطن« 
می گویـد: کتابخانه هـا تـا سـال 1382 بخشـی از وازرت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی به حسـاب می آمدند اما از سـال 
84 رسـما نهاد کتابخانه ها در کشـور ایجاد شد. کتابخانه ها 
انجمن هایی تحت عنوان کتابخانه های عمومی شهرسـتان، 
شـهر، بخـش و اسـتان  دارنـد کـه فرمانـداران و جمعی از 
افـراد حقیقـی و حقوقـی عضو آن هسـتند و برای مسـایل 
مربـوط بـه کتـاب درکتابخانه هـای عمومـی تصمیم گیـری 
می کننـد.الزم اسـت ذکـر شـود که طبـق قانون نیـم درصد 
می گیـرد. تعلـق  کتابخانه هـا  بـه  شـهرداری ها  درآمـد 

سرانه فضای کتابخانه ای استان
حسـین زاده در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه سـرانه فضـای 
کتابخانه ای کرمان نسـبت به میانگین کشـوری چه مقدار 
اسـت توضیـح داد: در اسـتان کرمـان 132بـاب کتابخانـه 
عمومـی و مشـارکتی وجـود دارد. ایـن کتابخانه هـا دارای 
بیـش از یـک میلیون و ۶00هزار جلد کتاب هسـتند. بیش 
از ۶4هـزار متـر مربع فضای کتابخانه ای در اسـتان احداث 
شـده و بیش از 132 هـزار نفر عضو فعال در کتابخانه های 
و  هر20هـزار  ازای  بـه  مـا  اسـتان  در  هسـتند.  عمومـی 

945نفـر یـک بـاب کتابخانه عمومـی و به ازای هـر 100نفر 
هـم دو متـر فضای کتابخانـه ای وجود دارد. اسـتان کرمان 
جـز اسـتان های اول تـا پنجـم در شـاخص های مختلـف 
در حـوزه کتابخانه هـا قـرار گرفتـه اسـت.در ابتـدای سـال 
تـا )لحظـه مصاحبـه(  2میلیـون و 81هـزار و 898 نفـر به 
کتابخانه هـای عمومـی اسـتان مراجعـه کـرده و بیـش از 
یـک میلیـون جلـد امانـت گرفتـه شـده اسـت. بیـش از 
11هـزار صندلـی در کتابخانه هـا موجـود اسـت و بیـش از 
چهارصـد دسـتگاه رایانـه در کتابخانه ها قـرار گرفته و همه 
آمـاری کـه ارایـه می شـود بـه صـورت سـخت افزاری بوده 

و لحظـه بـه لحظه گـزارش می شـود. وی ادامـه می دهد: 
مـورد  1۶0هـزار  اسـتان  کتابخانه هـای  نشـریات  تعـداد 
اسـت کـه عـدد قابـل توجهی نیسـت چـون که نشـریات 
جدیـد جایگزیـن مـوارد قبلی و نشـریات قبل بـه مراکز و 

درجه بنـدی  واقـع کتابخانه هـا  اهـدا می شـوند.در  اعضـا 
هسـتند و بـه ازای هـر درجـه، کتـاب و نشـریات بـه آن ها 
متـراژ  براسـاس  کتابخانه هـا  درجـه  می شـود،  ارسـال 
سـاختمان و درجـه هـای فرهنگـی ارزیابـی می شـوند .

راه های ترویج کتابخوانی
 حسـین زاده می گویـد: نشسـت های کتابخانـی نـه تنهـا 
در مـدارس بلکـه در در کتابخانه هـا هـم انجـام می شـود 
کـه تـا کنـون تعـداد آن هـا بـه بیـش از 100 مـورد بـوده 

 مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی استان: کمتر از 20درصد کتابخانه های استان در جنوب قرار دارند

کتابخوان هست، کتابخانه نیست!

 اگرچه پژوهشـی در خصوص وضعیت کتابخوانی از سـال 93 به بعد در اسـتان صورت نگرفته اما در همان سـال 
کرمانـی هـا فقط19دقیقـه وقـت خود را بـرای مطالعه اختصـاص دادند.کتابخانه های شـهر از آن دسـت مجموعه 
هایـی هسـتند کـه می تواننـد سرنوشـت یک اسـتان را تغییـر دهنـد و خدمات رسـانی آن هـا برابر با پـرورش یک 
جامعـه اسـت،اما در جنوب کرمان وضعیـت کتابخانه های عمومی تعریف چندانی نـدارد. فعاالن اجتماعی منطقه 
جنـوب خصوصـا جازموریان اطـاع داده اند که کتابخانه ای در روسـتاهای این منطقه وجود ندارد و مدیرکل سـابق 
کتابخانه هـای عمومـی اسـتان نیز این موضـوع را تایید می کند. با توجه به نیاز جنوب اسـتان، بیشـتر اعتبـارات را 

بـه ایـن منطقه اختصـاص دادیم و عـاوه بر این نیروی بیشـتری بایـد در آنجا جذب به کار شـوند.

حسـین زاده می گویـد: 1۴کتابخانه عمومی 
در جنـوب استان)7شهرسـتان( وجود دارد  
کـه با وجـود کتابخانه هـای مشـارکتی این 
تعـداد به 17مـورد می رسـد در واقع کمتر از 
2۰ درصـد کتابخانه هـا در جنوب قـرار دارند 
و ایـن منطقه نیـاز جدی به کتابخانـه دارد.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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جنـوب  سـمت  بـه  ازشـهرکهنوج  وقتـی 
غربـی نـگاه کنیم،کوهسـتانی می بینیـم کـه 
ایـن  می یابـد.  امتـداد  مغـرب  سـمت  بـه 
یـا گـروک  نامش»گـرک«  کوهسـتان کـه 
و  »دهکهـان«  دهکـده  بـه  اسـت،ازجنوب 
»کـی  روسـتای   و  نازدشـت  بـه  غـرب  از 
اسـت.  پهلـوزده  پهرنگـی  وکالت  گیـو«  
ایـن کوهسـتان کـه  قله هـای متعـددی بـه 
بـه  نزدیـک  ارتفـاع  بـا  »خـارا«  نام هـای   
1۶00متـر  و »شـاهین زا«  و »مه گنـج« و 
کالت مـراد و...و....دارد ،گونه هـای متفاوتی 
گردشـگری  جاذبه هـای  وحـش از  حیـات 
را درون خودجـای داده اسـت. یکـی ازایـن 
جاذبه هـای بسـیار زیباوارزشـمند؛ در  دره ای 
فـرح انگیز و دلگشـا به نام تنـگ رزان  واقع 
شـده نامش  »خرمنده « اسـت که در دامنه 
شـرقی ایـن کوهسـتان و تقریبـا  روبـروی 
اسـت.  بند«واقـع شـده  »زمیـن   روسـتای 
بیشـتر  دیدنـی  و  جـذاب  مـکان  ایـن 
بـه  دارد  کـه  جاذبه هایـی  ی  همـه  از 
(خـودآوازه  )یاوبـاد  گـرم  آب  چشـمه 
خرمنـده  گـرم  آب  بلـی  اسـت؛    یافتـه 
آب هـای  از  پـر  حوضچه هایـی  سـپس  و 
بـزرگ  ماهی هـای  از  پـر  کـه  روانـی 
ریزدوسـت  سـانتیمتر(و  )حداکثـر20 
داشـتنی و  خرچنگ هـای قشـنگی اسـت 
کـه درهمـه جـای آن می تـوان دیـد. ایـن 
اخیـر  وجـود خشکسـالی های  بـا  دره کـه 
جوشـان  وچشـمه هایی  دایمـی  جریانـی 
دارد؛ درواقـع دنبالـه ای  از  رودخانه »َرزان« 
کـه بـه محلی»تنـگ َرُزن« گوینـد.  چشـمه 
آبگـرم آن کـه بسـیار معـروف هـم هسـت 
درحوضچـه ای باعمـق بیـش از یـک متـر و 
پهنایـی بـا قطر تقریبی 2متر با جوششـی از 
دل زمیـن و جریانی بسـیار زیبـا و دیدنی که 
کـف هـای آهکـی سـطح آن پوشـیده پس 
انـدازی  در چشـم  متـر   40 ازطـی حـدود! 
دلنـواز بـه جریـان آب شـیرینی کـه از  تنگ 
رزان می آیـد می پیونـدد. تـا آنجایـی که من 
اطـالع دارم آب گـرم خرمنـده از  بزرگترین، 
آب  چشـمه های  پرآب تریـن  و  زیباتریـن 
شـاید  و  کرمـان  اسـتان  درجنـوب  گـرم 
آب گـرم  باشـد.این  اسـتان  تمـام  در  هـم 
روماتیسـم،  درد،  اسـتخوان  درمـان  جهـت 
بیماری هـای پوسـتی سودمنداسـت. کمـی 
آبـی گـرم  جریان هـای  پیونـد  از  پایین تـر 
باعمقـی  آب،  حـوض  عمیق تریـن  سـرد  و 
نزدیـک به سـه متـر و قطـر 5مترقرارداردکه 
جریـان آبشـاری بیـش از یـک متـر درون 
آن می ریـزد. هـر روز شـمار زیـادی از اهالی 
سـهالور  تـا  کوتـک  از  مجـاور  روسـتاهای 
و زمیـن بنـد بـه دیـدن ایـن مـکان بسـیار 
روسـتای  بـه  نرسـیده  رونـد.  مـی  زیبـا  
سـمت  بـه  خاکـی  جـاده ای  بنـد  زمیـن 
مغـرب وکوه هـای گـرک  garek ازجـاده ی 
جدامی شـود،  آسـفالت کهنوج-بندرعبـاس 
بـه  2 کیلومتـر  حـدود  طـی  از  پـس  کـه 
خرمنـده می رسـد. بنابرایـن از  اداره میـراث 
فرهنگی وگردشـگری یا بخشـداری مرکزی 
انتظـار مـی رود جهـت سـاماندهی  کهنـوج 
ایـن مکان گردشـگری که جـز منابع طبیعی 
ودر مالکیـت هیـچ کسـی نیسـت به سـبب 
حضـور پیوسـته و پرشـمار بازدیدکننـدگان، 
 اقدامـات الزمـی که مـی دانند انجـام دهند.

