
تنها نماینده مردم جنوب کرمان در اتاق بازرگانی دو روز پیش از سمت خود استعفا داد

مدیرسازمان جهاد کشاورزی جنوب:
حمله ملخ ها به منوجان و قلعه گنج 

تحت کنترل است
شهردار کرمان:

سیالب شرق و جنوب کرمان 
را تهدید می کند

یک استعفا 
دنیایی ابهام

آتش مراتع جنوب 
را تهدید می کند

به دلیل رشد قابل توجه علفزارها و مراتع، در فصل گرم خطر آتش سوزی 
تهدیدی جدی برای جنگل ها و مراتع جنوب کرمان است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

راه ارتباطی ۲۷ روستا 
در جنوب کرمان مسدود است
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مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خبر داد:

پایان پنجمین فصل بررسی های مشترک 
باستان شناسی جنوب

رنا
 ای

س:
عک

ان
ست

ی ا
دار

راه
س: 

عک

3

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید
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نقش فلور بومی 

در حفاظت از شهرها در 

مقابل سیل و گرد و خاک 
حسین آخانی

یادداشت مهمان

بـه دلیـل بارش های اخیر گیاهـان خـودرو در پارک ها 
متأسـفانه  امـا  روییده انـد  مناسـب  خاک هـای  و 
کارگـران پیمانـکاران فضای سـبز به دسـتور مافوق به 

جـان ایـن گیاهـان خـودرو می افتنـد.
بـه برکـت بارندگی هـای اخیـر، بسـیاری از گیاهـان 
خـودرو در پارک هـا، رفیوژهـای اتوبان هـا، فضاهـای 
خالـی مناطـق مسـکونی و خرابه هـا رویـش کرده اند. 
ایـن سـبزی طبیعـی هدیـه ای اسـت بـه مـردم کـه 
بـا بارندگی هـای اخیـر بـه غنـای ذخیـره بـذری در 
سـال های آینـده کمـک می کنـد و بـا ترسـیب کربن، 
هـوای مـا را مطبوع تـر می کنـد. عـاوه بـر آن، باعـث 
تکثیـر فـون و به خصـوص حشـرات بومـی می شـود. 
بـذر آنهـا منبع مهمی بـرای غذای پرندگان اسـت. این 
گیاهـان بعـد از آنکه خشـک شـدند، بذرهـای آنها در 
خـاک ذخیـره و الشـه آنهـا بـا تبدیـل بـه گیاهخاک، 

باعـث تقویـت خـاک می شـوند.
متأسـفانه مشـاهده می شـود کـه کارگـران پیمانکاران 
فضـای سـبز به دسـتور مافـوق به جـان ایـن گیاهان 
خـودرو می افتنـد. از نظـر آنها هر گیاهی کـه به فرمان 
و صـرف آب و پـول آنهـا درنیایـد، علـف هـرز اسـت 
و بایـد از بیـن بـرود. ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق 
اصـول تعریف شـده سـازمان بهداشـت جهانـی، یکی 
از مهم تریـن ویژگی هـای فضـای سـبز، حفـظ تنـوع 

زیسـتی بومی اسـت.
 مـاده 60 برنامـه سـوم توسـعه شـهر تهـران، به طـور 
ذخایـر  حفـظ  بـه  موظـف  را  شـهرداری  مشـخص 
ژنتیـک بومـی و لکه هـای طبیعـی سـبز کرده اسـت. 
بنـد 1 مـاده 61 هـم شـهرداری را موظـف بـه شـناخت 
و تحلیـل گونه هـای گیاهـی موجـود در شـهر و بنـد3 
نیـز شـهرداری را ملـزم به شناسـایی و انتخاب الگوی 
بهینـه گونه های گیاهی متناسـب با اقلیم تهـران کرده 

است.
می توانـد  مضـر  و  مهاجـم  گونه هـای  خطـر 
خسـارت های زیادی به طبیعت و حتـی زندگی مردم 
بگـذارد. نمونه بارز آن حضور گونه مهاجم سـفیدبالک 
اسـت که سـال ها در تهران باعث مزاحمت شـده بود. 
ایـن روزهـا دانشـمندان بـه خوبـی می داننـد کـه راه 
جلوگیـری از ورود گونه هـای مهاجـم، تقویـت فـون و 
فلـور بومـی اسـت. درصورت حفـظ لکه هـای طبیعی 
سـبز، حشـرات بومی و مفید تکثیر می شـوند و مانند 
دژی محکـم جلـوی ورود گونه هـای خارجی آسـیب زا 
را می گیرنـد. در واقـع فـون و فلـور بومـی ماننـد یـک 
سیسـتم خودایمنـی برای سـامت یک اکوسیسـتم 
هسـتند، به همین دلیل در کنوانسـیون تنوع زیسـتی 
به شـدت در مـورد خطرهـای گونه هـای مهاجـم تذکـر 

داده شـده اسـت.
 نکتـه مهـم دیگـری کـه الزم اسـت مدیریـت فضای 
سـبز در تهـران و دیگـر شـهرها بـه آن توجـه جـدی 
داشـته باشـند، تأکیـد بر حفظ پوشـش گیاهـی برای 
جلوگیـری از فرسـایش خـاک و همچنیـن احیـای 
روددره هاسـت. بیشـترین خسـارتی که در سـیل های 
اخیـر بـه کشـور وارد شـد، ناشـی از 2عامـل مهـم بود؛ 
یکـی تخریـب پوشـش طبیعی کـه باعث جـذب آب 
بـاران و همچنیـن تثبیـت خـاک و دیگـری، نابـودی 
مسـیل ها و تبدیـل آنهـا بـه پـارک، پارکینـگ، جـاده، 

خیابـان و دیگـر سـازه های شـهری اسـت.
بـا  اسـت کـه  شـده  باعـث  کاربـری  تغییـر  ایـن   
کوچک تریـن بارانـی، جریـان شـدید آب بـه سـیل 
تبدیل شـود و مانند آنچه در شـیراز اتفاق افتاد، مردم 
بی گنـاه را قربانـی کنـد. مدیـران شـهری به خصـوص 
سـازمان های مسـئول ایجـاد فضای سـبز بـه پارادایم 
جدیـدی نیاز دارند که در آن اسـتفاده از توانمندی های 
طبیعـی و بـه حداقل رسـاندن دخالت های انسـان از 
بارزتریـن ویژگی هـای آن اسـت. در شـمال تهـران، 

برخـاف آنچـه گفتـه می شـود..
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افزایش ۵۰درصدی نرخ اجاره بهای مسکن درکرمان
رییــس اتحادیــه صنــف مشــاوران امــاک کرمــان 
گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش ســایر کاالهــا و گــران 
ــش  ــاهد افزای ــاری ش ــال ج ــکن در س ــدن مس ش

ــم. ــد بوده ای ــا 50 درص ــاء ت اجاره به
مهم تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  مســکن  بــازار 
بــا  همزمــان  ایــران  اقتصــادی  بخش هــای 
ــوی  ــی از س ــار نگرانی های ــد دچ ــال جدی ــاز س آغ
خریــداران شــده اســت بــه طــوری کــه بســیاری از 
ــد  ــکن معتق ــش مس ــووالن بخ ــان و مس کارشناس
هســتند کــه ایــن بــازار در ســال جدیــد دچــار رکــود 
تورمــی شــدیدی می شــود کــه نتیجــه آن تنهــا 
گریبانگیــر خریــداران بخــش مســکن خواهــد شــد.

کرمان نــو در این بــاره وضعیــت قیمــت و معامــات 

ــون را  ــان از ســال گذشــته تاکن مســکن شــهر کرم
از زبــان رئیــس اتحادیــه صنــف مشــاوران امــاک 

کرمــان جویــا شــده اســت.
محســن شــهریاری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
وضعیــت قیمــت و معامــات مســکن در ســال 
ــه  ــم خــورد، ب ــه رق ــان چگون گذشــته در شــهر کرم
خبرنــگار کرمان نــو اظهــار کــرد: »در ســال گذشــته 
ــش ســایر قیمت هــای بخــش  ــه افزای ــا توجــه ب ب
مســکن هــم شــاهد رشــد بودیــم و هــم بــا توجــه 
بــه عــدم توانایــی بســیاری از خریــداران در پایــان 

ســال رکــود بــر بــازار حاکــم شــد«.
رئیــس اتحادیــه صنــف مشــاوران امــاک کرمــان 
ــت  ــط قیم ــه متوس ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب در پاس

مســکن در اســفند 97 در مقایســه بــا مــاه مشــابه 
ســال 96 چــه میــزان رشــد داشــت، اظهــار کــرد: »  
در حــال حاضــر متوســط قیمــت زمیــن مســکونی 
ــا  ــن هــر قصــب 20 ت ــف شــهر بی در مناطــق مختل
170 میلیــون متغیــر اســت امــا بایــد بگویــم در دو 
ســال گذشــته بیــن 30 تــا 60 درصــد رشــد قیمــت 

داشــته اســت.«
در  دیگــری  ســوال  بــه  پاســخ  در  شــهریاری 
خصــوص اینکــه در ســال جدیــد نــرخ اجاره بهــا در 
شــهر کرمــان چنــد درصــد افزایــش یافتــه، تصریــح 
کــرد: »بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت ســایر کاالهــا 
و گــران شــدن مســکن شــاهد افزایــش نــرخ 

اجاره بهــای مســکن تــا 50 درصــد بوده ایــم.«

امــا اینکــه در حــال حاضــر رشــد قیمــت مســکن در 
مناطــق مختلــف شــهر کرمــان چــه میــزان اســت 
و اینکــه در اردیبهشــت ماه نیــز شــاهد افزایــش 

ــر  ــوال دیگ ــود، س ــم ب ــت خواهی ــش قیم ــا کاه ی
ــاره آن  ــه شــهریاری درب ــود ک ــو ب ــگار کرمان ن خبرن

ــرد. ــی ک ــار بی اطاع اظه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک کرمان خبر داد:

۶۰ درصد واحدهای تولیدی دارای پروانه غیرفعال و یا نیمه فعال هستند

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از هـزار و 600 واحـد تولیـدی 
دارای پروانـه در اسـتان وجـود دارد گفـت: از ایـن تعداد 
تنهـا 40 درصـد واحدها به صورت کامـل فعالیت دارند و 

60 درصـد آنهـا غیرفعـال و یا نیمه فعال هسـتند.
بـه  امسـال  نامگـذاری  بـه  اشـاره  بـا  رودری  جعفـر 
نـام رونـق تولیـد اظهـار داشـت: هـر سـاله بـا توجـه به 
نامگـذاری سـال برنامه هـای سـاالنه و بلندمدتـی در 

می شـود. اجـرا  اسـتان 
بـه گـزارش تسـنیم، وی با بیـان اینکه در راسـتای رونق 
تولیـد در اسـتان کرمان و بنا به دسـتور اسـتاندار کرمان 
بـه دسـتگاه های اجرایـی در ابتـدای سـال برنامه هـای 
و اقدامـات اسـتان در دو محـور اساسـی اجـرا، دنبـال و 
پیگیـری می شـود افـزود: رفع موانع واحدهـای تولیدی 
موجـود یکـی از محورهایـی اسـت کـه در این راسـتا در 

اسـتان پیگیری می شـود.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از هـزار و 600 واحـد تولیـدی 
دارای پروانـه در اسـتان وجـود دارد گفـت: از ایـن تعداد 
تنهـا 40 درصـد واحدها به صورت کامـل فعالیت دارند و 

60 درصـد آنهـا غیرفعـال و یا نیمه فعال هسـتند.
و  راکـد  واحدهـا  عارضه یابـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
نیمه تعطیـل اسـتان بایـد احصـاء شـود عنـوان کـرد: 
اسـتفاده از ظرفیـت سـتاد اقتصـاد مقاومتـی اسـتان 
کرمـان بـرای عاضه یابی ایـن واحدها در برنامه اسـت تا 

در حـد امـکان مشـکات ایـن واحدهـا حـل شـود.
سـرمایه گذاری  افزایـش  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  رودری 
و تولیـدات جدیـد در اسـتان در حـال حاضـر اهمیـت 
از  سـرمایه گذاران  اطمینـان  بیـان کـرد:  دارد  ویـژه ای 
فضـای اقتصـادی موجـود ضـرورت دارد و در این حوزه 

در سـطح ملـی بایـد اقدامـات موثـری انجـام شـود.
وی بـا بیـان اینکه اسـتان کرمان در حوزه فضای کسـب 
و کار در کشـور در بیـن 31 اسـتان در جایـگاه شـانزدهم 
و  موجـود  واحدهـای  شـدن  فعـال  دارد گفـت:  قـرار 
سـرمایه گذاری های جدیـد در ارتقـای فضـای کسـب و 

کار در اسـتان اهمیـت دارد.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان کرمان 
با اشـاره بـه اینکه بهبود و افزایش اقتصـاد دانش بنیان 
در اسـتان نبایـد بـه رشـد واحدهـای فنـاور و پارک های 
علـم و فنـاوری محدود شـود بیـان کرد: پیشـرفت علم 
و دانش و گسـترش آن در کار و فعالیت باید مشـاهده 

شود.
وی بـا بیان اینکه در حوزه صادرات، محصوالت صادراتی 
اسـتان کرمان تنوع الزم را ندارد افزود: بیشـترین سـهم 
صـادرات اسـتان بـه چند محصـول کشـاورزی خاص و 

مـواد معدنی خام منحصر می شـود.
رودری بیـان کـرد: بایـد تاش کنیم تا بـا تکمیل زنجیره 
صنایـع معدنـی، رفـع موانـع تولیـد واحدهـای موجـود، 
ایجـاد واحدهـای جدیـد، حـل مشـکات کشـاورزان و 
همچنیـن در حـوزه خدماتـی و گردشـگری متناسـب با 
نیاز بازار در اسـتان اشـتغالزایی داشـته و اقتصاد استان 

را بهبود ببخشـیم.

