
مدیرکل شرکت آبفار استان: در بارش های پیش بینی شده این هفته تاسیسات 
آبرسانی 600 روستا در معرض خطر قرار دارند

فرماندار رودبار جنوب:

70درصد عشایر جازموریان 
منتقل شدند

مديرعامل شركت توزيع نيروی برق جنوب:

40روستای فاقد برق جنوب 
برق دار شده اند

تاسیسات آبرسانی 600 روستای 
استان در خطر سیالب

گرانی علت خرابی دندان های جنوبی ها
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: مردم به دلیل گرانی هزینه های دندان پزشکی 

دندان هایشان را رها کرده اند

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:

احتمال تخلیه موزه 
آثار تاریخی جیرفت 
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این جا »جاده مرگ«است 
خطرناک ترین جاده قلعه گنج
مشکالت بین پیمانکار پروژه و شهرداری علت متوقف شدن کار است
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 فروردیــن   25 یکشــنبه         464 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

ساخت باند دوم فرودگاه کرمان در مرحله آسفالت ریزی

اســتاندار  عمرانــی  هماهنگــی  امــور  معــاون 
کرمــان گفــت: پیمانــکار پــروژه ســاخت بانــد دوم 
فــرودگاه آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی کرمــان 
ــر  ــداری از قی ــود مق ــی خ ــع داخل ــل مناب از مح
مــورد نیــاز آســفالت ریــزی ایــن پــروژه را تامیــن 
ــود  ــا کمب ــداری ب ــا مق ــام داده ام ــفالت انج و آس
ــر مواجــه شــده کــه در حــال پیگیــری تامیــن  قی
ــد دوم  ــرای اتمــام آســفالت بان ــاز ب ــر مــورد نی قی

ــتیم. ــان هس ــرودگاه کرم ف

ــروژه  ــوص پ ــوی در خص ــی آیت الهی موس مصطف
بانــد دوم  بانــد دوم فــرودگاه کرمــان، گفــت: 
فــرودگاه آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی کرمــان در 

مرحلــه آســفالت ریزی اســت.
ادامــه داد: پیمانــکار  بــه گــزارش ایســنا، وی 
آیــت هللا  فــرودگاه  بانــد دوم  پــروژه ســاخت 
منابــع  محــل  از  رفســنجانی کرمــان  هاشــمی 
داخلــی خــود مقــداری از قیــر مــورد نیــاز آســفالت 
ــام  ــفالت انج ــن و آس ــروژه را تامی ــن پ ــزی ای ری
ــر مواجــه شــده  ــود قی ــا کمب ــداری ب ــا مق داده ام
ــاز  ــورد نی ــر م ــن قی ــری تامی ــال پیگی ــه در ح ک
بــرای اتمــام آســفالت بانــد دوم فــرودگاه کرمــان 

ــتیم. هس
معــاون امــور هماهنگــی عمرانــی اســتاندار کرمــان 
اعــام کــرد: بــه ســبب اینکــه قیــر بانــد دوم 
فــرودگاه بایــد توســط وزارت راه و شهرســازی 
ــروژه  ــردای ایــن پ ــذا زمــان بهره ب تامیــن شــود، ل
بــه زمــان تامیــن قیــر مــورد نیــاز آن بســتگی دارد.

ــوع  ــر وق ــتان در براب ــی اس ــه از آمادگ وی در ادام
ســیل احتمالــی ســخن بــه میــان آورد و بــا اشــاره 
ــای  ــران و پیگیری ه ــتاد بح ــات س ــه جلس ــه ب ب
ــف  ــق مختل ــه مناط ــخصا ب ــرد: ش ــوان ک الزم، عن

اســتان ســر زده تــا از نزدیــک در جریــان اقدامــات 
ســتادهای بحــران شهرســتان قــرار گیــرم و امــروز 
نیــز همــه شهرســتان ها را رصــد کــردم. فرمانــداران 
تقریبــا همــه اقداماتــی کــه در ایــن فاصلــه زمانــی 
ــذا  ــورت داده ل ــد، را ص ــام دهن ــتند انج می توانس
ــی  ــیل احتمال ــوع س ــر وق ــان در براب ــتان کرم اس
ــه  ــد برآنک ــا تاکی ــوی ب ــبی دارد.موس ــی نس آمادگ
ــه  ــا ســیل نســبت ب ــه ب ــی اســتان در مقابل آمادگ
ســال های قبــل بهتــر اســت، اظهــار کــرد: بــا 
توجــه بــه اقدامــات صــورت گرفتــه امیدواریــم کــه 
ــرای اســتان  بارندگی هــای ایــن هفتــه مشــکلی ب
بوجــود نیاورنــد امــا بایــد اقداماتــی در بلندمــدت 
بــرای مصون ســازی کامــل اســتان در برابــر وقــوع 

ســیل احتمالــی صــورت گیــرد.
معــاون امــور هماهنگــی عمرانــی اســتاندار کرمــان 
از برخــی تغییــرات در نقشــه های هواشناســی 
ــروز  ــا ام ــته ت ــرد: از روز گذش ــان ک ــر داد و بی خب
مقــداری نقشــه های هواشناســی تغییــر پیــدا 
ــوزه  ــای ح ــه بارندگی ه ــد ک ــر می آی ــرده و به نظ ک
جنــوب اســتان بــه ویــژه شهرســتان جیرفــت 
ــن نقشــه ها  ــاز ای ــکان دارد ب ــا ام ــر باشــد ام کمت

ــد. ــر یاب تغیی

مدیر امور سد جیرفت:

شهردار کرمان خبر داد: معاون عمرانی استاندار کرمان خبر داد:

66 درصد سد جیرفت آبگیری شد

بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح ابوذر؛ 
پایان خردادماه

مدیر امور سـد جیرفت گفت: از ابتدای سـال آبی)مهرماه 
سـال گذشـته تاکنـون( حـدود 66درصـد سـد جیرفـت 

آبگیـری شـده و 34 درصـد آن هنـوز خالی اسـت.
مسـعود افشـاری پـور در این بـاره افـزود: طـی سـال آبی 
جـاری تاکنـون 83 میلیـون متـر مکعـب آب بـه سـد 
جیرفـت وارد و 49 میلیـون متـر مکعـب آب از ایـن سـد 

خـارج شـده اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، وی تصریـح کـرد: هـم اکنـون ورودی 
آب بـه سـد جیرفـت، 16٫8 دهـم متـر مکعـب در ثانیه و 

خروجـی آن، 8٫6 دهـم مترمکعـب بـر ثانیـه اسـت.