از  خرمنـده  جـاده  کـه  جایـی  1-در 
راهنمـا  تابلـوی  می شـود  جـدا  آسـفالت 
کننـد. نصـب  گـرم  آب  وجـود  ذکـر   بـا 

و  مشـخص  را  خودروهـا  پـارک  2-محـل 
کنـد. سـاماندهی 

شـود. سـاخته  بهداشـتی   3-سـرویس 
کـه  درمانـی(  گـرم)آب  آب   4-چشـمه 
را جـذب  زیادتـری  بسـیار  افـراد  می توانـد 
کنـد. مثل دیگـر جاهای کشـور سـاماندهی 
برنامـه  بـا  سـاماندهی  ایـن  در  کننـد.5- 
ریـزی دقیق و منسـجم درآمدهایـی دارد که 

باشـد. می توانـد کارگشـا 

آبگرم خرمنده از جاذبه های 
گردشگری درکهنوج
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دوشنبه  20 اسفند  1397  1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
خوانیــم مــی  صفحــه  ایــن  دربــاره  را  شــما  پیامــک 

3 کاغذ جنوب

اطالعیـه
انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان منوجان

به اطاع دارندگان پروانه کسب معتبر دائم در اتحادیه های صنفی :
1- اتحادیـه صنـف آرایشـگران 2-  اتحادیه صنف خبـازان و قنـادان 3-اتحادیه 
صنـف عکاسـان و زرگران۴-اتحادیه صنف مصالح سـاختمانی۵-اتحادیه صنف 

تعمیر کاران
از تاریـخ 18/12/1397لغایـت 18/۰1/1398 ثبـت نـام از داوطلبـان عضویـت در 

هیـات مدیـره و بازرسـی اتحادیـه هـای فـوق الذکـر انجام مـی پذیرد 

هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های شهرستان منوجان

اگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده کالسـه 970307شـعبه سـوم اجـرای احـکام حقوقـی 
کرمـان امـوال ذیـل متعلـق بـه شـرکت تیـک مـاد پـی را از طریـق مزایده 

برسـاند  بفروش 
ردیـف شـرح واقـالم وسـایل تعداد)عـدد( وزن تقریبـی )کیلوگـرم( وزن )کیلـو( قیمـت 

واحد)ریـال( قیمـت )ریـال( توضیحـات 
1پایـه عمـودی داربسـت چکشـی )اسـکافلد سـتاره ای (ضایعاتـی ۶ 13 78 1۶000 ریـال 

1/284/000 ریـال پایـه داربسـت چکشـی ششـش پـره حـدودا 3 متـری
2 پایـه عمـودی داربسـت چکشـی )اسـکافلد سـتاره ای( ضایعاتـی 2   9   18   1۶000ریال 

288/000ریـال پایه داربسـت چکشـی ششـش پره حـدودا 2متری 
3پایه عمودی داربسـت چکشـی )اسکافولد سـتاره ای (ضایعاتی 210   4   840  1۶000ریال 

13/440/000ریال پایه داربسـت چکشـی دو حدودا 1 متر 
4 مهار رابط افقی  داربسـت چکشـی )اسـکافولد سـتاره ای( ضایعاتی 28   2   5۶   1۶000 

ریال 89۶/000ریال مهار داربسـت چکشـی حـدودا 1 متری
5 مهاررابط افقي داربسـت چکشـی )اسکافولدسـتاره ای (ضایعاتی 15   5   75  1۶000ریال 

1/200/000 ریال مهار داربسـت چکشـی حدودا 1متری 
۶مهاررابـط افقـی داربسـت چکشـی )اسکافولدسـتاره ای(ضایعانـی 9    3/50    31/50    

1۶000ریـال 504/000ریـال مهـار داربسـت چکشـی حـدودا 1متـری 
7مهار رابط افقی داربسـت چکشـی )اسکافولدسـتاره ای( ضایعاتی 1    7    7   1۶000ریال 

112/000ریال مهار داربسـت چکشـی حدودا 2متری 
جمع وزن کل 1105/5       17/724/000ریال 

قیمت کل اقالم و وسایل به عدد )ریال( 17/724/000ریال 
قیمـت کل اقـالم و وسـایل بـه حروف)ریـال( هفـده میلیـون و هفتصـد و بیسـت و چهـار 

ریال هـزار 
ردیـف شـرح اقالم و وسـایل تعداد)عـدد( وزن تقریبـی )کیلوگـرم( وزن )کیلوگرم( قیمت 

واحد)ریـال( قیمت )ریـال( توضیحات 
1پایـه  عمـودی داربسـت چکشـی )اسـکافلد سـتاره ای( ضایعاتـی 125    1300   1۶2500   

1۶000 ریـال 2۶/000/000ریـال پایـه داربسـت چکشـی پنـج و شـش پـره حـدودا 3متری
2 پایـه عمـودی داربسـت چکشی)اسـکافلند سـتاره ای (ضایعاتـی 75    900    ۶7500    

1۶000ریـال 10/800/000ریـال پایـه داربسـت چکشـی چهارپـره حـدودا 2متـری
3 پایـه عمـودی داربسـت چکشـی )اسـکافلد سـتاره ای( ضایعاتـی ۶۶     400    2۶400     