 آموزش تخصصی و تضمینی شنا
کودکان و بزرگساالن

به صورت خصوصی و نیمه خصوصی
توسط کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

دارای مدرک مربی گری و نجات غریق درجه 1
09120321184 - یوسف آبادی

16 تا 1522 تا 20

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده

 روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 97 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 31 فروردین ماه سال جاری است.
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ضایعـه در گذشـت بـرادر گرامیتـان را خدمـت 
شـما و خانواده محترم تسـلیت عرض مـی نماییم.

جناب مهندس 
سجاد گوینی  
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 سـید مهـران عالـم زاده در نشسـت عمومـی شـورای شـهر 
کرمـان در ابتدا با بیان اینکه زمانیکه جلسـه مدیریت بحران 
در اسـتانداری در خصوص سـیل خوزستان برگزار شد، گفت: 
مقرر شـد کرمان به کمک مردم شـهر حمیدیه در خوزسـتان 
برود.عالـم زاده ادامـه داد: در ایـن راسـتا ٢٠ پرسـنل طـی دو 
مرحله به همراه وسـایل و ماشـین آالت به محل اعزام شـد.

وی بـا بیـان اینکـه بـا توجـه بـه اینکـه بـارش بـاران حادثـه 
آفرین شـده و شـاهد سـیل در خوزسـتان بودیم، گفـت: اما 
نکته بارز و جالب در مردم شـهر حمیدیه، تعصبشـان نسبت 
بـه شهرشـان بـود؛ به طوریکـه با وجود دسـتور تخلیـه در ١٦ 
فروردیـن مـردم ماندنـد و شـهر را حفـظ کردنـد و حتـی بـا 
کمـک همدیگـر و به صورت دسـتی سـیل بند ایجـاد کردند.

شـهردار کرمـان گفـت: همـه مـردم در ایـن موقعیـت بایـد 
کمـک کننـد و اگـر این هـم افزایی باشـد می توانیـم در همه 

حـوادث موفق باشـیم.
وی ضمـن تشـکر از همـکاری شـبانه روزی همـکاران در 
شـهرداری برای رفع آبگرفتگی معابر از شـب گذشـته یادآور 
شـد: بارندگـی اگـر زیـاد شـود خطـر در دو ناحیـه شـهر را از 
شـرق و جنـوب تهدیـد می کنـد که در شـرق ده باالسـت که 

٤٠ میلیـارد اعتبار نیـاز دارد.
وی ادامـه داد: بـه معـاون امور عمرانی اسـتاندار کرمان سـه 

میلیـارد تومان تأمین می شـود.
شـهردار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه رودخانـه ماهان هـم از 
جنـوب شـهر کرمـان را تهدیـد می کنـد، ادامـه داد: در ایـن 
خصـوص بـه زودی مشـاوری تعییـن و کار مطالعـات آن را 

می دهـد. انجـام 
وی اضافه کرد: در رابطه با محور شـرقی غربی نیز مقرر شـد 
بـا پیگیری موسـوی معاون اسـتاندار، هزینه بخشـی از این 

مسـیر برآورد شـود تا کلید آغاز کار زده شـود.
وی تصریـح کـرد: ایـن محـور می توانـد کمـک زیـادی بـه 

کاهـش بـار ترافیکـی خیابـان شـریعتی داشـته باشـد.

ر.ز  عصـر  از  بارشـی  جدیـد  سـامانه  ورود  پـی  در 
گذشـته بـه هفـت اسـتان اعـام آماده بـاش شـده 
بعدازظهـر  از  کـه  جدیـدی  بارشـی  است.سـامانه 
خراسـان  اسـتان های  شـد،  کشـور  دیـروز  امـروز 
جنوبـی، سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان، کرمان، 
درگیـر  را  خوزسـتان  و  لرسـتان  رضـوی،  خراسـان 
بارندگـی همـراه بـا بـاد و طوفـان خواهـد کرد.ایـن 
غربـی،  آذربایجـان  اسـتان های  در  جدیـد  مـوج 
مرکـزی،  همـدان،  شـرقی، کردسـتان،  آذربایجـان 
کرمانشـاه، زنجـان، اردبیـل، گیـان، جنـوب شـرق 
بـا  ایـام، و شـمال غـرب چهارمحـال و بختیـاری 
اخیـر  فعالیـت می کند.بارندگی هـای  شـدت کمتـر 
موجـب تخلیـه برخـی مناطـق، تخریـب شـماری از 
خانـه هـای روسـتایی و بسـته شـدن تعـدادی از 
راه هـای روسـتایی در اسـتان های کرمان، خراسـان 
اسـت. شـده  بلوچسـتان  و  سیسـتان  و  رضـوی 

شـرایط  و  معابـر  برخـی  آبگرفتگـی  بـه  توجـه  بـا 
جـوی تمامـی مـدارس زابـل امـروز تعطیـل اعـام 
»دلـگان  ایرانشـهر«،  بـه  »دلـگان  مسـیر   3 شـد. 
بـه زهکلـوت« و »دلـگان بـه جلگـه چـاه هاشـم« 
بـه  در جنـوب اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان کـه 
دیـروز  از  سـیاب  و  رودخانه هـا  طغیـان  دلیـل 
بازگشـایی  راهـداران  تـاش  بـا  بـود،  بسـته شـده 
شد.اسـتان خوزسـتان بـه غیـر از سـد گتونـد بقیـه 
سـدهای اسـتان وضعیـت پایداری دارنـد و ورودی 
کاهـش  دز  و  بـه سـدهای کرخـه  آب  و خروجـی 
یافتـه اسـت. برای پیشـگیری از خطـرات احتمالی، 
داده  موقـت  اسـکان  نفـر  هـزار   120 خوزسـتان  در 

ند. شـده ا

. کـد معاماتـی بـا نـام کـد بورسـی و کـد سـهامداری نیـز 
شـناخته می شـود و شـما برای انجـام معامات بـه آن نیاز 
داریـد. شـرکت های کارگـزاری در واقـع واسـطه بیـن شـما 
و بـازار بـورس هسـتند و وظیفـه انتقـال سفارشـات خریـد 
و فـروش سـهام را بـه سـامانه معاماتـی بـورس برعهـده 
خـود  توسـط  و  دسـتی  بصـورت  می توانـد  اینـکار  دارنـد. 
کارگـزار صـورت بگیـرد یـا اینکـه سـرمایه گذار با دسترسـی 
بـه نرم افـزار معامـات آنایـن، سـفارش را بطـور مسـتقیم 
در  شـما  هویـت  نشـان دهنده  معاماتـی  ثبـت کنـد. کـد 

بـورس تهـران اسـت.
بـا وجـود بیش از 70 شـرکت کارگـزاری فعال، انتخـاب از بین 
آنها برای شـما مشـکل خواهد بود )تحقیق بسـیار کنید( پس 
از ثبت نـام و طـی مراحـل الزم، بـه طـور معمـول حداکثر پس 
از 3-4 روز کـد معاماتـی بـه موبایـل و ایمیـل شـما ارسـال 
می شـود و می توانیـد خریـد و فروش سـهام را انجـام دهید..

خریـد و فـروش سـهام در بـورس اوراق بهادار، صرفـا از طریق 
شـرکت های کارگـزاری و بـه یکـی از روش هـای زیـر انجـام 

می گیـرد.
   - مراجعـه حضـوری بـه کارگـزاری و ارائـه سـفارش خریـد 

فـروش یا 
   - سـفارش تلفنـی بـه کارگـزاری، بـرای خریـد یـا فـروش 

م سها
  -  سـفارش اینترنتـی بـه کارگـزاری، بـرای خرید یـا فروش 

م سها
   - خریـد یـا فـروش مسـتقیم سـهام توسـط خـود فـرد، از 

طریـق سـامانه معامـات آنایـن )برخـط(
و سبدگردانها که به آنها نیز خواهیم پرداخت.

بورس آنالین
بـرای خریـد و فـروش سـهام، الزاما نیازی به مراجعـه به تاالر 
بـورس یـا کارگـزاری نیسـت و در صورتـی کـه حداقـل مـدرک 
دیپلم داشـته باشـید، و داشـتن یک کامپیوتر و دسترسـی به 
اینترنـت کارگزاری هـا سیسـتم معامـات انایـن را در اختیـار 
شـما قـرار می دهند)اگر آموزشـهای الزم را دیده باشـیدتوصیه 
میشـود(. در سیسـتم معاماتـی آنایـن کـه بهتریـن روش 
معامات اسـت، خرید و فروش آنی و لحظه ای سـهام امکان 
پذیـر اسـت. بـه ایـن معنـی کـه شـما بـه محـض وارد کـردن 
سـفارش، خریـد یـا فـروش در همان لحظـه انجام می شـود 
و نیـازی نیسـت خـود کارگـزار، سفارشـات شـما را در سـامانه 

معاماتـی وارد کند.
یادگیری مفاهیم و قوانین بورس و سرمایه گذاری:

در ایـن مرحلـه اسـت کـه بـا اصـول مهـم سـرمایه گـذاری در 
بـورس آشـنا مـی شـوید. هیچ فعالیتـی در دنیـا وجـود ندارد 
کـه نیاز به آموزش و مهارت نداشـته باشـد. به عنـوان مثال آیا 
میدانیـد بـورس تهران چه سـاعاتی بـاز اسـت و معامله انجام 
می شـود؟ فرابـورس چـه تفاوتـی بـا بـورس دارد؟،سـیگنال 

چیسـت؟، مجمع سـهام و....
یادگیری نحوه تحلیل و انجام معامات:

پـس از یادگیری مفاهیم اولیه بورس، باید بدانید کدام سـهام 
یـا اوراق بهـادار را در چـه زمانی بخرید و چه زمانی بفروشـید تا 
بتوانید کسـب سـود کنید. اینکار از طریق یادگیری روانشناسی 
بـازار، تحلیـل بنیادی و تحلیل تکنیکال و ابزارها میسـر اسـت 

و همزمـان با یادگیری نیاز به کسـب تجربه و تمریـن دارد..
نکتـه مهـم : هیـچ گاه تمـام سـرمایه و پـس انـداز خـود را در 
بـورس سـرمایه گـذاری نکنیـد و اینـکار را بـا پـول کم شـروع 
کنیـد تـا در صـورت عـدم موفقیت به دلیل نداشـتن مشـورت 
وآمـوزش کافـی یـا اشـتباهاتی کـه افـراد تـازه وارد بـا رفتـار 
هیجانـی وعجوالنـه مرتکـب مـی شـوند متحمل ضـرر زیادی 

نشوید.
مخاطبین گرامی ضمن تشـکر از همراهی شـما، اگر سؤالی در 
مـورد تاریخچه بورس و نحوه سـرمایه گـذاری در آن دارید می 
توانیـد بـه ایمیـل Bahreini.m.work@gmail.com مطرح 

بفرمایید تا بـه آن بپردازم.
م.بحرینی

سیالب شرق و جنوب 
کرمان را تهدید می کند

سامانه جدید بارشی 
وارد کشور شد

قدم اول برای 
 سرمایه گذاری در بورس

دریافت کد معامالتی

خبر

خبر

راه ارتباطی 27 روستا در جنوب 
کرمان مسدود است 

تولیدات موسیقی جنوب کرمان 
رونق می گیرد 

اعزام گروه های جهادی 
به مناطق سیل زده فاریاب

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای جنـوب کرمـان بـا اشـاره 
و  بـاران  بـارش شـدید  اینکـه  بـه 
روسـتا   47 ارتباطـی  راه  سـیاب 
در جنـوب کرمـان را مسـدود کـرده بـود گفـت: با 
تاش هـای انجـام شـده تاکنـون راه ارتباطـی 20 
روسـتا بازگشـایی شـده و راه 27 روستا همچنان 
مسـدود اسـت. مسـعود جمیلـی در گفت وگـو با 
خبرنـگار تسـنیم در کرمـان، بـا اشـاره اینکـه بـر 
اثـر بارش هـای شـدید در جنـوب اسـتان کرمـان 
طغیـان رودخانه ها و جاری شـدن سـیاب ها در 
ایـن منطقه را داشـتیم اظهـار داشـت: در طغیان 
اخیـر 130 دسـتگاه  رودخانه هـا و سـیاب های 
راهـداری مشـغول خدمت رسـانی  ماشـین آالت 
و کمـک بـه آسـیب دیدگان و بازگشـایی محورها 
رودخانه هـا  اینکـه طغیـان  بیـان  بـا  بودنـد.وی 
روسـتایی  ارتباطـی  راه   267 بـه  سـیاب ها  و 

در جنـوب اسـتان کرمـان خسـارات وارد کـرده 
اسـت گفـت: جـاده رودبار-ایرانشـهر کـه بـر اثر 
سـیاب مسـدود شـده بـود بـا اقدامـات انجـام 
شـده بازگشـایی شـد و در حـال حاضـر محـور 
اصلـی مسـدود شـده در جنـوب اسـتان نداریم. 
مدیـرکل راهداری و حمل و نقـل جاده ای جنوب 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه بارش شـدید بـاران و 
سـیاب راه ارتباطـی 47 روسـتا در جنوب کرمان 
را مسـدود کـرده بود افـزود: با تاش هـای انجام 
شـده تاکنـون راه ارتباطـی 20 روسـتا بازگشـایی 
شـده و راه 27 روسـتا همچنان مسـدود اسـت و 
نیروهـای راهـداری جنوب اسـتان در حال تاش 
بـرای بازگشـایی این محورها هسـتند.وی افزود: 
9 دسـتگاه پـل در جنـوب کرمـان در بارش هـای 
اخیـر آسـیب دیـده و بـه بیـش از 500 کلومتـر از 
راه های روسـتایی در جنوب اسـتان خسارت وارد 

است. شـده 

مدیـرکل  اسـحاقی  حسـین 
فرهنـگ وارشـاد اسـامی جنوب 
کرمـان گفـت : یکـی از پیچیـده 
تریـن هنرهـا موسـیقی اسـت و 
همیـن پیچیدگـی آنـرا خـاص تـر و حسـاس 
تـر می کنـد ؛در جنـوب کرمان این هنـر جایگاه 
ویـژه ای دارد کـه مسـتلزم توجـه خـاص مـی 
باشـد،به همیـن منظور جامعه موسـیقایی باید 
بـا شناسـایی مخاطـب و اسـتفاده از ظرفیـت 
اسـتعدادیابی بـه تقویـب زیرسـاختهای ایـن 
برنامـه  یـک  موسـیقی  بپردازد،انجمـن  هنـر 
موسـیقیایی مختـص جنـوب کرمـان برپایـه 
فرهنگ و آداب و سـنن منطقـه طراحی کند،در 
برنامه ریـزی صـورت گیـرد  یـک وجـه دیگـر 
تعـداد اجراهـای صحنه ای موسـیقی مناسـب 
بـا فرهنـگ منطقـه تولیـد و روی صحنـه رود.