وی ادامـه داد: هنـوز 13۷ میلیـون متـر مکعـب از سـد 
جیرفـت خالی اسـت و در صورت اسـتمرار بـارش رحمت 

الهـی، این میـزان ظرفیـت آبگیـری دارد.
مدیـر امور سـد جیرفـت از فعال شـدن نیروگاه برق سـد 
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: ایـن نیروگاه بـرق بطور 

مسـتمر هـر هفته وارد مدار شـده اسـت.
سـد جیرفت یکی از سـدهای بزرگ و پیشـرفته در کشور 
محسـوب مـی  شـود و یـک سـد بتنـی 2 قوسـی اسـت 
کـه ارتفـاع آن از پـی 134 متـر و درازای تـاج آن 2۷۷ 

اسـت. متر 
ضخامـت ایـن سـد بیـن 1۷ متـر در کـف تـا پنـج متر در 

تـاج متغیر اسـت.
اواخر سـال 13۷0 عملیلت اصلی سـاختمان سـد جیرفت 
بـه پایـان رسـید و ششـم دی مـاه همـان سـال عملیات 

آبگیـری آن آغاز شـد.
سـطح زیـر کشـت در نظـر گرفته شـده برای این سـد 14 

هـزار و 200 هکتار اسـت.
شهرسـتان جیرفـت بـا 308 هـزار نفـر جمعیـت از پنـج 
و  جبالبـارز  سـاردوئیه،  اسـماعیلی،  مرکـزی،  بخـش 
230 کیلومتـری  فاصلـه  در  و  شـده  تشـکیل  اسـفندقه 

اسـت. واقـع  جنـوب کرمـان 

شـهردار کرمـان بـه تبییـن میـزان روند پیشـرفت فیزیکی 
پـروژه تقاطـع غیرهمسـطح ابوذر شـهر کرمـان پرداخت و 
بیـان کـرد: ایـن پروژه تـا پایـان خردادمـاه سـال جاری به 

بهره بـرداری خواهـد رسـید.
تقاطـع  پـروژه   وضعیـت  بـه  اشـاره  بـا  عالـم زاده  مهـر 
غیرهمسـطح ابـوذر شـهر کرمـان گفت: هـم اکنـون پروژه 
تقاطـع غیـر همسـطح ابـوذر فعال بـوده و با تمام تـوان در 

حـال اجـرای ایـن پـروژه هسـتیم.
بـه گـزارش ایسـنا، وی بـه تبییـن میـزان رونـد پیشـرفت 
فیزیکـی ایـن پـروژه پرداخـت و بیـان کـرد: این پـروژه تا 
پایـان خردادماه سـال جاری بـه بهره برداری خواهد رسـید.

شـهردار کرمـان در خصوص تمهیدات شـهرداری در صورت 
بـارش زیـاد باران در شـهر کرمـان اظهار کرد: خوشـبختانه 
طبق گزارشـات سـازمان هواشناسـی اسـتان، این سـامانه 
بارشـی کـه از امـروز وارد اسـتان کرمان می شـود، در شـهر 

کرمـان بـه میزانی نیسـت کـه باعث نگرانی شـود.
کرمـان  شـهر  در  بیشـتر  باران هـا  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
ایـن  بـرای  شـهرداری  اسـت کـه  آبگرفتگـی  به صـورت 
آبگرفتگی هـا برنامه دارد و تهدید سـیلی برای شـهر کرمان 

وجـود نـدارد.
عالـم زاده بـا تاکیـد برآنکـه ایـن سـامانه بارشـی بـرای 
شـهر کرمـان تهدیـدی نـدارد، اظهـار کـرد: اگـر سـیل هـم 
داشـته باشـیم که احتمـال این موضوع بسـیار کم اسـت، 
شـهرداری سـناریوهایی برای این موضوع در سـتاد بحران 
ایـن  آمادگـی هـای الزم در  شـهرداری طراحـی و همـه 
خصـوص وجـود و جـای هیـچ نگرانی بـرای شـهر کرمان 

نـدارد. وجود 
وی از اولویـت برنامه هـای سـال جاری شـهرداری سـخن 
بـه میـان آورد و عنـوان کـرد: لیسـت پروژه هـای جدیـد 
پروژه هـا  ایـن  بیشـتر  و  دادیـم  ارایـه  بـه شـورای شـهر 
و  هسـتند  گردشـگری  پـارک  و  محلـی  بوسـتان های 
همچنیـن میدان شـورا و میـدان ارگ در سـال جاری پیاده 

می شـوند. راه 

16 تا 1522 تا 20

نوبت دوم

م الف 360

آگهی مناقصـه
شــهرداری جوپــار در نظــر دارد بــا توجــه بــه مجــوز شــماره 96/163 مــورخ 96/8/15 شــورای 

ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــه ســاماندهی و محوطــه ســازی اطــراف قنــات گوهرری اســالمی شــهر ، نســبت ب
ثبــت جهانــی قنــات مذکــور ، از طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد لــذا پیمانــکاران مجــاز مــی 
تواننــد از تاریــخ  98/01/20 جهــت دریافــت CD محتــوی اســناد مناقصــه بــه امــور مالــی شــهرداری 
ــه  ــا ضمانتنام ــی و همــراه ب ــا احتســاب کســورات قانون ــد و پیشــنهادات خــود را ب مراجعــه نماین

بانکــی بمبلــغ /117/000/000 ریــال تــا تاریــخ 98/02/02 بــه شــهرداری جوپــار تحویــل نماینــد.

شــهرداری جوپــار در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات مختــار مــی باشــد و ضمانتنامــه هــای اول تــا ســوم 

در صــورت انصــراف بــه نفــع شــهرداری ضبــط مــی گــردد. 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 بازگشایی پیشنهادات در تاریخ 98/02/04 ساعت 12 ظهر در محل شهرداری صورت خواهد پذیرفت.

شهرداری جوپار

زمان اندیشیدن نو

فتح اله آقاسی زاده
یادداشت مهمان

سـال کـه نـو مـی شـود عمومـا در بـاب دو موضـوع 
بفکـر فـرو می رویـم. یکـی خودمـان و دیگـری فراتر 
ای  رابطـه  دو،  هـر  ایـن  و شـگفتا کـه  از خودمـان 

ناگسسـتنی  دارنـد.
افکارمـان در بـاب خـود ، عهـدی شـخصی و میثاقـی 
فـردی اسـت بـرای اعتـای زندگـی خودمـان  و در 
چارچوبـه خود و خانـواده و محل کار. امری خصوصی 
اسـت که در ایـن مقال نمی گنجد، امـا دومی عمومی 

اسـت و مـی شـود بابـش را بـاز نمود.
در سـال هـای اخیر غالبـا با حِس بدفرجامی نوشـته 
ام. بـه عبارتـی پیـش از هر دسـت نوشـته ای، عموما 
از خـودم پرسـیده ام چـه مـی شـود اگـر ننویسـیم و 

اگـر نگوییم؟
یـادی کنم از اندیشـمند پراحسـاس و دلواپـس ایراِن 
امـروز، جنـاب مسـتطاب محسـن رنانی که در سـال 
هـا و دهـه اخیـر مـدام انـذار مـی دهـد و غصـه مـی 
خـورد. مدتـی قبـل یادداشـتی از او خوانـده بـودم که 
در وادی حیـرت و شـیدایی بـا خـود اندیشـه می کرد 
کـه چـه سـود از ایـن همـه اندیشـه ورزی و گفتـن و 
نوشـتن؟! و در کمـال سـوگ و انـدوه بـه ایـن نتیجه 
رسـیده بـود که بهتر اسـت مدتی سـکوت  اختیار کند 

و دم فـرو بنـدد...
از سـرِ صدق و راسـتی، باید اعتراف نمود که این حال 
و روز ِبسـیاری از اندیشـه کننـدگان و دغدغـه منـدان 
توسـعه ایـران در ایـن سـال هاسـت. بـه دور از مقـام 
قیـاس و تقلید، مایلـم اعتراف کنم که آنچـه که رنانی 
بـدان رسـیده اسـت، سـال هاسـت که کوچکـی چون 
مـن و بسـیاری از بـزرگان بلنـد نظـر بـه کنـج عزلـت 

نشسـته، نیز بـدان رسـیده اند!
قصـدی بـرای اظهـار فضل نـدارم. مـی خواهم عرض 
کنـم تلـخ اسـت کـه غالبـا داریم بـه ایـن نتیجه می 
رسـیم که سـاکت شـویم...تلخ اسـت که مـی فهمیم  
امـا مـی خواهیـم تمریـن کنیـم کـه کمتـر بفهمیـم و 

کمتـر بیندیشـیم. تلخ اسـت...
در واقـع هـم سـخت اسـت و هـم تلـخ کـه کـم کـم 
داریـم بخودمان مـی قبوالنیم که واقعیـت های کج و 
معـوج را بپذیریـم و تـاش برای تغییـر واقعیت های 
بدکارکـرد و تکیـه بـر اصاحـات  اصولـی را بیهـوده و 
خـود سـوز تلقـی مـی نماییم. سـخت تـر و تلـخ تر ، 
کارکردها و سـیگنال های ارسـالی از سـوی سـاختار و 
نظامـات موجود اسـت که این چنیـن منش و رفتاری 

را ترغیـب مـی کند.
به نظرم وضع دشـوار و پرآشـوبی شکل گرفته است...