1۶00ریـال  4/224/000 ریـال
پایه داربست چکشی  دو سه پره حدودا 1 متری

چهار پره حدودا امری 4 / 224 / 000 ریال پایه داربست چکشی دو وسه پره حدودا
امتری

4مهـار رابـط افقـی داربسـت چکشی)اسـکافولد سـتاره ای (ضایعاتـی 190      500    95000     
1۶000ریـال 15/200/000 ریـال مهار داربسـت چکشـی حـدودا 1/5 متری

5مهاررابط افقی داربست چکشی )اسکافولد ستاره ای( ضایعاتی370       350      129500      
1۶000ریـال 20/720/000 ریـال مهارداربسـت چکشـی حـدودا 1 متـری  جمـع 480900   -    

ریال   7۶/944/000
قیمت کل اقالم و وسایل به عدد)ریال( 7۶/944/000ریال 

قیمـت کل اقـالم و وسـایل بـه حروف)ریـال( هفتـاد و شـش میلیـون و نهصـد و چهـل و 
چهـار هـزار ریال

ردیف نوع جنس تعداد قیمت تقریبی پایه 
1قیچی میلگرد 1  1/100/000ریال

2 آبگرمکن 1    800/000ریال
3 تلویزیونLG   1     2/100/000 ریال

4ضدیخ تاریخ گذشته
5سرامیک 2 مترمربع هرمترمربع 7هزارتومان

جمـع كل اجنـاس ایـن جـدول بمبلـغ 4/140/000 ریـال )چهـار میلیـون و یکصـد و چهـل 
ریال( هـزار 

اموال اسقاطی 
ردیف اقالم تعداد ردیف اقالم تعداد 

1فرغون کهنه بدون تایر 5عدد24 فرغونکهنه با تایر 2 عدد
2ضد یخ بتن 20لیتری4 گالن 25 سطل مالتی کهنه 1

3موف لوله یک بسته 2۶ شیلنگ تراز 1عدد 
4داکت برق ناقص با درب تعدادی 27 قیچی میلگرددستی 1عدد

 5رادیو اینترنت میکروتیک شکسته وکهنه 1عدد 28 تیوپ فرغون 4 عدد 
۶بیل 1عدد 29 شن کش 1عدد

 7کلنگ 1عدد 30 اجاق گاز کوچک کارکرده 2عدد 
8پوتک 1عدد 31 سیم چین بدون روکش 1عدد

9 دستگاه خراب چسب اکواریوم 1عدد 32 پشم شیشه 1عدد
 10 دربند پالستیکی ماموت 1 کارتن 33 سرامیک بازشده 2بسته
 11قابلمه قرمز 5لیتری کهنه 1عدد 34 سبد پالستیکی کهنه 1عدد

 12پیج 5 سانتی متری تعدادی 35 کاشی دکوری کف 1عدد
 13کاتریج hpکهنه پرینتر 1 عدد 3۶ مشعل ایزوگام 1عدد
 14بولت 32   5عدد 37 چهارپایه فلزی 1/5 متری 1عدد

 15 موتور کهنه کولر 1 عدد 38 تلویزیون 21اینچ lg کارکرده 1عدد
 1۶سه راهی لوله پلی اتیلن 3عدد 39 کابل شبکه 1عدد

 17 استامبولی بنایی 1عدد 40 صفحه سنگ معمولی 25عدد
 18پیسوله رنگ کهنه 1عدد 41 اجاق گاز سه شعله کهنه 1عدد

 19 پریز برق 4 عدد 42 آبگرمکن دیواری بوتان 1عدد
 20المپ 3۶ وات مهتابی 14 عدد 43 هواکش 15*15     1عدد

 21شیلنگ 2 و2/5استفاده شده 2بسته 44 توری کباب پز کهنه 1عدد
 22نبشی نمره 3جهت ساپورت 38عدد 45 پیچ بولت سوله ای 188عدد

 23میلگرد جهت ساپورت 28عدد
 جمع کل 10/850/000 ریال )ده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال(

متعلـق بـه شـرکت تیـک مـاد پـی کـه توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری بمبلـغ 
109/۶58/000 ریـال ارزیابـی شـده اسـت را از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند جلسـه 
مزایـده بـرای روزچهارشـنبه 97/12/15 سـاعت 10صبـح بـا حضـور نماینـده دادسـرا در 
محـل اتـاق مزایـده هـای اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان برگـزار مـی گردد 
لـذا کسـانیکه تمایـل بـه  شـرکت در جلسـه مزایـده دارنـد مـی تواننـد تـا5روز قبـل از 
تاریـخ برگـزاری مزایـده از امـوال مذکورواقـع در کرمـان- شـهرک خواجـو – مجتمـع 
نماینـد  بازدیـد  اداره زندانهـا- روی محوطـه – داخـل کانکـس  1۶0 واحـدی تعاونـی 
و پیشـنهاد خـود را بانضمـام %10مبلـغ کارشناسـی بملـغ  10/9۶5/800 ریـال باشناسـه 
واریـز 9۶341040104801273 به حسـاب شـماره 2171293951000 سـپرده دادگسـتری 
کرمـان نـزد بانـک ملی واریـز و درپاکت درب بسـته تا قبـل از برگزاری جلسـه مزایده به 
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمان تحویـل نمایندو برنـده مزایده کسـی خواهد 
بـود کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده%10 
مبلـغ واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد برنـده مزایـده بایسـتی مابقـی وجه را 
حداکثـر تـا یـک مـاه پـس از برگـزاری مزایـده پرداخـت نمایـد برنـده مزایـده بایسـتی 
بـه منظورجلوگیـری از سـو اسـتفاده و لـو رفتـن پیشـنهادات اعالمـی بـه جهـت لـزوم 
ارائـه شناسـه واریـزی بانکـی نسـبت بـه واریز مـا به التفـاوت مبلغ کارشناسـی تـا مبلغ 

پیشـنهادی در روز مزایـده اقـدام نماینـد
 دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان شیروانی م.الف 1969

پایان سرایش شاهنامه »برگرفته از بیتوته«

ادامه یادداشت

آگهی فقدان سند مالکیت
بـه  علـی  فرزنـد  نسـب  طاهـری  مجیـد   آقـای  اینکـه  بـه  نظـر 
از عنبرآبـاد مالـك مـوازی 9۶  شـماره ملـی۶9815718 ۶0صـادره 
سـهم مشـاع از یـک هـزار و پنجـاه و شـش سـهم از کل 9۶ سـهم 
ششـدانگ  یـک قلعـه زمیـن دارای پـالک 1فرعـی از ۶84 اصلـی واقـع در اراضـی 
جهـاد آبـاد شـهر عنبرآبـاد بخـش 45 کرمـان که سـند مالکیـت آن ذیل ثبـت دفتر 
الکترونیکـی 139۶2031914000۶00محلـی بـه شـماره 152999 سـری الـف 094 به 
نـام مجیـد طاهـری نسـب صـادر وتسـلیم گردید ه سـپس ضمـن تسـلیم دو برگ 
استشـهادیه محلـی تصدیـق  شـده اعـالم نمـوده کـه سـند مالکیـت پـالک فـوق 

مفقـود شـده و در خواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ، لـذا بـا سـتناد تبصره یک 
اصالحـی مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهـی مبشـود تـا 
چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر یا وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظرف مـدت ده روز از تاريخ التشـار آگهی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان عنبرآبـاد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت 
بـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند 

مالكيـت المثنـی اقـدام خواهـد گردیـد-
م الف :2047

مصیبت حیدریان رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان عنبر آباد
صاد