اداره کل   : داشـت  بیـان  اسـحاقی  حسـین 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب کرمـان در 
بحـث نظـارت و حمایـت در زمینـه آمـوزش و 
پژوهـش همیـار انجمـن اسـت بـا هـدف بـاال 
بـردن سـطح علمـی هنرمنـد و در فراخـور آن 
مـی  ایـن خصـوص  ؛در  موسـیقی  مخاطـب 
توانیـم از ظرفیـت گروه هـای موسـیقی مراکـز 
اسـتانها وشهرستانهای دیگر بهره ببریم و نوعی 
تور موسـیقی در هفت شهرستان حوزه فعالیت 
فرهنگـی بوجود آورد و از سـمت دیگر در ارتباط 
تبـادل  توانیـم  مـی  همجـوار  اسـتان های  بـا 
فرهنگـی داشـته باشـیم ؛ایـن امـر در بحث در 
آمدزایـی بـه انجمـن نیـز می توانـد کمـک کند 
ضمـن اینکـه مـی تـوان از ظرفیـت اجراهـای 
صحنه ای که در منطقه انجام میشـود درصدی 

را بـرای امـورات انجمـن اختصـاص داد .

مسـوول جهـاد سـازندگی بسـیج 
دانشـجویی اسـتان کرمان از اعزام 
3 گـروه جهادی دانشـجویی برای 
امدادرسـانی بـه مـردم سـیل زده 
منطقـه فاریـاب در جنـوب کرمان خبـر داد.تقی 
زاده، در گفتگـو بـا خبرنـگار دانشـگاه خبرگزاری 
دانشـجو،   از اعزام 3 گروه جهادی دانشـجویی 
بـرای امداد رسـانی به منطقه فاریـاب در جنوب 
کرمـان خبـر داد و گفـت: با مسـاعد شـدن هوا 
ایـن گروه هـای جهادی امشـب از جیرفت راهی 
این منطقه می شـوند. مسـئول جهاد سـازندگی 
بسـیج دانشـجویی اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
امدادرسـانی ایـن گروه هـای جهـادی بـه مردم 
داده  اطاعـات  اسـاس  بـر  افـزود:  زده  سـیل 
شـده 5 تـا 6 خانـه در این منطقه تخریب شـده 
اسـت و گـروه جهـادی مـا بـا رصـد تصاویـری 

کـه از ایـن منطقـه بـه دسـت آمـده اسـت قرار 
اسـت کـه بـه ایـن منطقـه اعـزام شـوند.وی بـا 
اشـاره بـه آمـاده کردن تجهیـزات الزم ایـن گروه 
جهـادی بـرای کمک به مـردم سـیل زده در این 
منطقـه گفـت: هنـوز اطاعـات دقیقـی از میزان 
خسـارت ها هنوز در دسـت نداریم و با تجهیزات 
کامـل شـامل لجـن کـش، بیـل، کارواش برای 
فعالیت هـای عمرانـی و پاکسـازی خانه هـا از 
گل و الی بـه منطقـه خواهیـم رفـت. تقـی زاده 
در رابطـه بـا کمک هـای مردمـی بـه مـردم ایـن 
مناطـق گفـت: کمک هـای مردمی کـه در حدود 
20 میلیـون تومـان و یـک کامیـون مـواد غذایی 
جمـع آوری شـده بـود بـه منطقـه خوزسـتان 
ارسـال شـده اسـت و بعـد از حضـور در ایـن 
منطقـه بایـد بررسـی شـود کـه مـردم بـه چـه 

کمک هـای نیـاز دارنـد.

یکـی  صحیـح  مدیریـت  جیرفـت گفـت:  جمعـه  امـام 
از  ناشـی  خسـارت های  رسـیدن  حداقـل  بـه  دالیـل  از 
جیرفـت،  از  فـارس  خبرگـزاری  بود.بـه گـزارش  سـیل 
بـا  دیـدار  در  امـروز  سـعادت فر  رضـا  حجت االسـام 
نماینـده مـردم کرمـان در مجلـس خبـرگان رهبـری بـا 
اشـاره بـه بارندگـی روزهـای گذشـته اظهـار داشـت: بـا 
شهرسـتان  مسـئوالن  شـبانه روزی  تـاش  و  همـکاری 
جیرفـت بـه لطـف خداونـد خسـارت جـدی وارد نشـد.

امـام جمعـه جیرفـت بـا بیـان اینکـه مدیریـت صحیـح 
یکـی از دالیـل بـه حداقل رسـیدن خسـارت های ناشـی 
گذشـته  روز  دو  طـی  خاطرنشـان کـرد:  بـود،  سـیل  از 
اقدامـات ارزشـمندی در خصـوص مهـار سـیاب صورت 
گرفـت امـا مهمتـر از آن روحیـه خدمت رسـانی به مردم 
مثال زدنـی  جیرفـت  شهرسـتان  مسـووالن  همدلـی  و 
مناطـق  بـه  مردمـی  ارسـال کمک هـای  بـه  اسـت.وی 
سـیل زده کشـور اشـاره کـرد و افـزود: بـا همکاری سـپاه 
نقـدی  غیـر  و  نقـدی  کمک هـای  جیرفـت  شهرسـتان 
سـپاه  توسـط  تومـان  میلیـون   100 ارزش  بـه  مـردم 
ارسـال  سـیل زده  مناطـق  بـه  و  جمـع آوری  شهرسـتان 

. شد

احداث سـیل بند احتیاط و  سیل بند اصلی 
رودخانه در حاشیه 

ابـوذر عطاپـور فرمانـدار جیرفت  در این جلسـه با اشـاره 
شهرسـتان  ایـن  بحـران  مدیریـت  سـتاد  آمادگـی  بـه 
جبهـه  ورود  خصـوص  در  قبـل  هفتـه  شـنبه  از  گفـت: 
بارشـی هشـدارهایی داده شـد و تمـام ظرفیت هـا روی 

نقاط حسـاس شناسـایی شـده، گذاشـته شـد تـا جلوی 
سـیاب احتمالـی گرفتـه شـود.

و  شـهردار  شـبانه روزی  تاش هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مـدت  در  تصریـح کـرد:  جیرفـت  شـهرداری  مجموعـه 
سـه روز بـا کمـک شـهرداری سـیل بند احتیـاط احـداث 
و بـه فاصلـه 200 متـری آن سـیل بند دومـی بـه طول 6 
کیلومتـر در حاشـیه رودخانـه شـور احـداث شـد.عطاپور 
بـا بیـان اینکـه تمـام اقدامـات بـه صـورت کارشناسـی 
انجـام شـد، خاطرنشـان کـرد: دفـع اضطـراری سـیاب 
و  گرفـت  صـورت  منطقـه ای  آب  کارشناسـی  کار  بـا 
و  60 میلی متـر  بارش هـا در جیرفـت  بیشـترین میـزان 

مربـوط بـه بخـش اسـماعیلیه اسـت.

حتی یک مورد آبگرفتگی نداشـتیم
محمدرضـا اسـتایی فرمانـده سـپاه شهرسـتان جیرفـت، 
شـب  یـک  در  بارندگـی  میلی متـر   54 اینکـه  بیـان  بـا 
بـا  باشـد، گفـت:  بـرای شـهر می توانسـت  تهدیـد  یـک 
کار جهـادی و کارشناسـی، تمـام دسـتگاه های اجرایـی 
حتـی یک مـورد آبگرفتگـی نداشـتیم.وی با بیـان اینکه 
وجـود روحیـه جهـادی بیـن مـردم و مسـووالن موجـب 
شـد تا خسـارت جدی وارد نشـود، خاطرنشـان کرد: بنا 
بـر احسـاس وظیفـه نیروهـای گردان هـا و پایگاه هـای 
مقاومت در روسـتاها و سـطح شـهر مستقر شـدند تا در 

صـورت بـروز سـیل بـه کمک مـردم بشـتابند.
اسـتایی بـا بیـان اینکـه در درجـه اول هـدف مـا حفـظ 
تصریـح  بـود،  امنیـت  و  نظـم  برقـراری  و  مـردم  جـان 
کـرد: بـا کمـک لشـکر ثـارهللا حـدود 10 دسـتگاه ون در 

شهرسـتان مسـتقر شـد تـا در صـورت وقوع سـیل مردم 
را بـه نقـاط امـن منتقـل کننـد.

فرمانـده سـپاه جیرفـت ضمـن درخواسـت از مسـووالن 
تمـام  کـه  اسـت  ایـن  انتظـارم  گفـت:  شهرسـتان 
دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان کـه قبل از وقوع سـیل 
همـکاری کردنـد هم اکنـون نیـز همـت کننـد و رودخانـه 
شـور الیروبی شـود تا در آینده خطر سـیاب شهرسـتان 

را تهدیـد نکنـد.
گفـت:  جیرفـت  شـهردار  حسـین زاده  نعمـت هللا 
گذشـته،  روزهـای  طـی  کـه  حرکتـی  خوشـایندترین 
جمعـه،  امـام  همراهـی  و  همدلـی  بـودم،  آن  شـاهد 
بـروز  از  جلوگیـری  بـرای  فرمانـدار  و  سـپاه  فرمانـده 

دارد. تشـکر  جـای  کـه  بـود  سـیاب 
وی اضافـه کـرد: سـیل تمـام شـد و بـه لطـف خداونـد 
خسـارتی وارد نشـد امـا  تلنگـری اسـت کـه همگـی مـا 
آمادگـی داشـته و همـت کنیـم وضعیـت رودخانـه شـور 

سـاماندهی شـود.

نماینـــده جیرفـــت و عنبـــر آبـــاد در مجلـــس شـــورای 
ــیل  ــرایط سـ ــه در شـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــامی بـ اسـ
کـــه خانـــه و کاشـــانه کارگـــران و کشـــاورزان از بیـــن 
ـــود  ـــال خ ـــه ح ـــروم را ب ـــر مح ـــن قش ـــد ای ـــه، نبای رفت
رهـــا کنیـــم، گفـــت: اینکـــه به صـــورت موقـــت بیمـــه 
بیـــکاری بـــرای آنـــان برقـــرار شـــود، تصمیـــم خوبـــی 
ــا  ــه کارخانه هـ ــیم کـ ــب باشـ ــد مراقـ ــا بایـ ــت امـ اسـ
بـــرای همیشـــه تعطیـــل نشـــوند. نماینـــده جیرفـــت و 
عنبـــر آبـــاد در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا تاکیـــد 
ــانه  ــه و کاشـ ــه خانـ ــیل کـ ــرایط سـ ــه در شـ ــر اینکـ بـ
ــن  ــد ایـ ــه، نبایـ ــن رفتـ ــاورزان از بیـ ــران و کشـ کارگـ
ـــت:  ـــم، گف ـــا کنی ـــود ره ـــال خ ـــه ح ـــروم را ب ـــر مح قش
ـــان  ـــرای آن ـــکاری ب ـــه بی ـــت بیم ـــورت موق ـــه به ص اینک
ــد  ــا بایـ ــت امـ ــی اسـ ــم خوبـ ــود، تصمیـ ــرار شـ برقـ
مراقـــب باشـــیم کـــه کارخانه هـــا بـــرای همیشـــه 

ــوند. ــل نشـ تعطیـ
ــکاری در  ــار بیـ ــودن آمـ ــاال بـ ــور از بـ ــی کمالی پـ یحیـ

خسارت سیل در جیرفت 
با مدیریت صحیح به حداقل رسید
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اتـاق بازرگانـی تشـکلی اسـت کـه در آن تجـار عمـده و صاحبـان 
بـا  چانه زنـی  و  خـود  فعالیت هـای  هماهنگـی  بـرای  صنایـع 
نهادهـای حکومتـی بـرای تامیـن منافع شـان تـاش می کننـد. 