اندیشـمندان و دغدغـه منـدان، در دوگانـه پذیـرش 
واقعیـت هـا یـا تغییـر آنهـا بـا خودشـان در جـدال 
هسـتند، چرا کـه دائما با دو تهدید عدم ثمربخشـی و 
انـزوا، مواجـه هسـتند. دو عاملی که اندیشـه ورزی و 
نوشـتن و انـذار و تبشـیر را غیر عقانـی و غیر منطقی 
نشـان می دهند. در چنین شـرایطی کدام آدم عاقلی، 
مایل اسـت بـرای اصـاح واقعیت های سیسـتمیک 
موجـد شـرایط موجود، خود را بـه آب و آتش بزند؟ با 

کـدام پشـتیبانی و با کـدام انگیزه؟
حاصـل چنیـن وضع و شـرایطی، خـوش اقبالی واقع 
گرایـان ِ خامـوش، و بداقبالـی و انـزوای آدم هـای 

متعهـد انـذار دهنـده و اصـاح گرا،  شـده اسـت...
بـا توجـه به چنیـن شـرایطی، شایسـته می دانـم در 
ایـن روزهـای نـو، بـرای آنها که چـرخ روزگار مـا را می 
چرخاننـد و زندگـی مـا ایرانیـان  و ایـن نسـل را رقـم 
مـی زننـد، سـخنی بـرای تامل تقدیـم نمایم...شـاید 
در عیـن نومیـدی و از بـاب مسـئولیت اجتماعـی و نه 
کارمنـدی، ره بـه جایی ببـرد و روزنه ای بگشـاید. من 
ایـن دلواپسـی را مدتـی پیش بـا بزرگی که امـروز بر 
منصب وزارتی نام دار نشسـته، در میان گزارده بودم...

مـی دانسـتم کـه او نیـز در هروله درون و بـرون مانده 
اسـت و البته روشـن بود که او نیز در دو راهی سـکوت 
و سـخن مانده اسـت...مدتی بعد)نوروز 1398(، عزیز 
و  بود...آشـکار  همـان گقـت گـو  دیگـری مخاطـب 

عمومـی اش مـی کنم:
چهـل سـال از اسـتقرار جمهـوری اسـامی و رخ داد 
انقـاب اسـامی 135۷ گذشـته اسـت. کامیابیهایـی 
بسـیار حاصل شـده اسـت کـه قابـل فخـر و مباهات 
اسـت. مگـر می شـود نقـاط درخشـاِن چهل سـاله را 
ندیـد و کتمـان کرد...امـا ایـن همه داسـتان نیسـت.

روی دیگـر، آن اسـت کـه فاصلـه میان آنچه که شـده 
و آنچـه که باید بشـود، بسـیار اسـت و قابـل توجه، آن 
هـم در مقایسـه بـا توان بالقوه سـرمایه های انسـانی 

و نقاط قـوت و...
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هوا
مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
ـــن اداره  ـــی ای ـــان از آمادگ گردشـــگری اســـتان کرم
کل در برابـــر طغیـــان احتمالـــی  رودخانـــه هـــا و 
ـــر داد. ـــتان خب ـــی اس ـــه جنوب ـــیل در نیم ـــوع س وق

ــا  ــر، "غامرضـ ــه کویـ ــنا منطقـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
فرخـــی" بـــا بیـــان اینکـــه در حـــال حاضـــر 
تمامـــی نیروهـــای یـــگان حفاظـــت میـــراث 
ـــل  ـــاش کام ـــاده ب ـــان در آم ـــتان کرم ـــی اس فرهنگ
قـــرار دارنـــد، اظهـــار کـــرد: تمهیـــدات الزم بـــرای 
کاهـــش خســـارات ناشـــی از وقـــوع ســـیل بـــه 
ــاذ  ــتانی اتخـ ــی و باسـ ــه تاریخـ ــا و محوطـ بناهـ
ــدارهای  ــه هشـ ــاره بـ ــا اشـ ــت.وی بـ ــده اسـ شـ
طغیـــان  احتمـــال  بـــر  مبنـــی  هواشناســـی 
ســـیابی  و  معابـــر  آبگرفتگـــی  رودخانه هـــا، 
ــتان  ــژه در جنـــوب اسـ ــه ویـ ــیرها بـ شـــدن مسـ
کرمـــان، افـــزود: بـــدون شـــک حجـــم بارندگـــی 
ـــا  ـــه بناه ـــاراتی ب ـــده خس ـــی ش ـــش بین ـــای پی ه
و محوطـــه هـــای باســـتانی مناطـــق جنوبـــی 
ــا  ــام تاش هـ ــه تمـ ــد کـ ــی کنـ ــتان وارد مـ اسـ
در جهـــت کاهـــش میـــزان آســـیب دیدگـــی بـــه 
ایـــن اماکـــن اســـت.مدیر کل میـــراث فرهنگـــی 
اســـتان کرمـــان بـــا تاکیـــد براینکـــه مـــوزه 
حاشـــیه  در  جیرفـــت  شـــهر  باستانشناســـی 
ـــح  ـــت، تصری ـــده اس ـــع ش ـــل رود واق ـــه هلی رودخان
کـــرد: در حـــال حاضـــر خطـــری اشـــیاء داخـــل 
ـــان  ـــا بی ـــی ب ـــی کند.فرخ ـــد نم ـــوزه را تهدی ـــن م ای
اینکـــه وقـــوع ســـیل مـــی توانـــد یـــک تهدیـــد 
جـــدی بـــرای بناهـــا و محوطـــه هـــای باســـتانی 
جنـــوب اســـتان کرمـــان محســـوب شـــود، ابـــراز 
بـــا  الزم  هماهنگی هـــای  خوشـــبختانه  کـــرد: 
جنوبـــی  شهرســـتان  هفـــت  فرمانداری هـــای 
اســـتان انجـــام شـــده و در آمادگـــی کامـــل 
ــی از  ــی ناشـ ــارات احتمالـ ــش خسـ ــرای کاهـ بـ
طغیـــان رودخانه هـــا و وقـــوع ســـیل در اماکـــن 
تاریخـــی و باســـتانی واقـــع در ایـــن مناطـــق 
ـــر  ـــی مدی ـــدی افضل ـــد مه ـــتیم.همچنین محم هس
روابـــط عمومـــی اداره کل میراث فرهنگی-صنایـــع 
ـــی  ـــاس تلفن ـــتان در تم ـــگری اس ـــتی و گردش دس
بـــه هشـــدارهای  با»کاغذوطن«گفت:»باتوجـــه 
طغیـــان  احتمـــال  خصـــوص  در  هواشناســـی 
مســـیرهای  شـــدن  ســـیابی  و  رودخانه هـــا 
احتمـــال  کرمـــان  اســـتان  جنوبـــی  نیمـــه 
ــود دارد.«وی  ــل رود وجـ ــه هلیـ ــان رودخانـ طغیـ
افزود:»هنـــوز خطـــری بـــه شـــکل جـــدی مـــوزه 
جیرفـــت را تهدیـــد نمی کنـــد زیـــرا ایـــن مـــوزه 
ــه  ــن لحظـ ــا ایـ ــت تـ ــه اسـ ــیه رودخانـ در حاشـ
هنـــوز خطـــری حـــس نشـــده ولـــی تمهیـــدات 
و اقداماتـــی نســـبت بـــه شـــرایط هشـــدار و 
ـــرای  ـــدات الزم ب ـــه تمهی ـــان رودخان ـــال طغی احتم
ــال  ــده و در حـ ــاد شـ ــوزه اتخـ ــن مـ ــه ایـ تخلیـ
ـــد و  ـــور دارن ـــه حض ـــا در منطق ـــای م ـــر نیروه حاض
ـــه  ـــیا ب ـــال اش ـــه انتق ـــبت ب ـــرار نس ـــرایط اضط در ش
مخـــزن امـــن اقـــدام و تخلیـــه مـــوزه را انجـــام 
»بیشـــتری  کـــرد:  تصریـــح  دهند.«افضلـــی 
ـــا  ـــم  ب ـــوب اســـتان داری مناطـــق باســـتانی را در جن
وشـــهرداری ها  بخشـــداری ها  و  فرمانداری هـــا 
هماهنگی هـــای الزم را انجـــام دادیـــم تـــا در 
ــش  ــت کاهـ ــات الزم جهـ ــزوم اقدامـ ــورت لـ صـ
ــا و  ــتانی و محوطه هـ ــق باسـ ــه مناطـ ــیب بـ آسـ
بـــه  شـــود.نمی توانیم  وارد  تاریخـــی  بناهـــای 
صـــورت صددرصـــد مانـــع ایجـــاد خســـارات 
ــی  ــاد تمهیداتـ ــا اتخـ ــم بـ ــا می توانیـ ــویم امـ شـ
ـــل برســـانیم.« ـــه حداق ـــن خســـارات را ب ـــزان ای می