اقت

هشدار  به گندم کاران 
منطقه جنوب کرمان

انبار احتکار لوازم خانگی 
در جیرفت کشف شد

جهـاد  سـازمان  زراعـت  مدیـر 
گفـت:  کرمـان  جنـوب  کشـاورزی 
گنـدم کاران هفت شهرسـتان جنوبی 
اسـتان کرمـان در صـورت مشـاهده 
هرگونه لکه، تغییر رنگ، سـوختگی و خشـکیدگی 
بر روی خوشـه و برگ ها با هماهنگی کارشناسـان 
نسـبت بـه پیشـگیری و کنتـرل عامـل خسـارت 
اقدام کنند. به گزارش باشـگاه خبرنـگاران  فرامرز 
رسـتگاری، مدیـر زراعت افـزود: در روز هـای اخیر 
شـاهد بارش بـاران بودیم و برابـر پیش بینی های 
فصـل  انتهـای  در  بارش هـا  هواشناسـی کشـور، 
نیـز اسـتمرار دارد و زمینه اسـتقرار و سـطح سـبز 
یکنواخـت و مطلـوب مـزارع گندم فراهـم گردیده 

کـه نویـد بخـش تولیـد محصـول خوبی در سـال 
جـاری اسـت.وی ادامـه داد: با توجـه به تجربیات 
سـال های قبـل و شـرایط اقلیمـی و امـکان بـروز 
بیماری های لکه برگی و خوشـه گندم )سـفیدک، 
سـپتوریوز، لکه خرمایـی، لکه نـواری باکتریایی و 
فوزاریوم خوشـه( و تحمیل خسـارت دور از انتظار 
نیسـت.وی داشـت: چنانچه بـا بیماری هـا مبارزه 
نشـود 25 تـا 50 درصـد عملکـرد مـزارع گنـدم 
کاهـش می یابـد.وی در ادامه افزود: بـرای مبارزه 
شـیمیایی، کنتـرل خسـارت می تـوان از سـموم 
تیلـت، آلتـو و ایمپکـت بـه نسـبت نیـم لیتـر یـا 
فولیکـور و آلـرت بـه میـزان یـک لیتر و یـا آرتئا به 

میـزان 3/0 لیتـر در هکتـار اسـتفاده کـرد.

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
کشـف  از  جیرفـت  شهرسـتان 
یـک  در  خانگـی  لـوازم  احتـکار 
منـزل مسـکونی در ایـن شهرسـتان خبـر داد 
و گفـت: منـزل مسـکونی مذکـور بـا دسـتور 
قضایـی پلمـب شد.حسـین سـالمی در گفت 
افـزود: طـی رصـد  ایرنـا  بـا خبرنـگار  و گـو 
اطالعاتـی توسـط نیروهـای اطالعـات سـپاه 
بـر  مبنـی  جیرفـت  شهرسـتان  پاسـداران 
احتـکار و دپـوی لـوازم خانگـی در جیرفـت، 
دسـتورات الزم جهـت پلمـب آن مـکان صادر 
و بـا حضـور نماینـده دادسـتان، محـل مـورد 

نظـر پلمـب شـد.وی تصریـح کـرد: در ایـن 
انبـار اقـالم لوازم خانگـی تعداد 42 دسـتگاه 
یخچـال فریـزر، 40 عـدد گاز صفحـه و 1۶8 
دسـتگاه گاز طـرح فـر، کشـف شد.دادسـتان 
عمومـی و انقـالب جیرفت ادامـه داد: ارزش 
بـرآورد  ریـال  میلیـارد   471 کاالهـا  ریالـی 
بـه  توجـه  بـا  گفـت:  است.سـالمی  شـده 
شـرایط اقتصـادی موجـود، بازاریـان ، رعایت 
دهنـد  قـرار  خـود  کار  سـرلوحه  را  انصـاف 
یـا  و  احتـکار  بـه  اقـدام  افـرادی  و چنانچـه 
گرانفروشـی کننـد، منتظـر برخـورد قانونـی و 

باشـند. دادسـتانی  قاطـع 

پروانـه اکتشـاف در شـمال اسـتان کرمـان و 
۶ پروانـه اکتشـاف در جنـوب ایـن اسـتان در 
سـال 97 اخـذ شـده اسـت.به گـزارش فلـزات 

آنالیـن و بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت 
تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران، در سـال 
9۶ تنهـا 3 پروانـه اکتشـاف در اسـتان کرمـان 

گرفتـه شـد و ایـن در حالیسـت کـه در سـال 
جـاری ایـن رقم بـه 15 پروانـه افزایـش یافته 
اسـت.3 محدوده اکتشـافی شـرکت در شمال 
اسـتان کرمـان نیـز در مرحلـه صـدور پروانـه 
اکتشـاف اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش 2 
منگنـز  و  مـس  معدنـی  مـاده  بـا  محـدوده 
مربـوط بـه شـرکت در جنـوب اسـتان کرمان و 
همچنیـن ۶ محـدوده آهـن در شـمال اسـتان 
طـی رای شـورای عالـی معـادن در اسـفندماه 
97 ابقـاء شـده اسـت و 2 پهنـه اکتشـافی نیز 
در ایـن اسـتان در دسـتور کار قـرار دارد.2 پهنه 
اکتشـافی شـماره 3 و 15 مربـوط بـه ایمیـدرو 
بـه ترتیـب بـه مسـاحت 1848کیلومتـر مربـع 
و 2982 کیلومتـر مربـع جهـت انجـام فـاز اول 
عملیـات پیجویی و شناسـایی توسـط شـرکت 
عقـد  بـا  ایـران  معدنـی  مـواد  تولیـد  و  تهیـه 
قرارداد با سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات 
معدنی کشـور و سـازمان زمین شناسـی کرمان 
واگـذار و در مرحلـه اجـراء و انجـام اسـت.بر 
اسـاس این گزارش 3 پهنه اکتشـافی واقع در 
جنـوب اسـتان کرمـان )جیرفت( به مسـاحت 
معدنـی  مـواد  دارای  کیلومتـر  تقریبـی1000 
مـس، منگنـز، آهـن و کـروم در مرحلـه عقـد 

تفاهـم نامه اسـت و همچنین 2 پهنـه دیگر در 
شهرسـتان قلعـه گنـج در جنوب اسـتان کرمان 
پیشـنهاد شـده اسـت و همچنیـن ۶ محـدوده 
حایـز اهمیـت نیـز در جنـوب اسـتان در مرحله 
ابقـاء نیـز اسـت.گفتنی اسـت شـرکت تهیـه و 
تولیـد مـواد معدنـی ایـران بـه عنـوان بـازوی 
اجرایـی سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن 
و صنایـع معدنـی ایـران، تهیـه و تولیـد مـواد 
معدنـی مـورد نیـاز صنایـع معدنی، در راسـتای 
توسـعه پایـدار )اقتصادی، اجتماعی و زیسـت 
محیطـی( و افزایـش سـهم بخـش معـدن در 
تولیـد ناخالص داخلی کشـور را عهده دار اسـت 
کـه بـا توجـه بـه سیاسـت های کلـی و اهداف 
از پیـش تعییـن شـده از طـرف وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت اقـدام به فعال سـازی معادن 
متروکـه، کوچـک مقیـاس، ابقـاء پروانـه ها و 
محدوده هـای اکتشـافی و ثبـت محدوده هـای 
در  موادمعدنـی  اکتشـاف  توسـعه  و  جدیـد 
اسـتان کرمـان کـرده و در همیـن راسـتا ضمن 
راه انـدازی دفتـر طرح هـای اکتشـافی فعالیت 
جنـوب  و  شـمال  در  گسـترده ای  اکتشـافی 
داده  قـرار  اجـرا  دسـت  در  را  اسـتان کرمـان 