تعداد بخش ها در اتاق بازرگانی
اتاق هـای  بـود کـه  شـکل  ایـن  بـه  تقسـیم بند ها  گذشـته  در 
بازرگانـی بـه سـه بخـش صنعـت، معـدن و بازرگانـی تقسـیم 
می شـدند امـا امسـال ایـن تقسـیم بندی تغییـر کـرده و بخـش 
کشـاورزی هـم بـه آن اضافـه شـده اسـت. بـه ایـن ترتیـب کـه 
16 نفـر از بخـش بازرگانـی، 14 نفـر از بخـش صنعـت، 4 نفـر از 
تهـران  اتـاق  در  از بخـش کشـاورزی  نفـر  و 6  بخـش معـدن 
انتخـاب می شـوند. در اتـاق شهرسـتان ها هـم 15 نفـر بـا ترکیب 
5 نفـر از بخـش بازرگانـی، 5 نفـر از بخـش نصعـت، 2 نفـر از 
می شـوند. انتخـاب  هـم کشـاورزی  نفـر  و 3  معـدن  بخـش 

اتـاق بازرگانـی از آنجایـی کـه بخشـی خصوصـی اسـت، یکـی از 
مهم تریـن و جریـان سـازترین مـکان هـا بـرای تصمیـم گیـری 
در مـورد وضعیـت و فعالیـت اقتصـادی در بخش هـای مختلف 
کشـور بـه شـمار مـی رود. از سـوی دیگـر اعضـای ایـن اتـاق بـه 
عنـوان مشـاور در سـه قـوه مجریـه، مقننـه و قضاییـه همـکاری 
مـی کننـد و تشـکلی اسـت کـه براسـاس قانون اساسـی شـکل 
گرفتـه و بنابرایـن از جایـگاه باالیـی برخوردار اسـت. ایـن جایگاه 
بـاالی اتـاق باعـث مـی شـود افـراد زیـادی بتواننـد از حـق و 
حقـوق بخـش اقتصـادی دفـاع کننـد و همـکاری خـود را بـا 
بخش هـای مختلـف دولتـی، کشـوری و ... افزایـش دهنـد و از 
ایـن مسـیر بـرای ارائه نقطـه نظـرات و راهکارهای موثر اسـتفاده 
کننـد. نکتـه دوم اعضـای ایـن اتـاق مـی توانند بسـته بـه میزان 

تـاش شـان بـه عنوان عضـوی از اتـاق در کارگـروه سـازمان ها و 
وزارتخانـه هـای مختلـف راه پیـدا کننـد و حتی به عنـوان اعضای 
کمیسـیون اتـاق بـه مجلـس وارد شـوند. ایـن فعالیت هـا باعث 
ترقـی ایـن افـراد مـی شـود. بـه هـر حـال همه انسـان ها بـه هر 
نحـوی خواهـان قـدرت هسـتندو ایـن طبیعـت انسـان هاسـت. 
چنیـن ویژگـی در میـان صنعتگـران و فعـاالن اقتصـادی نیـز 
وجوددارد و عما امری طبیعی اسـت و باعث می شـود خیلی از 
افراد تمایل داشـته باشـند تـا در انتخابات شـرکت کنند که چنین 
ویژگـی بسـیار خـوب و ایـده آل اسـت و باعث می شـود انتخابات 
بـه شـکل پررونقـی برگـزار و افـراد شایسـته تر وارد اتـاق شـوند.

تنها نماینده جنوب استان در اتاق کرمان 
استعفا  داد

فخـری  هللا توکلی رییس اتاق بازرگانـی جنوب و تنها نماینده مردم 
جنوب کرمان در اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشـاورزی کرمان از 

اتـاق بازرگانـی کرمان کنار کشـید. او که چندی پیـش در انتخابات 
دوره نهـم هیـأت نمایندگان اتاق کرمان شـرکت کرده بود با انتشـار 
متنـی در فضـای مجـازی خبر از اسـتعفای خـود داد. هللا توکلی که 
از فعاالن اقتصادی باتجربه و شـناخته شـده جنوب اسـت در این 
متـن دلیـل خـود را فضـای بوجـود آمـده در اتاق و نبود شـفافیت 
و صداقـت برخـی از اعضـا عنوان کـرده که امکان خدمـت را در این 
دوره سـخت کـرده اسـت.البته او تاکنـون از صحبت بـا خبرنگاران 
خـودداری کـرده و برخـی از اعضـای اتـاق کرمان اعتقـاد دارند یک 
سـری کدورت هـا باعـث بوجود آمدن این مسـاله شـده، ایـن اتاق 
که دارای 4 نمایندگی در جیرفت، بم، سـیرجان و رفسـنجان است 
و حـوزه اسـتحفاظی اتاق جیرفت هفت شهرسـتان جنوبی و خانه 
دوم فعـاالن اقتصـادی منطقـه اسـت.توکلی در سـه دوره متوالـی 
رآی آورده اسـت و در آخرین انتخابات هم رآی باالیی کسـب کرد، 
پـس از ایـن هیأت 15 نفـره اقدام به انتخاب هیأت رییسـه کردند 
اما جنوب کرمان از داشـتن کرسـی در هیأت رییسـه محروم شده 
اسـت و ایـن مسـاله باعـث ناراحتـی توکلـی شـده کـه اقـدام بـه 
اسـتعفا کـرده هر چند هنوز با این اسـتعفا موافقت نشـده اسـت.

من نه به کسـی می گویم بیاید نـه می گویم نیاید
طبیـب زاده رییـس اتـاق بازرگانـی کرمـان به»کاغذوطن«گفت: : 
فعـاالن اقتصـادی یازدهـم اسـفندماه در انتخابات شـرکت کردند 
و 15 نفـر انتخـاب شـدند کـه یکـی از ایـن افـراد خانـم هللا توکلی 
بـود و طبعـا پـس از این باید ایـن افراد از بین خودشـان پنج نفر 
را بـه عنـوان هیـأت رییسـه انتخاب کننـد و اداره اتـاق را این 5نفر 
زیـر نظـر هیـأت نماینـدگان انجـام می دهند یعنی هیأت رییسـه 
مجـری مصوبات هیأت نمایندگان اسـت. طبیـب زاده  افزود:خانم 
هللا توکلی دوسـت داشـتند در هیأت رییسـه شـرکت کنند کاندیدا 
شـدند، بـا مـن مشـورت کردند گفتـم هرکسـی حـق دارد کاندیدا 
شـود و اگـر رای آورد می شـود عضـو هیـأت رییسـه، مـن  نـه به 
کسـی می گویـم بیایـد نـه می  گویـم نیاید اما شـما هم بـا توجه 
بـه توانمندی هایتـان بیایید هرکس که شـرکت می کند. شـما هم 
بـا توجـه بـه توانمندی هایتـان بیاییـد و کاندیـدا شـوید هـر کس 
هـم کاندیـد شـود ممکـن اسـت ایـن را بپذیردممکن اسـت رأی 
نیـاورد و بایـد اخـاق پیـروزی و شکسـت را با هم داشـته باشـد 
و اگـر پیـروز شـد امانتـی را بدسـت گرفتـه و بایـد کار کنـد و اگـر 
هـم انتخـاب نشـد به هـر دلیلی ایـن 15 نفر تشخیص شـان این 
بـوده ولـی ایشـان گفتنـد من اگـر  رأی نیـاورم اسـتعفا می دهم 
مـن گفتم مگـر قبا که عضو هیأت رییسـه نبودید بـرای جیرفت 
کار نمی کردیـد؟ و ایشـان از مـن پرسـیدیدند بـاز هـم می توانـم 

بـرای جیرفـت کار کنـم گفتـم باالخـره شـما جیرفتی هسـتید و 
می توانیـد امـا با تنـدی نمی شـود رأی گرفت و بایـد از روش های 
البی گـری اسـتفاده کـرد حتـی یکـی از همـکاران بـه وی گفـت: 
شـما محبوبیـت داریـد در کسـوت رییـس اتـاق جیرفـت بودیـد 

و همینطـور کمیسـیون فـرش و عملکـرد خوبتـان در ایـن بخش 
مشـهود اسـت، اتـاق کرمـان هـم دو نقطـه قـوت دارد کـه یکی از 
آنهـا اتـاق فـرش اسـت و بـا آمدنتـان بـه هیـأت رییسـه ممکن 
اسـت آن موقعیت هـا را از دسـت بدهیـد و نتوانید آنجـا کار کنید. 

تنها نماینده مردم جنوب کرمان در اتاق بازرگانی دو روز پیش از سمت خود استعفا داد

یک استعفا؛ دنیایی ابهام

نماینـده مـردم جنوب کرمـان در اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشـاورزی کرمـان از اتاق بازرگانی کرمان کنار کشـید. او که 
چنـدی پیـش در انتخابـات دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق کرمان شـرکت کرده بود با انتشـار متنـی در فضای مجازی خبر 
از اسـتعفای خـود داد. هللا توکلـی کـه از فعاالن اقتصادی باتجربه و شـناخته شـده جنوب اسـت در این متـن دلیل خود را 
فضـای بوجـود آمـده در اتاق و نبود شـفافیت و صداقت برخی از اعضا عنـوان کرده که امکان خدمت را در این دوره سـخت 
کـرده اسـت. البتـه او تاکنون از صحبت بـا خبرنگاران خودداری کـرده و برخی از اعضای اتاق کرمان اعتقاد دارند یک سـری 
کدورت هـا باعـث بوجود آمدن این مسـاله شـده، از سـویی طبیـب زاده رییس اتاق کرمـان هم می گویـد هللا توکلی کاندیدا 

نشـده بود و دچار سـوءتفاهم شـد، هنوز با اسـتعفایش موافقت نکرده ام.

را  هللا توکلـی  اسـتعفای  هنـوز  مـن  طبیـب زاده: 
نپذیرفتـه ام امـا اگـر اصـرار داشـته باشـد مجبـور 
هسـتم قبول کنـم ،دوروز پیش هـم خیلی تالش 
کردیم این اسـتعفا را ثبت نکند اما با پرخاشـگری 
ایـن نامـه را بـه ثبـت رسـاند و رفتـاری غیرقابـل 
تصـوری از خـودش بـروز داد در حالـی کـه از وی 

چنیـن رفتـاری را انتظار نداشـتیم.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک
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چهارشنبه  28 فروردین 1398  کاغذ جنوب

آگهی ابالغ درخواست صدورحکم موت فرضی
خانـم عـذری مشـایخی اکبرآبـاد فرزنـد دادعلـی دادخواسـتی بـه طرفیـت 
خوانـدگان دادسـتان محتـرم عمومی وانقاب شهرسـتان جیرفت وعلی خانه 
زر وشمسـی خانه زروسـعید خانه زر وصدیقه وزینب وموسی وفاطمه همگی 
خانـه زرفرزنـدان یـار محمـد به خواسـته صدورحکـم موت فرضـی مطرح به 
شـعبه دوم حقوقـی جیرفـت ارجـاع بدیـن توضیـح که خواهـان اظهار میـدارد فرزنـد وی بنام 
حسـین خانـه زر فرزنـد یار محمد متولد 1363/03/01بوده در سـال 1379از منـزل در علی آباد 
سـازمان حـوزه شهرسـتان جیرفـت خـارج وتاکنـون بـه منزل برنگشـته اسـت لذا وفـق ماده 
1023قانـون مدنـی از تاریخ انتشـار این آگهی اشـخاصی که از غایب مذکور خبـری دارند مراتب 

را بـه شـعبه دوم دادگاه عمومـی حقوقی شهرسـتان جیرفت اعـام نمایند . 
تاریـخ چـاپ نوبـت اول  1397/11/28- تاریخ چـاپ نوبـت دوم : 1397/12/28- تاریخ چاپ 

نوبت سـوم 98/01/28
قاضی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان جیرفت 
علی شمسی- م الف :37

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون 

تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 139760319005000721 مـورخ 1397/12/17هیـات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم اقـدس جعفـرزاده فرزند 
حسـین بشـماره شناسـنامه395 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مساحت 1241 
مترمربـع پـاک 1576 فرعـی مفـروز و مجـزی از 664 فرعـی از 47اصلی واقـع در بخش 26 
کرمان به آدرس سـیرچ- منطقه 4 خیابان شـهدا خریداری از مالک رسـمی یدهللا شـاهرخی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـیده ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/1/28- تاریخ انتشار نوبت دوم :98/2/12 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت  ملک شهر عنبرآباد

و  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت   تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و 
مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی - برابر رای شـماره    139760319091000593   -06 /97/11هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت  ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات  مالکانـه 
بامعـارض متقاضـی آقـای  خوبیـار نوزایـی فرزنـد عبـاس  بشـماره شناسـنامه  2 با 
کـد ملـی 6069809807 صـادره ازعنبرابـاد   در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 
280/12  متـر مربـع پـاک  – فرعـی از 50-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده  از پاک – 
فرعـی از 50  -  اصلـی قطعـه  یـک بخـش 45 کرمان  واقع  درعنبرآبـاد  خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای علـی اخاقـی یـزدی  محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت  بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت  دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد و گواهی  تقدیم دادخواسـت را به ایـن اداره تحویل 
نماینـد.  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .م.الـف 2092   
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/01/28  تاریخ انتشار نوبت دوم :  98/02/16 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت  ملک شهر عنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و 
مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی -برابـر رای شـماره139760319091000703 -97/11/10هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات  مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای  نـادر نخعـی فرزنـد علـی  بشـماره شناسـنامه 30 با کد 
ملـی 6069827031 صـادره ازعنبرابـاد   در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
275 متـر مربـع پـاک  – فرعـی از 50-اصلـی مفـروز و مجزی شـده  از پاک 50– 
اصلـی قطعـه  یـک واقـع  درعنبرآباد  بخش 45 کرمـان  خریداری از مالک رسـمی 
آقـای مجیـد ابراهیمی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطاع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت  بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت  دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد و گواهـی  تقدیـم دادخواسـت را به ایـن اداره تحویـل نمایند 
.بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .م.الـف 2094  
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/01/28  تاریخ انتشار نوبت دوم :  98/02/16 

مصیب حیدریان ، رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصر وراثت –رودبار جنوب  
اخواهشـمند اسـت بـا توجه به دادخواسـت معصومه بامـری فرزند نادر بـه طرفیت ورثه 
مرحـوم زینـب بامـری فرزنـد محمد به شـماره ملـی----- به خواسـته حصـر وراثت 
خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم در یـک نوبـت روزنامه چاپ شـود که چنانچـه ورثه ای 
دیگر یا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا مراجعه نمائید ودرغیراینصورت گواهی حصر 

وراثـت صـادر خواهد شـد .ورثه :
1-نادر بامری فرزند حسین  به ش م 5979249389 )همسر متوفی (

2-لیا بامری فرزند نادر به ش م 5360244968
3-خدیجه بامری فرزند نادربه ش م 5369519587

4-مریم فرزند نادر به ش م 5360244976
5-معصومه بامری فرزند نادربه ش م 5369519579

6-شهنازبامری فرزند نادربه ش م 5369519617
7-مسلم بامری فرزند نادربه ش م 5369939871

8-مهنازبامری فرزند نادربه ش م 5369519609 
شوراحل اختالف – بخش جازموریان – م الف :529

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره 139760319005000720 مـورخ 1397/12/17هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی خانم فریبا زیـن العابدیـن زاده فرزند 
حسـن بشـماره شناسـنامه 1346 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه و بـاغ بـه 
مسـاحت 1238/22مترمربع پاک 1575 فرعی مفروز و مجزی از 751 فرعی از 47-اصلی 
واقـع در بخـش 26 کرمـان به آدرس سـیرچ - ناصر آبـاد خریداری از مالک رسـمی ابوتراب 
مظفـری محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/28- تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/12

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف75

احضاریه  
آقـای محمـد اعتمـادی فرزنـد مـراد بدینوسـیله به شـما 
ابـاغ میگـردد ظـرف یکمـاه پـس از ابـاغ در شـعبه 2باز 
موضـوع  دفـاع  اخـذ  عنبرآبـاد جهـت  دادسـرای  پرسـی 
شـکایت منابـع طبیعـی شهرسـتان عنبـر آبـاد دائـر بـر تخریـب وتصـرف 
اراضـی ملـی روسـتای خضـر آبـاد پـاک 43 اصلـی حاضـر واال بصورت 

غیابـی اتخـاذ تصمیـم خواهـد شـد .
میثم موالیی – بازپرس شعبه 2دادسرای عنبر آباد – م الف :2090

 اصالحیه آگهی مزایده مال منقول نوبت اول  
بدینوسـیله تاریخ مزایده اموال منقول شـرکت پاسـتیک کامور 
)سـهامی خاص ( با پرونده گاسـه 954440 شـعبه اول اجرای 
احـکام حقوقی کرمـان به تاریـخ 1398/02/14 اصـاح میگردد. 