کارشـناس مرکـز پیـش بینـی هواشناسـی کرمـان 
از  پرقـدرت  بارشـی  سـامانه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
می شـود،  کرمـان  اسـتان  وارد  دیگـر  سـاعاتی 
گفـت: پیش بینـی می شـود در کهنـوج شـاهد 50 
میلیمتـری بـاران رخ دهد.مریم سـاجقه در گفتگو 
بـا خبرنـگار مهـر اظهـار کـرد: توصیه مؤکد می شـود 
افـراد از گرفتـن سـلفی بـا سـیاب خـودداری کنند 
چـرا کـه ایـن امـر می توانـد عواقـب خطرناکـی بـه 
دنبال داشـته باشـد.وی با اشـاره به احتمال طغیان 
رودخانه هـای فصلـی در اسـتان کرمـان عنـوان کرد: 
حضـور افـراد در بسـتر و اطـراف رودخانه هـا واقعـًا 
قـدرت  اینکـه  بیـان  بـا  است.سـاجقه  خطرنـاک 
سـیاب در اسـتان کرمان به شـدت لرستان نیست، 
گفـت: روسـتاهای دارای ارتفـاع پسـت و افرادی که 
در بسـتر رودخانه هـا حضـور دارنـد در معـرض خطر 
هسـتند.احتمال خطـر سـیاب برای تمام روسـتاها 
و مناطـق اطـراف رودخانه هاکارشـناس مرکـز پیش 
بینـی هواشناسـی اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه 
سـنگین  سـامانه  ایـن  فعالیـت  اثـر  در  بارش هـا 
اسـت، ادامـه داد: احتمال خطر سـیاب بـرای تمام 
روسـتاها و مناطـق اطـراف رودخانه هـا وجـود دارد.

وی بیشـترین میـزان بـارش را مربـوط بـه مناطـق 
همجـوار بـا اسـتان هرمزگان دانسـت و عنـوان کرد: 
پیش بینی می شـود در کهنوج بیـش از 50 میلیمتر 
بارندگـی رخ دهد.سـاجقه از احتمـال بـارش بیش 
از 30 میلیمتـر در شـهر جیرفـت خبـر داد و هشـدار 
داد: احتمـال خطـر سـیاب در اطـراف ایـن شـهر 
وجـود دارد. ایـن بارش هـا بـه دلیـل رگبـاری بـودن 

هسـتند. خطرناک 

دادسـتان کهنـوج گفـت: در دو نقطـه از شهرسـتان کـه 
عملیـات الیه روبـی مسـیل رودخانه هـا توسـط برخی از 
سـاکنان روسـتاها بـا اختـال مواجه شـده بود بـا ورود 
مدعی العمـوم و بـا گفـت و گو موضوع حل وفصل شـد. 
قاضی سـیمی، دادسـتان عمومـی وانقاب شهرسـتان 
کهنـوج به عنـوان مدعی العموم به همـراه اعضای کمیته 
بحـران شهرسـتان از مناطق آسـیب پذیر شهرسـتان در 
برابـر وقـوع سـیل احتمالی بازدیـد به عمـل آورد.مجید 
سـیمی در تشـریح جزییـات این خبـر اظهار داشـت: با 
توجـه بـه هشـدارهای اخیر سـازمان هواشناسـی مبنی 
بـر خطـر وقـوع سـیل در مناطـق جنـوب اسـتان کرمان 
بافاصلـه موضـوع در دسـتور کار قرار گرفت و جلسـات 
متعـددی بـا فرمانـداری، اداره راه و شهرسـازی و کمیته 
تصریـح  اسـت.وی  شـده  برگـزار  شهرسـتان  بحـران 
کـرد: 50 نقطـه آسـیب پذیر در سـطح شهرسـتان که در 
معـرض وقـوع سـیاب قـرار داشـتند مـورد شناسـایی 
قـرار گرفته انـد و از نزدیـک توسـط دادسـتانی و کمیتـه 
بحـران مورد بازدیـد قرار گرفته اند و دسـتورات الزم برای 

الیه روبـی مسـیل ها صـادر شـده اسـت.