ست. ا

دریافت 1۵ پروانه اکتشاف
در استان کرمان 

راه های ترویج کتابخوانی
 حسـین زاده می گویـد: نشسـت های کتابخانـی نـه تنهـا 
در مـدارس بلکـه در در کتابخانه هـا هـم انجـام می شـود 
کـه تـا کنـون تعـداد آن هـا بـه بیـش از 100 مـورد بـوده 

5000عنـوان کتـاب  از  بیـش  نشسـت ها  همیـن  در  کـه 
معرفـی شـده اسـت، عـالوه بـر این  بیـش از 300مسـابقه 
کتابخوانـی برگـزار شـده کـه حـدودا 100هـزار نفـر در آن 
شـرکت کردنـد. برگزاری جلسـات نقد و بررسـی کتـاب در 

جنبه های مناسـبتی وملی هـم از دیگر برنامه هـای ترویج 
کتابخانـی بـوده اسـت. درواقـع بیـش از پنـج هـزار و 300 
فعالیـت فرهنگـی در کرمان انجام شـده کـه 20۶0 مورد آن 
مختـص کـودک و نوجـوان بـوده اسـت. در ادامـه می توان 

بـه ایسـتگاه های خالقانـه در مجموعه های مختلف اشـاره 
توزیـع شـده اند. آن  در  جلـد کتـاب  کـرد کـه 350هـزار 

وضع نامناسب کتابخانه در جنوب استان
بـا توجـه بـه ایـن کـه فعـاالن اجتماعـی منطقـه جنـوب 
خصوصـا جازموریـان به»کاغذوطـن« اطـالع داده انـد کـه 
کتابخانـه ای در روسـتاهای ایـن منطقـه وجـود نـدارد و 
کتابخانـه بـه صـورت مشـارکتی مـردم و خیـران در حـال 
سـاخت اسـت، حسـین زاده ایـن وضعیـت در روسـتاها را 
تاییـد می کنـد و می گوید:14کتابخانـه عمومـی در جنـوب 
استان)7شهرسـتان( وجود دارد  کـه با وجود کتابخانه های 
مشـارکتی ایـن تعـداد به 17مورد می رسـد در واقـع کمتر از 
20 درصـد کتابخانه هـا در جنـوب قـرار دارنـد و ایـن منطقه 
نیـاز جـدی بـه کتابخانـه دارد. بـا توجـه بـه نیـاز جنـوب 
اسـتان، بیشـتر اعتبـارات را بـه ایـن منطقـه اختصـاص 
دادیـم و عـالوه بـر ایـن نیـروی بیشـتری بایـد در آنجـا 
جـذب بـه کار شـوند. در هـر صـورت مشـکالت اعتبـاری 
وجـود دارد و بایـد در نظـر داشـت کـه سـاخت مجموعـه 
اسـت. امسـال ممنـوع شـده  بودجـه  قانـون  در  جدیـد 

نحوه توزیع کتاب
حسـین زاده در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا کتاب هـای 
نهـاد  نیسـتند می گویـد:  کتابخانه هـا موجـود  در  جدیـد 
خـود،  صالح دیـد  بـه  را  کشـوری کتابخانه هـا، کتاب هـا 
متناسـب با درجه و سـازکار هـر کتابخانه به آن ارسـال می 
کنـد. عـالوه بـر ایـن در حـوزه بومـی، درخواسـت کتـاب بر 
عهـده مخاطبیـن اسـت کـه خواسـته خـود را به همـکاران 
خصـوص  در  هـم  سـال  هـر  اول  دهنـد.  مـی  تحویـل 
نشـریاتی کـه قـرار اسـت در طـول سـال منتشـر شـوند از 
همـکاران نظـر سـنجی مـی شـود کـه کـدام مـورد بیشـتر 
مـورد اسـتفاده قرار می گیرد تـا تهیه و در اختیار قـرار گیرد.

سرانه مطالعه در استان کرمان
مدیـرکل سـابق کتابخانه هـای عمومـی اسـتان مـی گوید: 
طبـق گـزارش مرکز آمار که چند ماه پیش منتشـر شـده و 
متعلق به سال 9۶ است عددی بین 15 تا 18دقیقه را برای 
کتـاب خوانـی کرمانی هـا در روز ارایـه کرده اسـت. در واقع 
بـرای محاسـبه سـرانه مطالعه عـالوه بر کتابخانـه عمومی 
نیـاز بـه همـه کتابخانه هـای اسـتان داریم کـه از سـال 93 
بـه بعـد پژوهشـی در این خصـوص صورت نگرفته اسـت.

طبق گزارش صدا و 
سیما 389۵ دقیقه 

در بخش تصویر،16۰3 
دقیقه در بخش صدا 

برای فرهنگ کتاب 
اختصاص داده شده ، در 

بخش اطاعات و اخبار 
در حوزه صدا 2۰۰برنامه 
با 3۰۰ دقیقه و در حوزه 

تصویر 2۴۰ برنامه به 
مدت 38۰ دقیقه تهیه 
شده است. جمعا صدا 
و سیمای مرکز استان 

کرمان 99۴3 دقیقه در 
خصوص فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی اختصاص 

داده است.

 مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی استان: کمتر از 20درصد کتابخانه های استان در جنوب قرار دارند

کتابخوان هست، کتابخانه نیست!

اثـری بـی همتـا می آفریند،کـه سرشـار از ارزش هـای واالی انسـانی و گنجینـه ای بـزرگ از فرهنگ 
دیریـن ایرانـی اسـت. هنگامـی کـه فردوسـی شـاهنامه را با سرگذشـت یزدگرد سـوم و فرجـام کار 
ساسـانیان بـه پایـان می بـرد، در انتهـای اثر خود بیت هایـی می آورد و از کسـان انگشت شـماری یاد 
می کنـد کـه در روزهای تنگدسـتی و دشـواری، یاری گر او بوده اند. سـپس با یادکـرد از روزگار محمود 
غزنـوی، تاریـخ پایـان یافتن منظومه شـصت هزار بیتـی اش را یـادآوری می کند و بدین سـان دفتر 