م الف 17
دادورز مزایده هایاجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی

آگهی حصر وراثت – منوجان 
شناسـنامه  دارای  غامحسـین   فرزنـد  خدمتـی  نرگـس  خانـم 
9809983891100027مـورخ  شـماره  دادخواسـت  1160068054بشـرح 
98/1/27 توضیـح داده شـادروان ام البنیـن ریسـی فرزنـد غامحسـین  
بشناسـنامه315703824در تاریخ1397/12/23در شـهرکهنوج فوت شده و 

وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-غامحسین ریسی فرزند پیر داد ش م 6089863475 ت ت :1360/06/02)پدر متوفی(

 2- نرگـس خدمتـی فرزنـد غامحسـین ش م 1160068054 ت ت:1368/09/28)مـادر 
متوفی(

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیـت نامه ای 

جـز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. م الف:1
دفتر شورای حل اختالف شماره یک  شهرستان منوجان  

عبور فاریاب ازبحران بدون تلفات جانی

ــتاد  ــس س ــدار و ریی ــس فرمان ــک نف ــه نی ــه گفت ب
برگــزاری  از  پــس  فاریــاب  شهرســتان  بحــران 
ــتان  ــن شهرس ــران ای ــتاد بح ــت س ــات مدیری جلس
ــک  ــه ی ــه در هرمنطق ــد ک ــیم ش ــه تقس ــه 7منطق ب

مســوول و گــروه خــاص حضــور داشــتند.
ــه تقســیم بنــدی ماشــین  ــا اشــاره ب نیــک نفــس ب
ــور و  ــش ح ــه بخ ــه س ــزام ب ــاز واع ــورد نی آالت م
بخــش مرکــزی و شــهر فاریــاب افــزود: حــدود 
ــه پــل  ــه الیــه روبــی دهان بیســت روز قبــل اقــدام ب
هــا وترمیــم ســیل بندهــا کردیــم واز طریــق فضــای 
مجــازی وســخنرانی فرمانــدار در نمازجمعــه و ازطریق 
و  ایمنــی  نــکات  وشــوراها  دهیــاران  بخشــداران 

ــت . ــرار گرف ــردم ق ــار م ــهای الزم دراختی آموزش
باحرکــت  داد:همزمــان  ادامــه  فاریــاب  فرمانــدار 
ســیاب وطغیــان رودخانــه هــا دربعضــی از روســتاها 
باعــث تخریــب ســیل بندهاشــد کــه باهمــت وتــاش 
خصوصــی  وبخــش  شهرســتان  بحــران  ســتاد 
بخصــوص معــدن امینیــار ســیل بندهــا ترمیــم شــد.

ــر  ــار مدی ــن ی ــری مهرمدیرعامــل شــرکت امی آکانت
ــم  ــراه تی ــه هم ــهیدی را ب ــدس ش ــود مهن کارگاه خ
چندنفــره بــا ماشــین آالت و لــودر وماشــین شاســی 
ــا  ــان ب ــکاری ایش ــا هم ــه ب ــزام ک ــه اع ــه منطق دار ب
اعضــای ســتاد بحــران جــان ومــال مــردم بعضــی از 

ــدا کــرد. روســتاها از ســیل نجــات پی

نقش فلور بومی در حفاظت از شهرها 
در مقابل سیل و گرد و خاک 

ادامه یادداشت

راث
می

گ
رهن

ف

اسـتان  جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  مدیرسـازمان 
کرمـان بـا اعـام اینکـه حملـه ملخ هـا بـه منوجـان 
و قلعه گنـج کامـًا تحـت کنتـرل اسـت گفـت: تمـام 
مناطـق جنوب اسـتان کرمان توسـط نیروهـای جهاد 
کشـاورزی در حـال کنتـرل و شناسـایی کانون هـای 
نشـده  وارد  هیـچ خسـارتی  تا کنـون  و  اسـت  ملـخ 
خبرنـگار  بـا  گفت و گـو  در  برخـوری  سـعید  اسـت. 
تسـنیم در جیرفـت اظهـار داشـت: حملـه ملخ هـا بـه 
بهمن مـاه  از  قلعه گنـج  و  منوجـان  شهرسـتان های 
سـال گذشـته شـروع شـده و کامـًا تحـت کنتـرل 
اسـتان  جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  اسـت.مدیرکل 
کرمـان بـا بیـان اینکـه کانون هـای ملـخ شناسـایی و 
در صـورت لـزوم سم پاشـی می شـوند گفـت: حملـه 
 15 تا کنـون  و  اسـت  تحـت کنتـرل  ملخ هـا کامـًا 
انجـام  800 هکتـار سم پاشـی  و   کانـون شناسـایی 
شـده اسـت.وی با اعـام اینکـه تمام مناطـق جنوب 
اسـتان کرمـان توسـط نیروهـای جهاد کشـاورزی در 
حـال کنتـرل و شناسـایی کانون هـای ملـخ اسـت و 
افـزود:  اسـت  نشـده  وارد  هیـچ خسـارتی  تا کنـون 
دو نـوع ملـخ داریـم، ملخ هـای مهاجـر کـه از یمـن، 
امـارات و عربسـتان بـا آنها مبـارزه نکرده انـد از طریق 
دریـا وارد شـده و تعـدادی نیـز وارد جنـوب اسـتان 
اینکـه در منطقـه  ابـراز  بـا  کرمـان شـده اند.برخوری 
جازموریـان نیـز کانـون ملـخ وجـود دارد کـه در ایـن 
در  خاطر نشـان کـرد:  می کننـد  تخم گـذاری  کانـون 
مرحلـه پورگـی سم پاشـی می شـود کـه یـک کانـون 
آن در منوجـان شناسـایی و سم پاشـی شـده اسـت.

حمله ملخ ها 
به منوجان و قلعه گنج 

تحت کنترل است 

خبر

اعزام گروه های جهادی 
به مناطق سیل زده فاریاب

پایان پنجمین فصل بررسی های 
مشترک باستان شناسی جنوب

مددرسانی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد جنوب به سیل زدگان

کـه از ایـن منطقـه بـه دسـت آمـده اسـت قرار 
اسـت کـه بـه ایـن منطقـه اعـزام شـوند.وی بـا 
اشـاره بـه آمـاده کردن تجهیـزات الزم ایـن گروه 
جهـادی بـرای کمک به مـردم سـیل زده در این 
منطقـه گفـت: هنـوز اطاعـات دقیقـی از میزان 
خسـارت ها هنوز در دسـت نداریم و با تجهیزات 
کامـل شـامل لجـن کـش، بیـل، کارواش برای 
فعالیت هـای عمرانـی و پاکسـازی خانه هـا از 
گل و الی بـه منطقـه خواهیـم رفـت. تقـی زاده 
در رابطـه بـا کمک هـای مردمـی بـه مـردم ایـن 
مناطـق گفـت: کمک هـای مردمی کـه در حدود 
20 میلیـون تومـان و یـک کامیـون مـواد غذایی 
جمـع آوری شـده بـود بـه منطقـه خوزسـتان 
ارسـال شـده اسـت و بعـد از حضـور در ایـن 
منطقـه بایـد بررسـی شـود کـه مـردم بـه چـه 

کمک هـای نیـاز دارنـد.

فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
اسـتان کرمـان گفـت: پنجمیـن 
مشـترک  بررسـی های  فصـل 
باستانشناسـی پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی 
آلمـان  توبینگـن  دانشـگاه  و  و گردشـگری 
سـلیمانی  علیـدادی  نـادر  سرپرسـتی  بـه 
گسـتره  در  فلزنـر  پیتـر  پروفسـور  و 
بـه  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  شهرسـتان های 
مدیـرکل  فرخـی  رسـید.غامرضا  پایـان 
اینکـه  بیـان  بـا  اسـتان  میراث فرهنگـی 
مشـترک  بررسـیهای  فصـل  پنجمیـن 
باستانشناسـی حـوزه جیرفـت از هفتـه آخـر 
بهمن ماه سـال 1397 خورشـیدی آغاز شـد، 
اظهـار کـرد: این بررسـیها که به مـدت دو ماه 
بـه طـول انجامیـد بـه بررسـی و شناسـایی 

و  هـا  محوطـه  تپه هـا،  مستندسـازی  و 
گورسـتان های تاریخـی ایـن حـوزه پرداخت.

وی افـزود: در نتیجـه این فصل از بررسـی ها 
64محوطـه باسـتانی مـورد شناسـایی قـرار 
گرفـت کـه مستندسـازی ایـن محوطـه هـا 
جنـوب  باستان شناسـی  نقشـه  تکمیـل  بـه 
بـا  می کندفرخـی  بزرگـی  کمـک  کرمـان 
اشـاره بـه اینکـه پنجمین فصل بررسـی های 
نتایـج  کرمـان  جنـوب  باستانشناسـی 
ایـن  برداشـت، تصریـح کـرد:  در  ارزنـده ای 
فصـل از بررسـی های باستانشناسـی باهدف 
اثـر  مطالعـات  بـر  تکیـه  بـا  و  شناسـایی 
مفـرغ حـوزه جنـوب و چگونگـی ارتبـاط آن 
بـا سـواحل خلیـج فـارس و دریـای عمان و 
ارتباطـات فـرا منطقـه ای در بیـن النهریـن 
پذیرفـت. انجـام  امـروزی(  عـراق  )جنـوب 

به گـزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنوب 
کرمـان ،سـتاد کمـک رسـانی بـه 
سـیل زدگان خوزسـتان بـا حضور 
حسـین اسـحاقی مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی جنـوب کرمـان راه انـدازی و تشـکیل 
شـد.اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنوب 
کرمـان مـدد رسـان سـیل زدگان خوزسـتان 
سـتاد کمک رسـانی به سـیل زدگان خوزسـتان 
بـا حضور حسـین اسـحاقی مدیـرکل فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی جنـوب کرمـان راه انـدازی و 
تشـکیل شد.حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی جنوب کرمان گفت: از آنجایی 
که اسـتان کرمان معین استان خوزستان است 
برخود وظیفه دانسـتیم با تشـکیل ستاد کمک 
رسـانی در اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 

جنـوب کرمـان ،سـعی در تسـکین آالم روحـی 
هموطنـان و کمک رسـانی در زمینه های مادی و 
معنوی داریم .حسـین اسـحاقی بیان داشت : 
در بحـث امدادرسـانی اقـام مورد نیـاز از طریق 
دبیـر سـتاد مایحتـاج ضـروری مـورد بررسـی 
و شناسـایی قـرار خواهـد گرفـت و براسـاس 
ظرفیـت منطقـه جنـوب ایـن اقـام تهیـه و به 
مـکان حادثـه دیـده انتقـال داده خواهـد شـد. 
در شـرایط کنونی همبسـتگی و یاری رسـانی به 
هموطنـان کمـک به حل بحـران و کاهـش آثار 
بحران محسـوب می شـود،در همین راستا اداره 
کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی  جنـوب کرمـان 
بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای فرهنگـی و هنـری 
و بهره گیـری از گروه هـای هنـری نیـز در ایـن 
زمینـه اقـدام بـه کمک رسـانی و ایجـاد روحیه 

امیـد را در دسـتور کار خـود داریـم .