احتمال تخلیه موزه 
آثار تاریخی جیرفت

با سیالب 
سلفی نگیرید

حل موضوع اخالل 
در عملیات الیه روبی 

2 مسیل در کهنوج

خبر

خبر

مردم از نزدیک شدن به مسیل ها 
و رودخانه ها جدا خودداری کنند 

40روستای فاقد برق جنوب 
برق دار شده اند

احتمال سیالبی شدن 
مسیل ها

فرمانـداری  سرپرسـت 
بـا  جیرفـت گفـت:  شهرسـتان 
توجـه بـه شـروع ناپایداری های 
کرمـان،  جنـوب  در  جـوی 
آبگرفتگـی معابـر عمومـی و سـیابی شـدن 
مسـیل ها و طغیـان رودخانه هـا وجـود دارد 
لـذا مـردم شهرسـتان جیرفـت بویژه عشـایر 
از نزدیـک شـدن بـه مسـیل ها و رودخانه هـا 

کننـد.  خـودداری  جـدا 
هـای  اسـتان   خبرنـگار  گـروه  بـه گـزارش 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان، ابـوذر 
رئیـس  و  فرمانـداری  سرپرسـت  عطاپـور 
سـتاد مدیریـت بحـران شهرسـتان جیرفـت 
گفت: براسـاس اعام سـازمان هواشناسـی، 
ادامـه  دوشـنبه  تـا  جـوی  ناپایداری هـای 
خواهد داشـت.وی افـزود: بارش هـا بصورت 

رگبـاری و شـدید بـوده کـه آبگرفتگـی معابر 
عمومی و سـیابی شـدن مسـیل ها و طغیان 
رودخانه هـا وجـود دارد لـذا مردم شهرسـتان 
جیرفـت به خصوص عشـایر از نزدیک شـدن 
بـه مسـیل ها و رودخانه هـا جـدا خـودداری 
کنند.عطاپـور تصریح کرد: دامداران و عشـایر 
از بسـتر رودخانه هـای فصلـی فاصلـه گرفتـه 
و سـایر همشـهریان نیز در این مـدت از تردد 
و توقـف در حاشـیه مسـیل ها و رودخانه هـا 
فرمانـداری  کنند.سرپرسـت  خـودداری 
سـتاد  بـاش  آمـاده  از  جیرفـت  شهرسـتان 
مدیریـت بحران شهرسـتان جیرفـت خبر داد 
و گفـت: بـا توجـه بـه احتمـال بروز سـیاب، 
اعضـای سـتاد مدیریـت بحـران شهرسـتان 
و  آبگرفتگـی  پیامد هـای  بـا  مقابلـه  بـرای 

سـیاب آمـاده هسـتند.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بـرق  نيـروی  توزيـع  شـركت 
كرمـان،  اسـتان  جنـوب 
ايـن  مديرعامـل  مهدوی نيـا 
شـركت در خصـوص  اقدامـات انجام شـده 
و  پرداخـت  ارائـه گزارشـی  بـه  در سـال9۷ 
بيـان كـرد: ماموريـت شـركت بـرق جنـوب 
اسـتان كرمـان تامين بـرق مطمئـن، پايدار، 
محيـط  بـا  سـازگار  و  فراگيـر  اقتصـادی، 
و  رفـاه عمومـي  ارتقـاء  منظـور  بـه  زيسـت 
توسـعه پايـدار بـرای مشـتركان خـود و نيـز 
واگذاری انشـعاب برق بـه متقاضيان و ارائه 
خدمـات در قالـب ضوابـط و اسـتانداردهای 
وزات نيـرو اسـت. وی افـزود: ايـن شـركت 
 16 در  را  نفـر  ميليـون   1٫8 بـه  نزديـك 
شهرسـتان سـيرجان، بـم، جيرفـت، بافـت، 

بردسـير، كهنـوج، منوجـان، عنبرآبـاد، رودبار 
جنـوب، ريـگان، قلعـه گنـج، رابـر، ارزویيـه، 
نرماشـير، فهـرج و فاريـاب تامين مـی كند.

وی گفـت: در سـال 9۷  تعـداد 850 پـروژه 
از 930 ميليـارد  بيـش  بـا سـرمايه گـذاري 
اضافـه  اسـت.مهدوی نيا  شـده  اجـرا  لاير 
منظـور  بـه  سـرمايه گذاری ها  ايـن  کـرد: 
تاميـن بـرق حدود 20هـزار مشـترك جديد، 
تعويـض  250 منطقـه،  ولتـاژ در  افـت  رفـع 
16500كنتـور بـرق، نصب 4000دسـتگاه چراغ 
احـداث  و  معابـر  روشـنايی  تاميـن  جهـت 
 16 در  متوسـط  فشـار  خـط  كيلومتـر   250
شـركت  ايـن  پوشـش  تحـت  شهرسـتان 
انجـام شـده اسـت.وی همچنين بيـان كرد: 
تاكنـون 40 روسـتای فاقـد بـرق نيز بـا مبلغ 
اسـت. شـده  برق رسـانی  لاير  ميليـارد   108

هواشناسـی  سـازمان  مدیـرکل 
در  شـدید  بـارش  گفـت: 
اسـتان های گلسـتان، سـمنان، 
و  جنوبـی  و  شـمالی  خراسـان 
و  فـارس  جنـوب  رضـوی،  از  بخش هایـی 
نیمـه شـرقی اصفهـان،  کرمـان، هرمـزگان، 
مـی  پیش بینـی  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
شـود.احد وظیفـه در گفتگو بـا خبرنگار مهر، 
گفـت: بـا توجـه بـه نقشـه های پیش یابـی 
هواشناسـی، در روزهـای نخسـت هفتـه در 
نـوار غربـی کشـور،  بـه جـز  اغلـب مناطـق 
در  بـود کـه  خواهیـم  بـاران  بـارش  شـاهد 
مناطقـی از جنـوب، جنـوب شـرق، شـرق و 
بخش هایـی از شمال شـرق، بـه شـکل رگبار 
و رعـد و بـرق و همچنیـن وزش بـاد شـدید 
و  پیش بینـی  بود.مدیـرکل  موقتـی خواهـد 

هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی افزود: 
شـدت بـارش در ایـن روز برای اسـتان های 
گلسـتان، سـمنان، خراسان شـمالی، جنوب 
نیمـه  کرمـان،  جنـوب  هرمـزگان،  فـارس، 
بلوچسـتان،  و  سیسـتان  اصفهـان،  شـرقی 
خراسـان جنوبـی و بخش هایـی از خراسـان 
رضـوی پیش بینـی می شـود کـه آبگرفتگـی 
معابـر و احتمـال سـیابی شـدن مسـیل ها 
در ایـن مناطـق دور از انتظـار نخواهـد بـود.

وظیفـه تصریـح کـرد: روز یکشـنبه در نیمـه 
بـاران همـراه  بـارش  شـرقی کشـور شـاهد 
بـا رعـد و بـرق و وزش بـاد شـدید موقتـی 
خواهیـم بـود و ایـن شـرایط در روز دوشـنبه 
بـرای نـوار شـرقی پیش بینـی می شـود و در 
روز سه شـنبه نیـز محـدود بـه شمال شـرق و 

شـرق کشـور خواهـد بـود.

معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار کرمـان گفـت: طرح 
تهیـه کردیـم کـه در مرحلـه  اسـتان  بـرای  را  اضطـرار سـیل 
تامیـن هزینـه اسـت کـه بخـش زیـادی از مشـکل مـا را حـل 
می کند.بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از کرمان، سـیدمصطفی 
آیت اللهی موسـوی معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار 
کرمـان در جسـله سـتاد مدیریـت بحـران هفـت شهرسـتان 
جنوبـی اسـتان در محـل فرمانـداری جیرفـت بـه اطاعیه های 
سـازمان هواشناسـی در زمینه ورود سـامانه های بارشـی اشـاره 
داشـت و اظهار داشت: هشـدارهای الزم جهت مقابله با حوادث 
احتمالـی داده شـده اسـت.وی بـه شناسـایی رودخانه هـا و 
مـواردی از جملـه الیه روبـی رودخانه هـا اشـاره داشـت و گفـت: 
طرحـی اضطـرار سـیل را برای اسـتان تهیه کردیم کـه در مرحله 
تامیـن هزینـه اسـت کـه بخـش زیـادی از مشـکل مـا را حـل 
می کند.آیت اللهی موسـوی ادامـه داد: بـا این حـال نباید منتظر 
تامیـن اعتبار شـد، بلکـه برنامه هـای ایمنی سـازی خودمـان را 
باید داشـته باشـیم.وی خاطرنشـان کرد: در زمـان حادثه، همه 
دسـتگاه ها بایـد به کمک بیاینـد و حتی فعالیت های خـارج از 
وظایـف خـود را انجام دهند.آیت  اللهی موسـوی از منابع طبیعی 
درخواسـت کرد که سـازه های باالدست سدها و روستا را بررسی 
کننـد تـا در زمـان بارندگـی بـا مشـکلی مواجـه نشـویم.معاون 
عمرانی اسـتاندار کرمـان گفت: مدیریت بحران شهرسـتان ها با 
فرمانداری ها اسـت و مصوبات جلسـات آنها به منزله مصوبات 
اسـتانی بـوده و قانونـی و الزم االجـرا هسـتند.وی ابراز داشـت: 
پیش بینـی بارندگـی طـی روزهای آینده بـرای اسـتان کرمان را 
داشـتیم، امـا با توجه به هشـدار سـازمان هواشناسـی مبنی بر 
وقوع سـیل، حساسـیت بیشتری در دسـتور کار ستاد مدیریت 
بحران اسـتان گذاشـته شـده اسـت که با مشـکل جدی مواجه 

نشـویم.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: هر 
کـدام از دهانه هـای پـل که مسـدود شـده به فوریت پاکسـازی 
طـرح  هسـتند کـه  موظـف  شوند.شـهرداری ها  بازگشـایی  و 
جمـع آوری آب هـای سـطحی را داشـته باشـندمجید سـعیدی 
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری کرمـان بـه برگـزاری 6 
جلسـه شـورای مدیریت بحران اسـتان کرمان طی سـال جاری 
اشـاره کرد و گفت: ابتدای سـال بارندگی شـدیدی را در اسـتان 
شـاهد بودیـم و بـا توجه به مشـکاتی کـه در اسـتان های دیگر 
کشـورمان شاهد بودیم، الزم به یکسـری از اقدامات پیشگیرانه 
در اسـتان اسـت.وی بـا تاکیـد بـر اینکـه همـه اقدامـات مـا 
پیشـگیرانه اسـت، عنوان کرد: طبق پیش بینی های هواشناسی 
و اطاعیه هـای صـادر شـده، توده هـای بارشـی بـرای وارد جـو 
اسـتان می شـود که فعا جنوب و غرب اسـتان تحت تاثیر قرار 
می گیرد.سـعیدی تصریـح کرد: طبـق مصوبه شـورای مدیریت 
بحـران، فرمانـداران باید تمام مسـیل ها، رودخانه هـا و پل  هایی 
کـه نقاط حادثه خیز در زمان بحران هسـتند را شناسـایی کنند.

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتان کرمـان بـا اشـاره به مشـکل 
آبگرفتگـی معابـر شـهری اظهـار داشـت: شـهرداری ها موظـف 
هسـتند که طرح جمع آوری آب های سـطحی را داشـته باشند.

وی بیـان کـرد: پـل فلـزی کـه در گذشـته در جیرفـت احـداث 
شـده بایـد جمـع آوری و اصاح شود.پیشـگیری از بحـران باید 
زودتـر از اینهـا انجـام می شـدناوکی فرمانـدار قلعه گنـج عنـوان 
کـرد: پیشـگیری از بحـران بایـد زودتـر از اینها انجام می شـد و 
الیروبـی رودخانه هـا و دیگـر مباحـث را انجام می دادیـم.وی با 
بیـان اینکـه معموال شهرسـتان قلعه گنج از ناحیـه رودخانه های 
فصلـی دچـار مشـکل می شـود، گفـت: الیروبـی رودخانه ها در 
حوزه شـهر توسط شـهرداری در حال انجام است.ناوکی تصریح 

کرد: 20 پل این شهرسـتان نیاز به سـاماندهی دارند که توسـط 
سـنگ ریزی  یعنـی  اولیـه  و کار  شـدند  شناسـایی  راهـداری 
و تقسـیم آب، انجـام شـده اسـت.وی همچنیـن توجـه بـه 12 
روسـتای شهرسـتان قلعه گنج که در سـیل گذشـته راه ارتباطی 
آنهـا قطـع شـده بـود را مـورد تاکیـد قـرار داد.فرمانـدار کهنـوج 
اظهـار داشـت: شهرسـتان کهنـوج را تقسـیم بندی و پهنـه بندی 
کردیـم و پیش بینی هـای الزم بـرای مقابلـه بـا سـیاب دیـده 
شـده است.سـتاد مدیریـت بحـران کهنـوج آمادگـی کامـل بـه 
سـر می بردعطاپـور سرپرسـت فرمانـداری جیرفت گفـت: تمام 
نقـاط حادثه خیـز و مسـیل ها و رودخانه هـای شهرسـتان طـی 
24 سـاعته گذشـته مـورد بازدید قـرار گرفته و جلسـه مدیریت 
بحران تشـکیل و تقسـیم کار صورت گرفته اسـت.وی ادامه داد: 
چهـار دسـتگاه بلـدوزر در مسـیل های رودخانه شـور و جبالبارز 
مسـتقر شـدند کـه فعالیت خـود را آغاز کننـد و الیروبـی دهانه 
پل هـا هـم در حـال انجـام اسـت.عطاپور ابـراز داشـت: نقـاط 
جمعیتی حادثه خیز هم شناسـایی و اطاع رسـانی به روسـتاها 

و عشـایر صـورت گرفته اسـت.

بــا شــروع برداشــت ســیب زمینی در اســتان های 
جنوبــی کشــور، قیمــت ایــن محصــول رونــد کاهشــی 
متعــادل  آن  بــازار  بــه زودی  و  خــود گرفتــه  بــه 
انجمــن  رییــس  نیــازی،  محمدرحیــم  می شــود. 
ملــی ســیب زمینی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: 
براســاس آمــار تولیــد، ســیب زمینی موردنیــاز کشــور 
ــم.  ــه نداری ــن زمین ــودی در ای ــت و کمب ــن اس تامی
وی علــت گرانــی اخیــر ســیب زمینی را در اواخــر 
ــت  ــف در برداش ــال 98 توق ــدای س ــال 9۷ و ابت س
بارندگی هــا در جیرفــت،  به دلیــل  ایــن محصــول 
ــی  ــه، تعطیل ــه ترکی ــوج و خوزســتان، صــادرات ب کهن
ــکاتی  ــروز مش ــورتینگ، ب ــش س ــروی کار در بخ نی
در سیســتم حمل ونقــل جــاده ای، افزایــش نــرخ 
تمامــی محصــوالت کشــاورزی و شــایعات بــازار 

ــمرد.  برش
رییــس انجمــن ملــی ســیب زمینی اضافــه کــرد: 
ســیب زمینی،  تولیــد  کاهــش  به دلیــل  ترکیــه 