شـاهنامه را می بندد:
»سرآمد کنون قصه یزدگرد/ به ماه سپندارمذ روز ارد

ز هجرت شده پنج هشتاد بار/ به نام جهان داور کردگار«
بـر اسـاس ایـن بیت هـا می توان چنین دریافت که شـاهنامه در 25 اسـفند سـال 388 خورشـیدی 
) 400 قمـری و 1010 میـالدی ( بـه اتمام رسـیده اسـت. می دانیم که در گاه شـماری ایرانی، بیسـت و 
پنجمیـن روز هـر مـاه، »ارد« نامیده می شـود و »پنج هشـتاد بار« که فردوسـی بدان اشـاره می کند، 
بـه معنـای چهـار صـد اسـت. اگـر سـال درگذشـت فردوسـی را 410 قمـری بدانیـم و هم چنـان که 
پژوهنـدگان شـاهنامه گفته انـد، این تاریـخ را در میان روایت های دیگر معتبرتر فـرض کنیم، می توان 
گفـت کـه فردوسـی 10 سـال پـس از بـه فرجـام رسـاندن اثـر خود، زیسـته اسـت.در سرگذشـت او 
آورده انـد کـه فردوسـی در همـان سـال 400 قمـری شـاهنامه را در 7 مجلـد به دربار محمـود غزنوی 
می فرسـتد، اما آن چنان که شایسـته کار بزرگ شـاعر اسـت، قدرشناسـی و پاداشـی نمی بیند و 10 
سـال پایانـی زندگـی را در نومیـدی و تنگدسـتی سـپری می کند.می تـوان سـیر تدویـن و بـه پایان 
بـردن شـاهنامه را بـه پنـج دوره تقسـیم کـرد. دوره نخسـت که همزمـان بـا روزگار جوانی فردوسـی 
اسـت، شـاعر بـه نظـم پـاره ای از داسـتان های پراکنـده شـاهنامه هماننـد بیـژن و منیـژه، رسـتم و 
اسـفندیار، سـیاوش و یکـی دو داسـتان دیگـر می پـردازد.در دوره دوم کـه سـال های کار و کوشـش 
اوسـت، فردوسـی در سـن چهل سـالگی و در حدود سـال 370 قمری، نظم شـاهنامه را بر اسـاس 
شـاهنامه منثـور ابومنصـوری آغـاز می کند و چهارده سـال بعد )384 ق( نخسـتین تدویـن کتاب را 
بـه پایـان می رسـاند. دوره سـوم که آن را سـال های انتظار نامیده انـد، از 384 تا 395 قمـری )54 تا 
۶5 سـالگی فردوسـی( بـه طـول می انجامـد. او بخش های دیگری را به شـاهنامه اش مـی افزاید و 
بـه بازنگـری در سـروده های پیشـین خود می پـردازد و درصدد برمی آیـد که آن را بـه محمود غزنوی 
پیشـکش کنـد.در چهارمیـن دوره )از 395 تـا 400 ق( کـه همزمـان بـا ۶5 تـا 71 سـالگی فردوسـی 
اسـت، او تجدیـد نظـر دیگری از شـاهنامه انجام می دهـد و با افزودن مدایحی در سـتایش محمود، 
نسـخه کامـل کتـاب را به او هدیـه می کند. دوره پنجم را دکتر ریاحی »سـال های پیـری و نومیدی« 
فردوسـی نامیـده اسـت. در ایـن زمـان که سـالیان عمر فردوسـی به هشـتاد سـالگی نزدیک شـده 
اسـت و 35 سـال از آغاز نظم شـاهنامه گذشـته اسـت، ابیاتی در گله و شـکایت از محمود غزنوی 

می نویسـد و از قدرنشناسـی و ناسپاسـی او یـاد می کند.

ــه داوطلــب شــدن  در صــورت تمایــل ب
مــی تواننــد بــا در دســت داشــتن 
مــدارک ذیــل جهــت تکمیــل فــرم 
ــت ،  ــه اداره صنع ــخصا" ب ــه ش مربوط
ــان  ــتان منوج ــارت شهرس ــدن و تج مع
واقــع در خیابــان امــام روبــروی بانــک 

ــد. ــه نماین ــاورزی مراجع کش
مدارک مورد نیاز:

1- اصل و تصویر پروانه کسب 

2- تصویر شناسنامه برگ اول و دوم 
3- اصل و تصویر کارت ملی 

ــی  ــدرک تحصیل ــر م ــل و تصوی ۴- اص
ــم (  ــل دیپل )حداق

۵- شش قطعه عکس ۴*6 
6- اصــل برگــه عــدم ســوء پیشــنه 

کیفــری 
7- اصــل برگــه عــدم اعتیــاد بــه مــواد 

مخــدر 



451 پیاپــی  شــماره  دوم     ســال       1397 اســفند   20 دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: الهام پی َپر
گرافیک: فاطمه خواجویی

صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شیوا کرمی
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488۶84     43213۶84-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-8977۶547

سنا
 ای

س:
عک

جنگل قائم در انحصار قبرهای 
جامانده از قبرستان

شهردار کرمان این خبر را رد می کند 

یکشـنبه در فضـای مجازی عکـس هایی از سـوی گروهایی به نام حامیان میـراث فرهنگی کرمان 
مبنی بر گسـترش آرامسـتان کرمان و قطع درختان جنگل قائم این شـهر منتشـر شـد که شـهردار 
کرمـان بـا رد ایـن خبـر تاکیـد کـرد کـه صرفـا فضاهـای خالی بیـن درختـان ایـن جنـگل در حال 
تبدیل به آرامسـتان اسـت.به گزارش ایسـنا، جنگل پردیسـان قائم )پارک جنگلی قائم کرمان(  با 
مسـاحت 230 هکتار در سـال 1343 سـاخته شـده و بعنوان بزرگترین جنگل دست کاشت ایران به 
شـمار می آیـد.  قرارگیـری جنگل پردیسـان قائم در دامنه هـای کوه صاحب الزمان که بـه بام کرمان 

معـروف اسـت، منظـره بی بدیلی از کـوه و جنـگل را در کنار هم بوجود آورده اسـت.
در نظـر گرفتـن امکانـات تفریحی، ورزشـی و رفاهی به منظور رفاه حال گردشـگران در پارک جنگلی 
قائـم کرمـان آن را بـه یکـی از تفرجگاه های بزرگ در جنوب شـرق ایـران تبدیل کرده اسـت. در کنار 
جنـگل پردیسـان قائـم آثـار تاریخـی از جملـه گنبـد جبلیه و تخـت دریا قلـی بیگ دیده می شـود. 
همچنیـن زیارتـگاه سـید حسـین، مهدیه صاحـب الزمـان و گلزار شـهدا از جنبه های معنـوی پارک 
محسـوب می شـود.اما ایـن روزهـا ایـن جنگل زیبا در دل شـهر کرمان درگیر مناقشـات گـروه های 
مختلـف قـرار گرفتـه اسـت. هنـوز چند روزی نیسـت کـه از باال گرفتـن پرونده سـاخت تله کابین و 
هتـل روی عرصـه و محوطـه ی »شیَوشـگان« و ورود دفتـر رسـیدگی به شـکایات سـازمان میراث 
فرهنگـی بـه پرونـده ساخت وسـاز در بافـت تاریخی کرمان و محوطه ی »شیوشـگان« نگذشـته که 
روز گذشـته خبـری مبنـی بـر قطـع درختان این جنگل برای گسـترش آرامسـتان شـهر کرمـان در 
فضـای مجازی منتشـر شـد.مهران عالـم زاده شـهردار کرمان، در خصوص انتشـاری ایـن مطالب و 
عکـس هـا در شـبکه های مجازی مبنی بر قطع درختان بزرگترین جنگل دسـت کاشـت خاورمیانه 
بر گسـترش قبرسـتان شـهر کرمان، گفـت: این مطلب کذب محض اسـت و حتی یـک تنه درخت 
هـم در ایـن زمینـه قطـع نشـده اسـت.وی بـا بیـان ایـن مطلب کـه فضاهـای خالی بیـن درختان 
تبدیـل جنـگل قائم به آرمسـتان تبدیل شـده اسـت، اظهـار کرد: اگر دوسـتان محیط زیسـت به به 
نقشـه های هوایـی شـهر کرمـان رجـوع کنند، مشـاهده خواهند کـرد که هیـچ درختی در این راسـتا 

قطع نشـده است.

پیگیر منافع مردم از معدن 
سیلیس زرند هستیم

دادســتان عمومــی و انقالب شهرســتان 
زرنــد بــا تاکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه 
منافــع مــردم اظهــار کــرد: منافــع بهــره 
ــن  ــع ای ــکاز تواب ــه جرجاف ــیلیس منطق ــدن س ــرداری از مع ب
ــیدمهدی  ــردد. س ــد بازگ ــتان زرن ــه شهرس ــد ب ــتان بای شهرس
قویــدل در حاشــیه جلســه شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال 
ــدن ســیلیس در  ــه مع ــه اینک ــا اشــاره ب ــد ب دادگســتری زرن
حــوزه شهرســتان زرنــد واقــع اســت، گفــت: متاســفانه بهــره 
ــتان و  ــرای شهرس ــی ب ــچ منفعت ــدن هی ــن مع ــرداری از ای ب
شــهروندان زرنــدی نــدارد.وی افــزود: پیگیــری ایــن موضــوع 
بــا جدیــت در دســتور کار شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال 
ــاه نخواهیــم  ــد قــرار دارد و از حــق مــردم کوت دادگســتری زرن
آمد.قویــدل بــا تاکیــد بــر پیگیــری موضــوع تــا حصــول نتیجه 
ــارت  ــدن و تج ــت مع ــت اداره صنع ــرع وق ــرد: در اس ــان ک بی

زرنــد را مامــور پیگیــری ایــن موضــوع خواهیــم کــرد.