نماینـــده جیرفـــت و عنبـــر آبـــاد در مجلـــس شـــورای 
ــیل  ــرایط سـ ــه در شـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ ــامی بـ اسـ
کـــه خانـــه و کاشـــانه کارگـــران و کشـــاورزان از بیـــن 
ـــود  ـــال خ ـــه ح ـــروم را ب ـــر مح ـــن قش ـــد ای ـــه، نبای رفت
رهـــا کنیـــم، گفـــت: اینکـــه به صـــورت موقـــت بیمـــه 
بیـــکاری بـــرای آنـــان برقـــرار شـــود، تصمیـــم خوبـــی 
ــا  ــه کارخانه هـ ــیم کـ ــب باشـ ــد مراقـ ــا بایـ ــت امـ اسـ
بـــرای همیشـــه تعطیـــل نشـــوند. نماینـــده جیرفـــت و 
عنبـــر آبـــاد در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا تاکیـــد 
ــانه  ــه و کاشـ ــه خانـ ــیل کـ ــرایط سـ ــه در شـ ــر اینکـ بـ
ــن  ــد ایـ ــه، نبایـ ــن رفتـ ــاورزان از بیـ ــران و کشـ کارگـ
ـــت:  ـــم، گف ـــا کنی ـــود ره ـــال خ ـــه ح ـــروم را ب ـــر مح قش
ـــان  ـــرای آن ـــکاری ب ـــه بی ـــت بیم ـــورت موق ـــه به ص اینک
ــد  ــا بایـ ــت امـ ــی اسـ ــم خوبـ ــود، تصمیـ ــرار شـ برقـ
مراقـــب باشـــیم کـــه کارخانه هـــا بـــرای همیشـــه 

ــوند. ــل نشـ تعطیـ
ــکاری در  ــار بیـ ــودن آمـ ــاال بـ ــور از بـ ــی کمالی پـ یحیـ

جیرفـــت و عنبرآبـــاد خبـــر داد و بـــه خبرنـــگار ایلنـــا 
گفـــت: اکنـــون در بیشـــتر خانواده هـــا بیـــش از یـــک 
ــگ  ــکاری زنـ ــزان بیـ ــن میـ ــود دارد و ایـ ــکار وجـ بیـ

خطـــری بـــرای مدیریـــت کشـــور اســـت.
ــدن  ــکار شـ ــیل زده و بیـ ــق سـ ــوص مناطـ وی در خصـ
در  ایـــن  از  پیـــش  و کارگرانـــی کـــه  کشـــاورزان 
ویـــران  کارخانه هـــای  و  کشـــاورزی  زمین هـــای 
گفـــت:  می کردنـــد،  کار  ســـیل  از  ناشـــی  شـــده 
بیـــکاری ایـــن کارگـــران و کشـــاروزان ماننـــد روز 
و  اقتصـــاد  بـــر  تاثیراتـــی کـــه  و  اســـت  روشـــن 
اشـــتغال کشـــور می گـــذارد، دیگـــر بخش هـــا را نیـــز 

می کنـــد. درگیـــر 
ـــس  ـــی مجل ـــی و قضای ـــس کمیســـیون حقوق ـــب ریی نای
شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تخصیـــص 
ـــوی  ـــاورزان از س ـــران و کش ـــرای کارگ ـــکاری ب ـــه بی بیم
دســـتگاه های مرتبـــط مطـــرح شـــده اســـت، گفـــت: 
بیـــکاری می دهیـــم  بیمـــه  اعـــام کنیـــم  اینکـــه 
ســـاده ترین راهـــکار اســـت امـــا همیـــن میـــزان 
ـــه رو  ـــش روب ـــا چال ـــور را ب ـــاد کش ـــکاری اقتص ـــه بی بیم
می کنـــد کـــه بـــرای دســـتگاه هایی کـــه قـــرار اســـت 
ـــادی  ـــیار زی ـــه ای بس ـــار هزین ـــد، ب ـــکاری بدهن ـــه بی بیم

بـــه دنبـــال دارد.
ــه  ــت بیمـ ــد پرداخـ ــه نبایـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
بیـــکاری طوالنـــی شـــود، گفـــت: بایـــد اولویـــت 
ــریع تر  ــه سـ ــازی هرچـ ــازی و نوسـ ــر بازسـ دولـــت بـ
ــاره  ــران دوبـ ــا کارگـ ــد تـ ــادی باشـ ــای اقتصـ بنگاه هـ

ــوند. ــه کار شـ ــغول بـ مشـ

ـــت:  ـــال 98 گف ـــذاری س ـــه نامگ ـــاره ب ـــا اش ـــور ب کمالی پ
مقـــام معظـــم رهبـــری رونـــق تولیـــد را بـــرای ســـال 
ـــه  ـــد ب ـــرایط نبای ـــن ش ـــد در ای ـــذاری کردن ـــاری نامگ ج
فکـــر آن باشـــیم کـــه کارخانه هـــای تولیـــدی؛ تعطیـــل 
و زمین هـــای کشـــاورزی بـــه دلیـــل ســـیل؛ رهـــا 
و شـــاغان دیـــروز، بیـــکاران خانه نشـــین امـــروز 

شـــوند.
ـــیاری از  ـــان داده بس ـــه نش ـــه تجرب ـــام اینک ـــا اع وی ب
کارخانه هـــا کـــه در گذشـــته بیمـــه بیـــکاری پرداخـــت 
کرده انـــد، بـــرای همیشـــه تعطیـــل شـــده اند، گفـــت: 
تولیـــد مشـــکل  در  در گذشـــته کارفرمایانـــی کـــه 
داشـــتند، وقتـــی از بیمـــه بیـــکاری اســـتفاده کردنـــد 
ـــرخود  ـــران را از س ـــی کارگ ـــرای مدت ـــن روش ب ـــا ای و ب
ـــتند و در  ـــرای کار نداش ـــزه ای ب ـــر انگی ـــد، دیگ ـــاز کردن ب
ایـــن فرصـــت به جـــای آنکـــه کارخانـــه را بازســـازی و 

نوســـازی کننـــد، اعـــام ورشکســـتگی کردنـــد.
ــورای  ــس شـ ــاد در مجلـ ــت و عنبرآبـ ــده جیرفـ نماینـ
اســـامی افـــزود: کارگـــران ایـــن کارخانه هـــا کـــه 
ــه  ــدت بیمـ ــته مـ ــس از گذشـ ــد پـ ــان می کردنـ گمـ
بازمی گردنـــد، یک بـــاره متوجـــه  بـــه کار  بیـــکاری 
شـــدند کـــه در ایـــن مـــدت شـــغل خـــود را از دســـت 
داده و بـــرای همیشـــه بیـــکار شـــده اند. بنابرایـــن 
ــبی در  ــکار مناسـ ــکاری راهـ ــه بیـ ــه بیمـ ــور آنکـ تصـ
طوالنـــی مـــدت باشـــد تصـــور درســـتی نیســـت، 
ــکن  ــوان مسـ ــه عنـ ــکاری بـ ــه بیـ ــد از بیمـ ــه بایـ بلکـ
اســـتفاده شـــود و مراقـــب باشـــیم کـــه از ایـــن روش 

ــود. ــتفاده نشـ سوءاسـ

مانع تعطیلی دائم
 کارخانه ها شویم

ی
ید

شه
س: 

عک

و همینطـور کمیسـیون فـرش و عملکـرد خوبتـان در ایـن بخش 
مشـهود اسـت، اتـاق کرمـان هـم دو نقطـه قـوت دارد کـه یکی از 
آنهـا اتـاق فـرش اسـت و بـا آمدنتـان بـه هیـأت رییسـه ممکن 
اسـت آن موقعیت هـا را از دسـت بدهیـد و نتوانید آنجـا کار کنید. 

گفتم چون مناسب این دوجاهستید 
به شما رأی نمی دهم

ریییـس اتـاق بازرگانی کرمان تصریـح کرد:من برادرانه به ایشـان 
پیشـنهاد دادم بـه جیرفـت برونـد و گفتـم چـون فکـر می کنـم 

مناسـب ایـن دوجـا هسـتید بـه شـما رای نمی دهم ولی ایشـان 
بـود »مـن اسـتعفا می دهـم« و  ایـن حرف هـا گفتـه  از  قبـل 
ایـن رفتـاری بسـیار غیرمنطقـی اسـت زیـرا در نظام دموکراسـی 
هرکسـی می توانـد عرضـه کنـد یـا رأی مـی آورد یـا خیـر دیگـر 

دیگـر نبایـد زمیـن و زمـان را بـه هـم بدوزیـم.روز پنجشـنبه کـه 
می خواهـم  و گفـت  آمـد  عصبانیـت  بـا  داشـتیم  رأی گیـری 
صحبـت کنـم و بـروم اینهـا حرف هایـی بـه مـن زدنـد و...گفتـم 
بعـد حـرف می زنیـم بایـد بعـد حرف همـه را گـوش کنم امـا اگر 
احسـاس می کنیـد ناراحتیـد از شـما خواهـش می کنـم جلسـه 
را به هـم نزنیـد و کاندیـدا شـوید رای آوردیـد خدمتتـان هسـتیم 
امـا او بلنـد شـد و بـا عصبانیـت بیـرون رفت همـه به دنبـال وی 
رفتنـد حتـی خـود بنـده و گفتـم ایـن رفتـار درسـتی نیسـت .

نمی خواهیم حق جیرفت  ضایع شود
طبیـب زاده ادامـه داد: به او گفتم ما کـه نمی خواهیم حق جیرفت 
ضایـع شـود اگر اسـتعفا دهی دیگـر جیرفت نماینده ای نـدارد اما 
در انتخابـات شـرکت نکـرد و گفـت چـون بـه مـن رأی نمی دادند 
شـرکت نکردم پس از جلسـه تماس گرفتم و گفتند من جیرفت 
هسـتم و تعجـب کردم چطور با آن حجـم از ناراحتی رانندگی کرده 
و بـه جیرفـت رفتـه.در ایـن مـدت هر چه دوسـت داشـته گفته و 
در حالـی کـه در هیأت رییسـه باید رأی بیاوری و کسـی انتصابی 
نیسـت می توانسـت اعتمـاد 7نفـر از 15نفر را بدسـت بیـاورد ولی 
چـرا نیامـد توانایی هـای خـودش را عرضـه کنـد البتـه مـن فکـر 
می کنـم اگـر شـرکت می کـرد رأی مـی آورد زیـرا از محبوبیـت 
خوبـی برخـوردار بـود و اکنـون یـک کار سـاده داخلـی اتـاق را  به 
فضـای مجـازی کشـانده اند در حالی که داسـتان به این سـادگی 
درونـی را نبایـد بـه اینجـا می رسـاند که برخـی از فعـاالن مجازی 
بگوینـد جنـوب مظلـوم شـد در حالـی کـه اگـر او اسـتعفا دهـد 
فـردی بـه جـای او می آیـد کـه جیرفتـی هـم نیسـت ، ما بخش 
خصوصـی هسـتیم مگـر مـن جیرفتی بـودم کـه هـر دو روز یک 
بـار در ایـن دوسـه سـال اخیـر بـه جیرفـت می رفتم، اگـر تعصب 
جیرفتـی داری پـس بمانـد و نـرود و در اتاق جیرفت فعالیت کند 
امـا بـر اسـاس یـک سـوءتفاهم کامـل کاری کردنـد که بـه اینجا 
بکشـد و چیزی درسـت شـود .وی ادامه داد: من هنوز اسـتعفای 
هللا توکلی را نپذیرفته ام اما اگر اصرار داشـته باشـد مجبور هسـتم 
قبـول کنـم ،دوروز پیـش هم خیلی تـاش کردیم این اسـتعفا را 
ثبـت نکنـد امـا بـا پرخاشـگری نامـه را به ثبـت رسـاند و رفتاری 
غیرقابـل تصـوری از خـودش بـروز داد در حالـی کـه از وی چنین 
رفتـاری انتظـار نداشـتیم، او نباید صحنه را خالـی کند و تعصبات 
قومـی منطقـه را تحریـک کند.این موضوعی بسـیار سـاده بوده و 
مسـاله ای نبـوده که خـدای نکرده بـه تنش اجتماعی بدل شـود.

البته»کاغذوطن«موفـق بـه صحبـت بـه خانـم فخـری هللا توکلی 
نشـد و دالیـل وی در ایـن گـزارش بـرای اسـتعفا در ابهـام مانـد.

طبیب زاده ادامه داد: به او گفتم ما که 
نمی خواهیم حق جیرفت ضایع شود اگر 

استعفا دهی دیگر جیرفت نماینده ای 
ندارد اما در انتخابات شرکت نکرد و 

گفت چون به من رأی نمی دادند شرکت 
نکردم پس از جلسه تماس گرفتم و 

گفتند من جیرفت هستم و تعجب کردم 
چطور با آن حجم از ناراحتی رانندگی 

کرده و به جیرفت رفته.در این مدت هر 
چه دوست داشته گفته ودر حالی که در 

هیات رییسه باید رأی بیاوری و کسی 
انتصابی نیست می توانست اعتماد 7نفر 

از 15نفر را بدست بیاورد ولی چرا نیامد 
توانایی های خودش را عرضه کند البته 

من فکر می کنم اگر شرکت می کرد رأی 
می آورد زیرا از محبوبیت خوبی برخوردار 
بود و اکنون یک کار ساده داخلی اتاق را  
به فضای مجازی کشانده اند در حالی که 
داستان به این سادگی درونی را نباید به 

اینجا می رساند.