لزوم جمع آوری و اصالح 
پل فلزی در جیرفت
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در روزگاری کـــه خیلـــی از افـــراد دل مشـــغولی بـــه 
جـــز صـــرف هزینه هـــای سرســـام آور بـــرای زیبایـــی 
بیشـــتر ظاهـــر خـــود ندارنـــد و بـــه جـــای هزینـــه 
بـــرای ســـامت دندان هـــای خـــود بـــرای داشـــتن 
ــتند  ــرادی هسـ ــد، افـ ــه می کننـ ــر هزینـ ــدی زیباتـ لبخنـ
ضـــروری  خدمـــات  هزینه هـــای  پرداخـــت  در  کـــه 
هســـتند. ناتـــوان  خـــود  دنـــدان  ســـامت  بـــرای 

هزینه هـــای بـــاالی خدمـــات دندان پزشـــکی بـــه ویـــژه 
ـــود تعرفـــه مناســـب  در مراکـــز خصوصـــی  از یـــک ســـو و نب
بـــرای دندان پزشـــکی از ســـوی دیگرتوانســـته اســـت تـــا 
حـــد زیـــادی بـــه  بی اعتنایـــی قشـــر ضعیـــف جامعـــه 
ــد. ـــن بزنـ ـــود دام ــدان خ ـــان و دنـ ــامت ده ــه سـ بـ

بیـــان  بـــا  به»کاغذوطـــن«  دندان پزشـــک  یـــک 
ــق  ــوراز طریـ ــاری در کشـ ــیوع بیمـ ــن شـ ــه باالتریـ اینکـ
ــش از  ــت: بیـ ــت، گفـ ــدان اسـ ــان و دنـ ــکات دهـ مشـ
ــد. ــدان دارنـ ــیدگی دنـ ــه پوسـ ــراد جامعـ ــد افـ 90 درصـ

ــور  ــاز کشـ ــر نیـ ــال حاضـ ــرد: در حـ ــد کـ ــعیدی تاکیـ سـ
ــه  ــات پایـ ــژه خدمـ ــکی و بویـ ــات دندان پزشـ ــه خدمـ بـ
همچـــون معاینـــه اولیـــه بســـیار ضـــروری اســـت و 
در ایـــن زمینـــه نیـــز علوم پزشـــکی  می توانـــد ایـــن 
مســـاله را بـــا قیمـــت بســـیار کـــم یعنـــی بـــا تربیـــت و 
ـــام  ـــر انج ـــه ای پایین ت ـــا هزین ـــژه ب ـــای وی ـــوزش نیروه آم
دهـــد و نیـــازی نیســـت بـــرای انجـــام چنیـــن خدمـــات 
ـــر در  ـــی باالت ـــع علم ـــن و مراج ـــا متخصصی ـــه ای حتم پای
حـــوزه دندان پزشـــکی وارد شـــود. از ســـوی دیگـــر بایـــد 

ــرا  ــود زیـ ــتر شـ ــدی بیشـ ــرای فصل بنـ ــا در اجـ نظارت هـ
بـــا توجـــه بـــه قـــرار داد بیمه هـــا در صورتـــی کـــه ایـــن 
خدمـــات اجرایـــی نشـــود شـــامل کســـورات در بیمه هـــا 
خواهـــد شـــد و در حـــال حاضـــر در حـــال خدمـــات 
ســـطح بندی بیـــن دانش آمـــوزان پایـــه ســـوم هســـتیم. 

هزینه های دندان پزشکی سرسام آور است
معـــاون بهداشـــتی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی جیرفـــت 
ـــد  ـــه می گوین ـــاله را ک ـــن مس ـــن ای به»کاغذوطن«گفت:»م
ـــد  ـــت نمی دهن ـــدان اهمی ـــان و دن ـــت ده ـــه بهداش ـــردم ب م
ـــه  ـــتند و ب ـــای کار هس ـــه پ ـــردم همیش ـــدارم، م ـــول ن را قب

ــای  ــفانه هزینه هـ ــی متاسـ ــد ولـ ــا می دهنـ ــامت بهـ سـ
ــا  ــت و بـ ــام آور اسـ ــردم سراسـ ــرای مـ ــکی بـ دندان پزشـ
توجـــه بـــه گـــران بـــودن مـــوادو تجهیـــزات خانواده هـــا 
ــد  ــد نمی تواننـ ــه فرزنـ ــا سـ ــتن دو یـ ــود داشـ ــا وجـ بـ

و  بپردازنـــد  دندان پزشـــکان  بـــه  را  زیـــادی  مبالـــغ 
درســـت  را  دندان هایشـــان  پوســـیدگی  و  ناهنجـــاری 
کننـــد. قطعـــا ایـــن بـــار ســـنگینی در ســـبد اقتصـــادی 
ــا  ــد امـ ــت می کننـ ــردم رعایـ ــی مـ ــت ولـ ــا اسـ خانوارهـ
شـــاید مشـــکل از ماســـت زیـــرا بـــه دلیـــل تحریم هـــا 
مـــواد و تجهیـــزات دندان پزشـــکی گـــران شـــده و ایـــن 
ــه دســـت  ــا بـ ــد تـ ــه دســـت می چرخـ ــواد دســـت بـ مـ
می شـــود  باعـــث  ایـــن  و  می رســـد  دندان پزکشـــان 
ــت  ــر اهمیـ ــان کمتـ ــای پوسیده شـ ــه دندان هـ ــر دم بـ مـ
مراکـــز  افزود:»تمامـــی  ســـاالری مقدم  دهند.«دکتـــر 
بهداشـــتی درمانـــی وابســـته بـــه دانشـــگاه علوم پزشـــکی 
جیرفـــت در روســـتاهای بـــاالی دو یـــا ســـه هـــزار 
ـــد  ـــک دارن ـــت دندان پزش ـــام وق ـــورت تم ـــه ص ـــت ب جمعی
زیـــر  بچه هـــای  و  دندان هـــای گروه هـــای هـــدف  و 
ـــش  ـــت پوش ـــیرده تح ـــاردار و ش ـــوان ب ـــال، بان ـــش س ش
ـــیع در  ـــات وس ـــود خدم ـــا وج ـــم ب ـــاز ه ـــی ب ـــتند ول هس
ـــه  ـــوروز ب ـــام ن ـــم.در ای ـــی داری ـــی کمبودهای ـــق  جنوب مناط
ـــه از  ـــم ک ـــال کردی ـــی را فع ـــبانه روزی درمانگاه ـــورت ش ص
ـــک  ـــر دندان پزش ـــاه دکت ـــن م ـــا 1۷فروردی ـــفندماه ت 25اس
مســـتقر داشـــتیم ولـــی بـــاز هـــم جوابگـــوی مـــردم بـــه 
ـــه  ـــم.«وی ادام ـــد نبودی ـــردم باش ـــان م ـــه در ش ـــکلی ک ش
ــت و  ــز بهداشـ ــدود 30مرکـ ــان حـ ــوب کرمـ داد:»در جنـ
ـــت و  ـــر اس ـــا دای ـــکی در آنه ـــد دندان پرش ـــه واح ـــی ک درمان
ـــد  ـــه می دهن ـــات ارائ ـــار خدم ـــه اقش ـــه هم ـــز ب ـــن مراک ای
ولـــی بـــرای پرکـــردن دنـــدان و کارهـــای خـــاص قـــادر 
ــد  ــرار دهنـ ــراد را تحـــت پوشـــش قـ ــه افـ ــتند همـ نیسـ
ـــن  ـــاردار  و شـــیرده و کـــودکان بی ـــه مـــادران ب بلکـــه فقـــط ب
ــاون  ــات می دهند.«معـ ــال خدمـ ــا دوازده سـ ــش تـ شـ
ــه  ــوم پزشـــکی جیرفـــت اضافـ ــگاه علـ ــتی دانشـ بهداشـ
ــام  ــاد انجـ ــش زیـ ــن بخـ ــی در ایـ ــرد:»کار تحقیقاتـ کـ
نشـــده ولـــی باتوجـــه بـــه اینکـــه مـــن هـــم در بخـــش 
خصوصـــی و هـــم دولتـــی فعـــال هســـتم می بینـــم کـــه  
بیشـــترین قســـمت پوســـیدگی دنـــدان مـــردم جنـــوب 
ــیدگی و بی توجهـــی در دوران کودکـــی  ــه پوسـ ــوط بـ مربـ
اســـت. آمـــوزش و پـــرورش در ایـــن بخـــش می توانـــد 
ــا  ــه بچه هـ ــای الزم را بـ ــد و آموزش هـ ــک بیایـ ــه کمـ بـ
بدهـــد البتـــه در حـــد یـــک شـــعر در مهدکودک هـــا 
خوانـــده می شـــود کـــه ایـــن کلیشـــه  شـــده و ارزشـــی 