زرند

آوای محلی           

َهلیَلک َسر َبه ای ُیو ُجم ببو جاز
َنریگ ُو لوک ُو َنر گُو ُرم  ببو جاز
ِمیوِن رُو ِنشین تا رُو  َدر.  اُوَمد

َب زیرِ ِشمس ُو َمنُدو گُم ببو جاز 

شاعر : مهدی جالی

تغرکی درِگه باروم توی گُل رخت
تمام گوشت جونوم پای ُدهِل رِخت
چتاریس تو ای َبس سگ دووم زِه

سروم کَل بو و پنُجون پام کُل رخت 

شاعر :  ایرج انصاری فرد

زمین خیس ُورگه ِرزگ َدر کوته ای خاک
گلیِح بیگََل َمتروِس توراک

َعلف ای دوَمِن جازی  ُبلند که
ُبخور  اشتر ُشَلک وی شمس نوراک

شاعر : رضا رویدل

َرواجی ِمث َنواِی تار ُو َچنِگه
َولی ِحیفی َمرامی ِغیُض َجنِگه
ُم  ِکه َزخمِی َدسِت روزِگاروم 
ِاُطوری کُوش َور پاِی ُم َتنِگه

شاعر :  مهدی جالی

رییـس پلیـس آگاهی اسـتان کرمـان از قاچاق سـوخت سـخن به 
میـان آورد و بیـان کرد: میزان کشـفیات سـوخت قاچـاق در 11 ماهه 
گذشـته سـال جاری نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته  300 
درصد رشـد داشـته اسـت؛ به گونه ای که در سـال گذشـته در همین 
بـازه زمانـی 930 هزار لیتر و در سـال جاری 3 میلیـون 790 هزار لیتر 

سـوخت قاچاق کشـف شـده است.
کمیسـیون  در  حسـن پور   یدالـه  سـرهنگ  ایسـنا،  بـه گـزارش 
برنامه ریـزی، هماهنگـی و نظـارت بـر مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز 
اسـتان کرمان با اشـاره به آمار 11 ماهه گذشـته سـال جاری نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته در زمینه مبـارزه باقاچـاق کاال گفت: 

ارزش ریالـی کاالهـای قاچـاق ضبـط شـده در 11 ماه گذشـته سـال 
جـاری نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته 75 درصـد افزایش 
داشـته اسـت، به طوری کـه ارزش کاالهـای مکشـوفه 130 میلیـارد 

تومـان بوده اسـت.
وی از قاچـاق سـوخت سـخن بـه میـان آورد و بیـان کـرد: میـزان 
کشـفیات سـوخت قاچـاق در 11 ماهـه گذشـته سـال جاری نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته  300 درصـد رشـد داشـته اسـت؛ 
به گونـه ای کـه در سـال گذشـته در ایـن بـازه زمانـی 930 هـزار لیتـر 
و در سـال جاری 3 میلیـون 790 هـزار لیتـر سـوخت قاچـاق کشـف 

است. شـده 

رییس پلیس آگاهی استان کرمان خبر داد:
130 میلیارد تومان ارزش کاالهای قاچاق 

کشف شده سال جاری

بی پولی؛ علت بیمه نبودن دام ها در جنوب
فقر مالی و عدم آشنایی بهره برداران در جنوب کرمان مهمترین علت 

عدم استقبال از بیمه دام است

اقتصادی تریـن  از  یکـی  دامـداری 
زیربخش های وابسـته به کشـاورزی جایگاه 
ویـژه ای در اکثـر روسـتاهای جنـوب کرمـان 
دارد به دلیـل وجـود شـرایط کنتـرل نشـدنی 
ماننـد عوامـل جـوی، زلزلـه، بیماری هـا و .. 
فعالیت هـای  مخاطره آمیزتریـن  از  یکـی 
اقتصـادی به شـمار می آید. بیمـه محصوالت 
ابـزاری  عنـوان  بـه  دامـی  و  کشـاورزی 
انگیـزه  تقویـت  و  ریسـک  بـرای کاهـش 
و  کشـاورزی  بخـش  در  سـرمایه گذاری 
وجـود  بـا  امـا  شـده  مطـرح  دام پـروری 
اهمیـت بیمـه در ابعـاد امنیتـی ،اقتصـادی 
و...و سـالمت اجتماعی بهره بـرداران و نقش 
آن در بهبـود زندگـی آن هـا پذیـرش آن از 
موانـع  و  مشـکالت  بـا  بهره بـرداران  سـوی 
اساسـی روبرواسـت کـه می تـوان بـه نبـود 
آگاهـی نسـبت به فواید بیمه، عدم پوشـش 
تمـام خطـرات، دوربـودن محل هـای بیمه از 
اسـکان عشـایر و .. اشـاره کـرد . دو روز قبل 
بخشـدار سـاردوییه از حملـه پلنـگ بـه یکی 
از دامداری هـای سـنتی خبـر داد و گفـت:» 
یکـی از دامـداران بخـش سـاردوئیه گزارش 
یـک مورد حمله حیوان وحشـی به دامداری 
سـنتی را گـزارش کرد و بالفاصلـه یک تیم از 
بخشـداری بـرای بررسـی موضـوع بـه محل 
گـزارش شـده اعـزام کردیم.«محمـود مهنی 
ادامه داد:» پس از بررسـی تیم کارشناسـی، 
مشـخص شـد تعداد ۶0 راس گوسـفند یک 
دامـداری سـنتی در روسـتای حکمت آبـاد از 
توابع دهسـتان ِگِور توسـط یـک قالده پلنگ 
اظهـار  سـاردوئیه  شده اند.«بخشـدار  تلـف 
داشت:»متاسـفانه دام هـای ایـن دامـداری 
بیمـه نبـوده و بیمـه شـامل ایـن خسـارت 
دیـده نمی شـود.«وی افـزود: »طبق بـرآورد 
 ۶00 میـزان  دام دار  ایـن  کارشناسـی،  تیـم 
میلیـون ریـال خسـارت دیـد امـا اگـر بیمـه 
بـود، دچـار زیـان مالـی کمتـری می شـد.«

محصـوالت  و  دام  بیمـه کـردن  بـر  مهنـی 
کشـاورزی تاکید کرد و گفت:»سـال گذشـته 
هـم چنین موردی گزارش شـد که متاسـفانه 
دامـداران،  لـذا  نبـود  بیمـه  هـم  مـورد  آن 
دام هـای خـود را بیمه کنند تا در صـورت بروز 

چنیـن مشـکالتی بیمـه، خسـارت دامـدار را 
پرداخـت کنـد.«

پرداخت ۵0 درصد حق بیمه سهم 
دامدار توسط دولت

کرمـان  جنـوب  بیمـه ای  خدمـات  معـاون 
»صنـدوق  گفـت:  وطـن«  »کاغـذ  بـه 
کرمـان  جنـوب  کشـاورزی   بیمـه 
97-9۶ زراعـی  سـال   در 
 اقـدام بـه بیمـه 14102۶ راس دام سـبک و