تنها نماینده مردم جنوب کرمان در اتاق بازرگانی دو روز پیش از سمت خود استعفا داد

یک استعفا؛ دنیایی ابهام

بـا  تنـد  شـیب های  در  مصنوعـی  جنـگل  ایجـاد 
خـاک  ناپایـداری  باعـث  غیربومـی  گونه هـای 
می شـود و مانعـی بـرای سـیل نخواهد بـود، بلکه 
بـادام  از گـون،  حفـظ پوشـش های طبیعـی کـه 
وحشـی، اسـتپا و صدها گونه بومی دیگر تشـکیل 
شـده اسـت، ذره ذره خاک را نگـه می دارند و قطره 

قطـره آب بـاران را در خـود جـذب می کننـد.
لـذا اگر بـا جلوگیری از چـرا و یا ساخت وسـاز این 
پوشـش ها حفظ شـوند، در حفظ شـهر در شـرایط 
شـدید بارانی کمک کرده در شـرایط خشـک نیز از 

بلندشـدن گـرد و خاک جلوگیـری می کنند.
 نکتـه مهـم دیگـر کـه الزم اسـت در پایـان بـه آن 
)نفوذپذیـری( سـطوح در  تراوایـی  توجـه شـود، 

شـهر اسـت. آسـفالت و بتـن، باعث جلوگیـری از 
نفـوذ آب بـه خـاک می شـود و طبیعـی اسـت بـا 
هـر باران شـدیدی، رواناب های زیادی در شـهر راه 
می افتـد. درحالی کـه شـهر تهـران که طبـق آخرین 
تحقیقـات در معـرض فرونشسـت شـدید زمیـن 
اسـت، باید فضای سـبزی داشـته باشـد کـه قادر 
بـه جـذب آب باشـد. لذا ایجـاد فضاهـای طبیعی 
و خاکـی بیشـتر در بیـن سـاختمان ها و خیابان ها 
و لحاظ کـردن تراوایـی در فرش بنـدی پیاده روهـا 
امـکان نفـوذ آب را فراهـم می کنـد. بدیـن شـکل 
اسـت کـه بـاران فرصتی می شـود برای شـهرهایی 
کـه منابـع آب هـای زیرزمینـی آنها در این سـال ها 

افت شـدیدی داشـته اسـت.
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آوای محلی           

َایامی َیِل پرچوکت َبُهم مو
نه طفِل توِی گاچوکت َبُهم مو

ننه گُفشون َاگَردی، پای پیاده
َایام مث ِاشتری لوکت َبُهم مو

چه دوس داُرم بننُدم َسرِ ُسفره ت
که خوش خوارِ کََلمپوکت َبُهم مو

تو َمشکی داری و شیرون َادوشی
ِالهی ساِگ َتهتوکت َبُهم مو

دو َدستت َخسته ین بیوم ِکنارت
که بالش زیرِ کنچوکت َبُهم مو

ننه َندرت َحال ُبشکت َسفیدن
فداِی ُبشک و چاروکت َبُهم مو

شاعر :  اسماعیل جالئی

ِدریپ ای ُغرَصه ُو َدرُدم خدایا
ِدُلم ِمث َمنگَل   ُو َسرُدم خدایا

دگه راِه  َپس  ُو پیشی نداروم 
اسیرِ   َبخِت    ناَمرُدم   خدایا 

شاعر :  مهدی جاللی

َرَهز گَشِته ِدلوم َسر تیرِ ِچشِمت
ِدل ُو دینوم َهَمه َدر گیرِ ِچشِمت

َسُرم کارچی َب ِمث اشکاِل َزخمی
عجب ُمهری َدکیِکن میرِ چشمت

شاعر :   مهدی جاللی

آتش مراتع جنوب را تهدید می کند
به دلیل رشد قابل توجه علفزارها و مراتع، در فصل گرم خطر آتش سوزی تهدیدی جدی برای جنگل ها 

و مراتع جنوب کرمان است

فرقــی نمی کنــد چقــدر در ایــن کــره خاکــی عمــر می کنیــم، 
ــا  کجــا زندگــی می کنیــم، دارایی هــای مــا چقــدر اســت و ی
شــغل و حرفــه و عنــوان مــا چیســت، مهــم ایــن اســت کــه 
یادمــان باشــد همــه مــا در ایــن دنیــا در یــک کشــتی ســفر 
می کنیــم و تخریــب قســمتی از آن همــه مــا را غــرق می کند. 
ــون خــود  ــت پیرام ــه طبیع ــه نســبت ب ــن اســت ک ــم ای مه
بی تفــاوت نباشــیم و بــه آنچــه در آن رخ می دهــد حســاس 
باشــیم. ایــن قــدم اول حمایــت مــا از منابــع طبیعــی اســت.

احتــرام بــه طبیعت، احتــرام به زندگی مان اســت. مســوولیت 
ــئون  ــه ش ــه در کلی ــد ک ــم می کن ــی حک ــانی و اجتماع انس
زندگــی خــود اعــم از زندگــی شــخصی، خانوادگــی و زندگــی 
شــغلی خــود، حفــظ طبیعــت را در اولویــت قــرار دهیــم. پس 
از چندیــن ســال خشک ســالی و کم آبــی در جنــوب کرمــان، 
طبیعــت روی خــوش خــود را بــا بــارش بــاران الهــی بــه ایــن 
منطقــه نشــان داد و موجــب خوشــحالی اهالــی ایــن دیــار 
ــی  ــه ط ــاره ک ــوب به ــای خ ــد.بعد از بارندگی ه ــک ش خش
ــام شــد  ــان بی ســابقه اع ــوب کرم 20 ســال گذشــته در جن
ــی  ــای خال ــی زمین ه ــت ها و حت ــا، دش ــیاری از کوه ه بس
ــد  ــرزی در آمدن ــای ه ــخیر علف ه ــه تس ــهرها ب ــیه ش حاش
کــه بــا گــرم شــدن هــوا و پایــان فصــل بارندگــی خشــک و 
در معــرض آتــش گرفتــن قــرار می گیرنــد بســیاری از مراتــع 
ــرار  ــز در معــرض آتش ســوزی ق ــای کشــاورزی نی و زمین ه
ــی و  ــت محیط ــاد زیس ــارات زی ــد خس ــه می توان ــد ک دارن
هم چنیــن مالــی را بــه دنبــال داشــته باشــد. بی تردیــد وجــود 
گیاهــان خشــک در منطقــه، گرمــای هــوا، آتــش زدن پــس 
ماندهــای محصــوالت زراعــی بــرای کشــت محصــوالت جدید 
از عمده تریــن علــت آتش ســوزی اســت و چــون آتــش هــم 
ــک آتش ســوزی  ــع اســت و ی ــن دشــمن مرات خطرناک تری
ــه ای را  ــل ماحظ ــارت قاب ــواره خس ــد هم ــدود می توان مح
موجــب شود.بی شــک وظیفــه حفــظ و حراســت از محیــط 
زیســت جــدای از ارگان هــای مرتبــط، بــه  مــردم ایــن منطقــه 
نیــز بــر می گــردد کــه امیــد اســت بــا درک بهتــر از اهمیــت 
موضــوع در حفــظ و حراســت از ایــن ســرمایه ارزشــمند بــرای 
نســل آینــده، خــود نیــز در جهــت حفاظــت از محیــط زیســت 
تــاش کنیــم هــر چند ســهم کوچکــی در حفــظ و حراســت از 

ایــن منابــع داشــته باشــیم.

خطری هولناک تر از سیل
یــک کارشــناس محیــط زیســت بــه »کاغــذ وطــن« گفــت: 
ــع  ــن مناب ــار در کمی ــن ب ــیل ای ــر از س ــری هولناک ت »خط
ــت  ــور اس ــی کش ــتان های جنوب ــای اس ــی و جنگل ه طبیع
و تــا یک مــاه دیگــر فــرا می رســد.« محمــد ســعیدی 
ــال و  ــی امس ــای متوال ــه بارش ه ــه ب ــا توج ــه کرد:»ب اضاف
ــی  ــه در تمام ــورت یک پارچ ــودرو به ص ــان خ ــش گیاه روی
دشــت ها و کوه هــا تــا 30 روز آینــده بــا خشــک شــدن ایــن 

ــیده اند  ــر رس ــک مت ــاع ی ــه ارتف ــون ب ــه هم اکن ــان ک  گیاه
تهدیــد  را  منطقــه  طبیعــی  منابــع  خطــر  بزرگتریــن 
بی احتیاطــی گردشــگران  داد:»بــا  ادامــه  می کنــد.«وی 
ــن  ــوزی در کمی ــش س ــر آت ــت خط ــان طبیع ــور در دام آمات
ــرم  ــام گ ــه ســاله در ای ــه اســت و هم ــی منطق ــع طبیع مناب
ســال حوادثــی چــون آتش ســوزی علف هــای هــرز به دلیــل 
ــه  ــبت ب ــاورزان نس ــردم وکش ــی م ــهل انگاری و عدم آگاه س
آتــش زدن علف هــای هــرز بــرای پاکســازی زمیــن و...

ــه گرمــای هــوا و هم چنیــن  ــا توجــه ب اتفــاق می افتــد کــه ب
عوامــل دیگــر حریــق قابــل کنتــرل نبــوده و بــا ســرایت بــه 
ــی  ــارات مال ــب خس ــی و... موج ــکونی ،صنعت ــن مس اماک
می شود.«ســعیدی ادامــه داد:» بــا شــروع فصــل گرمــا یکــی 
از وســیع ترین حریق هــای کــه از نظــر آمــاری رتبــه بیشــتری 
ــه آتش ســوزی علف هــای  ــوط ب در فصــل تابســتان دارد مرب
هــرز اســت کــه گاهــی موجــب خســارات ســنگین جانــی و 
ــود آب  ــی ،کمب ــای فصل ــتان گرم ــود. در تابس ــی می ش مال
ــده  ــرز ش ــای ه ــدن علف ه ــک ش ــب خش ــت موج و رطوب
ــت  ــز اس ــش زا مجه ــواد آت ــه م ــزارع ب ــاو م ــطح باغ ه و س
و بــا کوچک تریــن بی احتیاطــی و عامــل آتــش زا دچــار 
ــم  ــرم و مای ــای گ ــه وزش باده ــود، ک ــوزی می ش آتش س
ــاط می شود.«ســعیدی  ــه ســایر نق ــش ب ــث ســرایت آت باع
تصریــح کرد:»بــرای پیشــگیری از حــوادث غیــر قابــل جبــران 
راه کارهــای اصولــی وجــود داشــته تــا مــردم بــا رعایــت آن هــا 
ــردن  ــو نک ــری کنند.دپ ــن حــوادث جلوگی ــروز ای ــد از ب بتوانن
ــن  ــا ،شــخم زدن فضــای بی ــرگ درخت ه خاروخاشــاک و ب
ــای  ــردن علف ه ــن ب ــرای از بی ــار ب ــل به ــا در فص درخت ه

ــای آب  ــا بطری ه ــا خصوص ــاغ از زباله ه ــردن ب ــز ک هرز،تمی
ــوش  ــان از خام ــواد نفتی،اطمین ــه م ــای آغشــته ب و پارچه ه
ــی کــه آتــش  ــا فضای ــاغ ی ــل از خــروج از ب ــودن آتــش قب ب
افروختــه شــده و دیگــر مــوارد ایمنــی کــه می تــوان بــا اجــرای 
ــک  ــی ی ــرد. حت ــری ک آن از خســارت و آتش ســوزی جلوگی
بطــری شکســته شیشــه ای و یــا یــک بطــری آب معدنــی بــا 
ــور خورشــید را  ــد ن ــن قطــره آب موجــود در آن می توان چندی

ــد.« ــوزی کن ــاد آتش س ــز و ایج متمرک

آتش زدن علف های هرز مرگ زمین 
را همراه دارد

آتــش زدن  افــزود:»  ایــن کارشــناس محیــط زیســت   

علف هــای هــرز گذشــته از اینکــه حاصل خیــزی خــاک را از 
بیــن می بــرد، باعــث انهــدام بافــت خــاک و کاهــش ظرفیــت 
ــن و  ــرگ زمی ــت م ــاک و درنهای ــت خ ــداری آب، رطوب نگه
ــای  ــش زدن علف ه ــویی آت ــراه دارد، از س ــه هم ــاک را ب خ
هــرز و در پــی آن آتش ســوزی جنــگل ومراتــع باعــث تخریب 
ــی و ارزشــمند می شــود.«وی در  ــودی ســرمایه های مل و ناب
ــوران،  ــت گاه جان ــن زیس ــن رفت ــرد:» از بی ــد ک ــان تاکی پای
تخریــب و آســیب ناشــی از آتــش بر کســی پوشــیده نیســت 
ــوزی  ــی دلس ــتر و کم ــوولیت پذیری بیش ــا مس ــد ب ــا بای ام
ــهل انگاری،  ــر س ــر اث ــان ب ــراف زندگی م ــه در اط ــه ک ــر آنچ ب
بی احتیاطــی و عدم آگاهــی مــا بــروز می کنــد و موجــب 
خســارات ومعضــات متعــدد می شــود، از بــروز آن هــا 
جلوگیــری کــرده و از خــود و دیگــران در محیــط زندگــی 

مراقبــت کنیــم.

تهیه و استقرار تجهیزات الزم 
به مناطق حساس

ــه  ــان ب ــوب کرم ــزداری جن ــع طبیعــی و آبخی ــر کل مناب مدی
»کاغــذ وطن«گفــت:» بــا توجــه بــه بارش هــای مطلــوب در 
جنــوب کرمــان و رشــد قابــل توجــه علفزارهــا و مراتــع بــه نظر 
می رســد در فصــل گــرم خطــر آتش ســوزی تهدیــدی جــدی 
بــرای جنگل هــا و مراتــع این منطقــه باشد.«کردســتانی ادامه 
داد: »بــا توجــه بــه اینکــه هــم اکنــون نیــز در مناطق گرمســیر 
گونه هــای گیاهــی یک ســاله رو بــه خشــکی می رونــد 
ــه و اســتقرار  اقدام هــای الزم در ایــن خصــوص از قبیــل تهی
تجهیــزات الزم در مناطــق حســاس و همچنیــن اطاع رســانی 
ــی و  ــع طبیع ــط اداره کل مناب ــاکنین توس ــه س ــترده ب گس
 آبخیــزداری جنــوب کرمــان پیش بینــی شــده اســت.«

وی تصریــح کرد:»ســتاد خبــری 1504 اداره کل منابــع طبیعی 
ــبانه روزی  ــورت ش ــز به ص ــان نی ــوب کرم ــزداری جن و آبخی
ــای  ــار و گزارش ه ــات، اخب ــه اطاع ــر گون ــت ه ــاده دریاف آم
مردمــی مربــوط بــه آتــش ســوزی، تخریــب و تصــرف 
اراضــی ملــی، حفــر چــاه غیــر مجــاز در اراضــی ملــی، قاچــاق 
محصــوالت فرعــی جنگلــی ومرتعــی )زغــال، چــوب، گیاهــان 

ــت .« ــی و...( اس داروی

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن
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کردسـتانی گفت:»بـا توجـه به اینکه هـم اکنون 
گیاهـی  گونه هـای  گرمسـیر  مناطـق  در  نیـز 
اقدام هـای  می رونـد  خشـکی  بـه  رو  یک سـاله 
الزم در ایـن خصـوص از قبیـل تهیـه و اسـتقرار 
تجهیـزات الزم در مناطـق حسـاس و همچنیـن 
اطالع رسـانی گسـترده بـه سـاکنین توسـط اداره 
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمان 
پیش بینـی شـده اسـت هم چنیـن سـتاد خبری 
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره   1504
جنـوب کرمان نیـز به صـورت شـبانه روزی آماده 
دریافـت هر گونـه اطالعات، اخبـار و گزارش های 

مردمـی مربـوط بـه آتش سـوزی اسـت.«
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 ای
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مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان: 

کاهش 12 درصدی ازدواج و افزایش 

یک درصدی طالق در استان

مدیــرکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه در ســال 97 بیش از 
21 هــزار و 805 مــورد ازدواج بــه ثبــت رســیده اســت، گفــت: ایــن تعــداد در مقایســه 
ــک  ــورد(، 12 درصــد کاهــش و طــاق ی ــزار و 969م ــار )23 ه ــا آم ــا ســال 96 ب ب

درصــد رشــد داشــته اســت.
ــی  ــان در گزارش ــتاندار کرم ــا اس ــدار ب ــی زاده در دی ــا طالب ــنا رض ــزارش ایس ــه گ ب
بــا بیــان اینکــه طــرح کاداســتر توانســته اســت اختافــات مــرزی را برطــرف کنــد، 
افــزود: کاداســتر از طرح هــای پیشــگیرانه ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور در 
حــوزه مبــارزه بــا زمیــن خــواری و نیــز افزایــش دقــت نقشــه های ثبتــی و تصویــب 
و اجرایــی کــردن قانــون جامــع حدنــگار اســت کــه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک 

اســتان کرمــان در اجــرای ایــن طــرح در کشــور پیشــگام بــوده اســت.
طالبــی زاده بــا تشــریح چگونگــی خدمــات رســانی و کســب رتبــه هــای ایــن اداره 
کل در کشــور، یــادآور شــد: اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان در زمینــه 
تثبیــت اراضــی ملــی، بــرای چهارمیــن ســال پــی در پــی رتبــه برتــر کشــوری را بــه 

دســت آورده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه از مجمــوع 17 میلیــون و 200 هــزار هکتــار اراضــی دولتــی 
ــی  ــت اراضــی مل ــت مالکی ــار تثبی ــون و 100 هــزار هکت ــان، 13 میلی در اســتان کرم
ــار کــرد: در  ــرگ صــادر شــده اســت، اظه ــک ب ــه و ســند ت ــی صــورت گرفت و دولت
جنــوب اســتان کرمــان نیــز تاکنــون 3 میلیــون و 400 هــزار هکتــار تثبیــت مالکیــت 
ــی  ــار اراض ــون هکت ــوع 135 میلی ــده و از مجم ــام ش ــی انج ــی و دولت ــی مل اراض
دولتــی در کشــور، 42 میلیــون هکتــار تثبیــت مالکیــت اراضــی ملــی و دولتی شــده 

کــه بخــش عمــده ای از ایــن آمــار مربــوط بــه اســتان کرمــان اســت.
طالبــی زاده بــه نقــش مهــم پرونــده هــا و اوراق ثبتــی در دفــاع از حقــوق مالکانــه 
دولــت و مــردم اشــاره و خاطرنشــان کــرد : 80 درصــد اوراق و پرونــده هــای ثبتــی 
اســتان ترمیــم ، اســکن و بــا حــذف گــردش فیزیکــی پرونــده، از بســیاری تخلفات، 

جعــل و ســرقت پرونــده هــای ثبتــی پیشــگیری شــده اســت.
ــیرجان و  ــان، س ــد کرم ــاختمان جدی ــه س ــرداری از س ــره ب ــه به ــاره ب ــا اش وی ب
رفســنجان در کمتــر از 20 مــاه در ســال گذشــته بــا هــدف تســهیل رونــد خدمــت 
رســانی بــه مــردم، گفــت: بــا احــداث ســاختمان هــای جدیــد و مســتحکم، پرونــده 

ــود. ــه در امــان خواهنــد ب هــای ثبتــی از خطــر حوادثــی ماننــد ســیل و زلزل

سقوط یک خانواده 
در بندآبگیر شهربابک

شـهربابک   115 اورژانـس  مسـوول 
گفـت: سـه عضـو یـک خانـواده در 
داخـل  بـه  خـودرو  سـقوط  حادثـه 
بنـد آبگیـر جـان باختنـد. بـه گـزارش 
خبرنگار  گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
عصـر دوشـنبه در حادثـه سـقوط یک خـودروی وانـت پیکان 
در داخـل یـک بنـد آبگیـر در منطقـه بادامسـتان شهرسـتان 
شـهربابک سـه تن از اعضای یک خانواده شـامل پدر، مادر و 

دختـر 9 سـاله آن هـا جـان خـود را از دسـت دادنـد.
بـه گفتـه  خواجـه ندیکـی مسـوول اورژانس 115 شـهربابک 
جسـد مـادر ایـن خانـواده از آب بیرون کشـیده شـد، ولی به 
دلیـل گل آلـود بـودن آب، تـا غـروب دیـروز تاش هـا بـرای 
بیـرون کشـیدن جسـد دو نفـر دیگر بـی نتیجه مانـد و ادامه 

عملیـات جسـتجو بـه روز بعد موکول شـد.
ایـن بنـد آبگیـر در حاشـیه جـاده قـرار دارد و علت انحـراف و 

سـقوط ایـن خـودرو به داخل سـد مشـخص نیسـت.

28 فروردین روز سیل همدلی 
در مدارس کرمان

گفـت:  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
چهارشنبه 28 فروردین ماه سال جاری به عنوان 
روز سـیل همدلی و همراهی در مدارس سراسـر 
ایـن اسـتان نـام گرفته اسـت بـه گـزارش روابط 
عمومی اداره کل آموزش و پرورش اسـتان کرمان، احمد اسـکندری نسب 
ضمـن اشـاره به تعیین اسـتان کرمـان بعنـوان معین آمـوزش و پرورش 
اسـتان خوزسـتان افزود: نامگذاری 28 فروردین سال جاری با عنوان روز 
سـیل همدلـی و همراهی در راسـتای اباغ وزیر آمـوزش و پرورش مبنی 
بر کمک به فرهنگیان و دانش آموزان سـیل زده اسـتان خوزسـتان انجام 
شـد.پس از معرفی استان کرمان به عنوان معین خوزستان )حمیدیه( از 
سـوی وزارت کشـور، ستاد مرکزی این اسـتان در حمیدیه مستقر و اقام 
امـدادی، بهداشـتی و درمانـی نیز بر اسـاس هماهنگی های اسـتانی، در 
بیـن مـردم توزیـع شـد.در اولیـن اقدام، سـیل بندهـای اطـراف حمیدیه 
مسـتحکم و پس از آن برای بازگشـایی جاده های دسترسـی اقدام شـد 
و تاکنـون افـزون بـر 260 چشـمه سـرویس بهداشـتی برای روسـتاهای 

حمیدیه راه اندازی شـده اسـت.

فرمانداری کرمان:
جشن های شعبانیه نیازمند 

تولید محتوای فرهنگی 
فرمانـدار کرمان با بیان اینکـه در برگزاری 

تولیـد  نیازمنـد  شـعبانیه  جشـن های 

محتوای فرهنگی و سـاماندهی جشن ها 

هسـتیم گفت: پیش بینی هـای الزم برای امنیت جشـن های نیمه 

شـعبان در شـورای تامین شهرسـتان انجام شده اسـت. به گزارش 

خبرگـزاری تسـنیم، علـی بابایی صبح سه شـنبه در جلسـه سـتاد 

شـعبانیه اسـتان کرمـان کـه با حضور حجت االسـام والمسـلمین 

حسـن علیدادی سـلیمانی نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امـام 

جمعـه کرمـان برگزار شـد اظهار داشـت: پیش بینی هـای الزم برای 

امنیـت جشـن های نیمـه شـعبان در شـورای تامیـن شهرسـتان 

انجـام شـده اسـت.فرماندار کرمـان بـا بیـان اینکـه در برگـزاری 

جشـن های شـعبانیه نیازمند تولید محتوای فرهنگی و ساماندهی 

جشـن ها هسـتیم افـزود: بیوتروریسـم )انتشـار عمـدی عوامـل 

بیولوژیک( یک خطر اسـت و متولیان جشـن ها در توزیع شـربت 

و مـواد غذایـی در مراسـم بایـد دقـت الزم را بـه کار گیرند.

رییس اداره بهره برداری سد بافت:
30 میلیون متر مکعب آب 

در سد بافت ذخیره شد
رییـس اداره بهره بـرداری سـد بافـت از ذخیـره 30 
میلیـون مترمکعـب آب در سـد بافـت خبـر داد.

رسـول زمانـی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر با اشـاره 
بـه اینکـه گنجایش سـد بافت 40 میلیون مترمکعب اسـت، اظهـار کرد: در 
حـال حاضر حجـم آب موجود در مخزن این سـد 30.2 میلیون مترمکعب 
اسـت کـه چهـار میلیـون مترمکعـب از مخـزن در رهاسـازی اخیـر خالـی 
شـد.وی ادامـه داد: اگـر ایـن حجـم آب تخلیه نمی شـد و بارندگی شـدید 
اتفـاق می افتـاد روسـتاهای زیردسـت سـد بافت دچار آسـیب می شـدند.

رییـس اداره بهـره برداری سـد بافت با بیان اینکه مـردم در خصوص کمبود 
آب نگرانـی نداشـته باشـند، گفـت: بـا ذخیـره فعلـی سـد، آب مـورد نیـاز 
کشـاورزی، زیسـت محیطی، صنعـت و شـرب مـردم بدون هیـچ دغدغه و 
نگرانی طی الی سـه چهار سـال آینده حتی اگر خشکسـالی شـدید داشته 
باشـیم هـم تأمیـن می شـود.وی گفـت: ایـن نویـد را بـه مردم شهرسـتان 
بافـت می دهـم کـه هیچ نگرانـی در آینـده نخواهیـم داشـت و پیش بینی 

می شـود کـه در یـک مـاه آینـده آورد مناسـبی به سـد خواهیم داشـت.

نیمه شعبانهمدلیحادثه خبر

 مدیـر شـرکت توزیـع بـرق شهرسـتان کرمـان بـا بیـان 
اینکه وقوع سـیل در گلباف و شـهداد یک میلیارد تومان 
بـه شـبکه  بـرق ایـن منطقـه خسـارت وارد کـرد گفـت: 
کارشناسـان این شـرکت بافاصله با تجهیـزات کامل به 
مناطـق سـیل زده اعـزام و اقدامـات الزم به منظورترمیم 
شـبکه توزیع بـرق این مناطق انجام شـد. سـید محمد 
جهـادی روز سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا 
افـزود: پـس از آغـاز بارندگـی در منطقـه شـهداد طـی 
چنـد روز گذشـته و تشـکیل سـتاد بحـران در این زمینه 
مشـخص شـد که به علت آبگرفتگی روسـتای پشوئیه، 
علـی آبـاد و جهـر و جـاری شـدن سـیاب بـه سـمت 
شـهداد،  شـبکه  هـای بـرق تعـدادی از روسـتاهای ایـن 
منطقه تخریب و سـاکنان منطقه از برق محروم شـدند.

وی بیـان کـرد: گروه  هـای کاری شـرکت بـرق بافاصلـه 
پـس از وقـوع سـیاب بـه منطقـه اعـزام و عملیـات 

بازسـازی شـبکه  های برق آغاز شـد و نخستین تخریب 
شـبکه در 35 کیلومتری بخش شهداد در روستای جهر 
مشـاهده شـد که بـه علت تخریب جـاده امـکان عبور و 

مـرور بـه منطقه میسـر نبود. 
مدیر شـرکت توزیع برق شهرسـتان کرمـان تصریح کرد: 
پـس از برقـراری مجـدد ارتبـاط جـاده  ای، گـروه  هـای 
کاری بـه 2 گـروه اصلی تقسـیم و کار بازسـازی و اصاح 
شـبکه  های برق تخریب شـده ادامه پیدا کرد و وسـعت 
تخریـب شـبکه  هـای بـرق نیز بـه دلیل حجم و شـدت 

سـیاب پنج کیلومتر برآورد شـد.
وی اظهـار داشـت: بـا وجـود نامطلـوب بـودن شـرایط 
منطقـه و بعـد مسـافت با همـکاری و تـاش گروه های 
کاری از شـهر کرمـان و بخـش  هـای گلبـاف، شـهداد و 
ماهـان بـه همـراه سـه دسـتگاه جرثقیـل، همـکاری 
پیمانـکاران و اهالـی، روسـتا مجدد برقـدار و تمام اکیپ  

هـای اعزامـی در حـال فعالیـت و رفـع نواقـص خطوط 
فشـار ضعیـف در منطقه هسـتند.

جهـادی گفـت: در بازدیـد میدانـی مدیریـت توزیـع برق 
کرمـان و همـکاران معاونت بهره بـرداری از محل حادثه 
میـزان خسـارت وارده بـه شـبکه توزیـع و تجهیـزات و 
تاسیسـات بـرق حدود یک میلیـارد تومان برآورد شـده 

است. 
وی افـزود: در سـیل اخیـر بخش شـهداد یک دسـتگاه 
پسـت تراسـفورماتور 25 کاوا و تعـداد 20 اصلـه پایـه 
سـیمانی بـه دلیـل شکسـتگی پایـه هـا بـه طورکامـل 
تخریـب و خدمـات جـدی بـه خطـوط و تاسیسـات 

موجـود وارد شـده بـود.
سـامانه های بارشـی از روزهای نخسـت فروردین سـال 
جـاری در مناطـق مختلف اسـتان کرمـان موجب بارش 

باران و آبگرفتگی معابر و سـیاب شـده اسـت.

شبکه برق روستایی شهداد ترمیم شد