آمیختـه  و  بومـی  گاوهـای  راس   3718
نموده اسـت.« وی افـزود: »بیمـه یـک بحث 
حمایتـی اسـت  و دولـت در قالـب بیمـه از 
دامـدار حمایـت می کنـد و  50 درصـد حـق 
بیمـه تکمیلـی را می پـردازد و 50 درصد دیگر 
بـه عهـده بیمه گـذار اسـت.« ولـی هللا افشـار 
ضمـن اشـاره بـه دو نوع بیمه پایـه و تکمیلی 
در دام هـا اضافـه کـرد: »در بحث دام عشـایر 
عوامـل خطـری کـه در بیمـه پایه مـد نظر ما 
اسـت  کمتـر اتفـاق می افتدامـا در صـورت 
اتفـاق افتادن خسـارت زیادی به همـراه دارد   
آبله،آتـش سـوزی های غیرعمد،بیماری های 
عفونـی قرنطینـه ای و نـو ظهـور و... در ایـن 
لیسـت قـرار دارد ایـن نـوع بیمـه ارزان و حق 
بیمـه آن بسـیار پایین اسـت  و نزدیک به 80 
درصـد حـق بیمـه را دولـت پرداخـت می کند 
پرداخـت می شـود  غرامتـی کـه   میـزان  و 
بیشـتر اسـت  اما در بیمه تکمیلی یا الحاقی  

حـق بیمـه بیشـتر و غرامـت پرداخـت شـده 
نسـبت بـه بیمـه پایـه کمتـر اسـت چـون در 
بیمـه تکمیلـی بعضـی بیماری ها زیـاد اتفاق 
مدیریـت  بـا  می توانـد  دامـدار  و  می افتـد 
صحیـح مانـع آن هـا شـود حملـه وحـوش، 
آنتروتوکسـمی و ذات الریـه در ایـن نوع بیمه 
تصریـح کـرد:  ایـن مسـوول  دارنـد.«  قـرار 
»الزمـه انجـام بیمـه مراجعـه بیمه گـذار  بـه 
دفتـر بیمـه و  تکمیل درخواسـت اسـت  و یا 
بـا تلفـن هماهنگـی کنـد کـه همـکاران بیمه 
گـذار بـا مراجعه بـه وی اقدام بـه  پالک کوبی 
کـرده و بعـد از پرداخـت حـق بیمـه توسـط 
بیمه گـذار  بیمه نامـه صـادر می شـود.« ایـن 

مقام مسـوول اظهـار داشـت:»برای بررسـی 
خسـارت کافـی اسـت  بیمه گـذار یـک برگ  
درخواسـت بازدید از خسـارت را بـه شـرکت  
بیمه یا شـعبه بانک کشـاورزی بدهد و کمتر 
از 24 سـاعت خسـارت بررسـی  و ادامـه کار 

پرداخـت غرامـت انجـام می شـود.«

ناآشنایی مردم با فرهنگ 
بیمه و فقر مالی

وی در ادامـه گفـت:» بـرای راحتی عشـایری  
که در مناطق صعب العبور هسـتند و دام آن ها 
تلـف شـده می توانند تلفنی به شـرکت اطالع 
دهند و شـماره پالک و شـماره بیمه نامه خود 
را ارسـال کنند و بعد از اینکه  برگ درخواسـت 
توسـط همـکاران مـا تکمیـل شـد ظـرف 24 
سـاعت به محل مراجعه و خسـارت را بررسی 
می کنند.«وی عدم آشـنایی مـردم با فرهنگ 
بیمـه و فقر مالـی را از دالیل اسـتقبال نکردن 
دامـداران از بیمـه دانسـت و گفـت:»در ایـن 
حـوزه تا کنون کالس های ترویجی وآموزشـی 
زیـادی برگـزار کردیم تا دامداران را تشـویق به 
بیمه دام هایشـان کنیـم  اما می طلبـد در این 
راسـتا بخشـداری ها، شـوراها و دهیاری هـا...  
همـکاری داشـته باشـند و مـردم را توجیـح 
کننـد کـه بـرای بیمـه دام هـای خـود اقـدام 
کننـد.« افشـار تصریـح کرد:»صنـدوق بیمـه 
دامـداری  هـر  آینـده  در  اسـت کـه  پیگیـر 
متناسـب با خسـارتی کـه می بیند حـق بیمه 
بـرای او در نظـر گرفتـه شـود  و کسـی کـه 
تلفـات کمتری داشـته حق بیمـه کمتری هم 
بپـردازد و برعکس.«معاون خدمـات بیمه ای 
تمـام  در  تاکیـد کرد:»افـراد  جنـوب کرمـان 
طـول سـال می تواننـد بـا مراجعـه بـه دفاتـر 
خدمـات بیمه ایـی  اقـدام بـه بیمـه دام هـای 

خـود کنند.« 

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن

افشـار عدم آشـنایی مردم با فرهنگ 
بیمـه و فقر مالی را از دالیل اسـتقبال 
بیمـه دانسـت  از  نکـردن دامـداران 
تـا کنـون  حـوزه  ایـن  و گفـت:»در 
وآموزشـی  ترویجـی  کاس هـای 
زیـادی برگـزار کردیـم تـا دامـداران 
دام هایشـان  بیمـه  بـه  تشـویق  را 
کنیـم  امـا می طلبـد در ایـن راسـتا 
بخشداری ها، شـوراها و دهیاری ها...  
همـکاری داشـته باشـند و مـردم را 
توجیـح کنند کـه برای بیمـه دام های 

خـود اقـدام کننـد.«

ش
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س: 
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آگهی مناقصه شهرداری منوجان 

وحید روشناس -شهردار منوجان

نوبت دوم

شــهرداری منوجــان در نظــر دارد بــه اســتناد موافقــت نامــه شــماره 362۴79 - 97/7/1۴  ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان 
کرمــان، احــداث و تکمیــل پارکهــای گردشــگری شــهری شــامل  زیرســازی و جدولگــذاری؛  موزائیــک و فرش؛ درختــکاری  و اجــرای فضای 
ســبز ؛ تامیــن بــرق و روشــنایی معابــر و اجــرای آبیــاری را بــا اعتبــار۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال از محل اعتبارات ذیحســابی ســال 97  طبق شــرایط 

عمومــی پیمــان و مشــخصات و نظــرات دفتــر فنــی از طریــق مناقصــه عمومــی با شــرایط ذیــل واگــذار نماید

لذا از پیمانکاران واجدالشرایط  دعوت بعمل میاید:
1- قانـون راجـع بـه منـع مداخلـه وزراء و نماینـدگان مجلـس و 
کارمنـدان دولـت و شـهرداریها در معامـالت دولتـی و کشـوری را 

کند  رعایـت 
 2- پنـج درصـد اعتبـار بعنـوان ضمانت نامـه شـرکت در مناقصه به 
صـورت نقـدی یا ضمانـت نامه بانکی و یا اسـناد بانکـی خزانه الزامی 

می باشـد. 
3- پاکـت هـا بـه صـورت جداگانه الـف ب و ج بـا الک و مهر تحویل 

دبیرخانه شـهرداری گردد.
 4- قیمـت پیشـنهادی برای هر نوع عملیات به صـورت جداگانه و بر 

حسب برآورد پیشـنهادی اعالم گردد.

5- بـه اسـناد فاقـد مدارک کافی و مخـدوش ترتیب اثـر داده نخواهد 
شد.

۶- مهلـت تحویـل پیشـنهاد هـا 1۰ روز کاری پـس از درج نوبـت دوم 
آگهـی می باشـد.

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
8- در صورتیکـه نفـر اول و دوم برنـده در مناقصـه حاضـر بـه انعقـاد 

قـرارداد نشـوند، سـپرده آن بـه نفـع شـهرداری ضبـط و بـا نفر 
بعدی قرارداد منعقد میشود .

9-جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه و سـایر جزئیـات بـه واحـد فنـی 
مراجعـه گردد 

1۰- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.