نیســـت کـــه بـــه صـــورت فرهنـــگ ن جـــا بینـــدازد کـــه  
ــد.« ــظ کننـ ــا را حفـ ــد دندان هـ ــف بداننـ ــود را موظـ خـ

مردم دندان هایشان را رها کرده اند
کرد:»متاســـفانه  تصریـــح  ســـاالری مقدم  دکتـــر 

دندان هـــای جنوبی هـــا بـــه حـــال خـــود رهـــا شـــده اند 
ــاورزی ،  ــراد، کشـ ــی افـ ــغله زندگـ ــه مشـ ــه بـ ــا توجـ بـ
دامپـــروری و مشـــکاتی کـــه مـــردم دارنـــد شـــاید 
ـــی دلســـوزی الزم را در مهدهـــای  ـــر هـــم خیل ـــان ام متولی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: مردم به دلیل گرانی هزینه های دندان پزشکی دندان هایشان را رها کرده اند

گرانی علت خرابی دندان های جنوبی ها

روز دندان پزشـکی را پشـت سـر گذاشـتیم بخاطـر دارم چنـد وقـت پیـش دکتـر مـکارم رییس دانشـگاه 
علوم پزشـکی جیرفـت در نشسـت مطبوعاتـی خـود از خرابـی دندان هـای اکثـر جنوبی ها خبـر داد. مردم 
از گرانـی هزینه هـای دندان پزشـکی نـاالن هسـتند و دکتـر سـاالری مقدم معـاون بهداشـتی دانشـگاه 
علوم پزشـکی جیرفـت اعتقـاد دارد مـردم حـق دارنـد او می گویـد کودکـی مهم تریـن دوران بـرای حفـظ 
دندان اسـت و اکثر مردم جنوب به دلیل پوسـیدگی ناشـی از بی توجهی در زمان کودکی به دندان پزشـک 

مراجعـه می کننـد. سـاالری مقدم نقـش آمـوزش و پـرورش را در ایـن مسـاله مهـم عنـوان می کند.

کرد:»متاسـفانه  تصریـح  سـاالری مقدم  دکتـر 
دندان هـای جنوبی هـا بـه حال خـود رها شـده اند با 
توجه به مشـغله زندگی افراد، کشـاورزی ، دامپروری 
و مشـکالتی کـه مردم دارند شـاید متولیـان امر هم 
خیلی دلسـوزی الزم را در مهدهای کودک و مدارس 
نداشـته باشـند البته این هم عمدی نیسـت شـاید 
آنهـا اهمیـت ایـن مسـاله را نمی داننـد و زمانـی که 
بچـه بـه سـن نوجوانی می رسـد یـک عالمـه دندان 
.مـردم  را در دهـان خـود حمـل می کنـد  خـراب 
همیشـه پای کار هسـتند و به سـالمت بها می دهند 
بـرای  دندان پزشـکی  هزینه هـای  متاسـفانه  ولـی 

مردم سراسـام آور اسـت.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

س
فار

س: 
عک
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یکشنبه  25 فروردین 1398  کاغذ جنوب

حصر وراثت –رودبار جنوب 
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت سـهیا 
سـابقی نـژاد فرزنـد ابراهیـم بـه طرفیـت ورثـه مرحـوم حمید 
سـابقی نژاد فرزند عباس به شـماره 5360328061به خواسـته 
حصـر وراثـت خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم در یـک نوبـت 
روزنامـه چـاپ شـود کـه چنانچـه ورثـه ای دیگـر یا وصیـت نامه ای در دسـت 
کسـی باشـد به این شـورا مراجعه نمائید درغیـر اینصورت گواهـی حصر وراثت 

صـادر خواهـد شـد .ورثه :
1-عبـاس سـابقی نـژاد فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی 53694934۷2)پدر 

مرحوم(
2-معصومه سـابقی نژاد فرزند بخشـی به شـماره ملـی 5369494622)مادر 

) مرحوم 
3-سـهیا سـابقی نژاد فرزنـد ابراهیم به شـماره ملی 5360028۷26)همسـر 

) مرحوم 
رئیس شوراحل اختالف زهکلوت –اسحاق فقیر شاهی - م الف :525

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139۷6031901000960-9۷/12/21هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی خانم مهری برومند فرزنداحمد بشـماره شناسـنامه 
344بـا کـد ملـی 3030584313صـادره ازجیرفـت  درششـدانگ یـک قطعـه بـاغ مرکباتـی  به 
مسـاحت 31۷03متـر مربـع پـاک - فرعـی از38- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک1-

فرعـی از 38 -اصلـی قطعـه یک بخـش 45 کرمان واقـع در عنبرآباد اراضی محمـود اباد برومند 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم مهـری برومنـد  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:20۷8-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۷/01/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :139۷/02/11
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139۷60319091000958-9۷/12/21هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای فرامـرز حسـین خانـی فرزندعلی 
بشـماره شناسـنامه 2602بـا کـد ملـی 0041515439صـادره ازتهـران درششـدانگ یک قطعه 
بـاغ بـه مسـاحت 40000متـر مربـع پـاک - فرعـی از۷۷- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پاک۷۷-اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی  جـو باال دوسـاری خریـداری از مالک رسـمی 
خانـم فرخنـده مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:20۷4-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:9۷/01/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :139۷/02/11
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139۷60319091000936-9۷/12/20هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رامین رفیعی سـر بیژن فرزندغامعباس بشـماره شناسـنامه ۷656 
صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعی  بـه مسـاحت 50033/15متر مربع پاک - فرعـی از39- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک- فرعـی از 39-اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضی معیـن ابـاد عنبراباد بخش 
45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای فرامرز حسـینخانی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:2080-  تاریخ انتشـار نوبـت اول:9۷/01/25 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :139۷/02/11
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139۷60319091000948-9۷/12/20هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مهری برومند فرزنداحمد بشـماره شناسـنامه 344با 
کـد ملـی 3030584313صـادره ازجیرفـت  درششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعی به مسـاحت 
5558۷متـر مربـع پـاک - فرعـی از39- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک - فرعـی از 39 
-اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی معیـن ابـاد عنبر ابـاد بخـش 45کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقای فرامرز حسـینخانی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت 
به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دوماه اعتـراض خود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:20۷6-تاریخ انتشـار نوبت 

اول:9۷/01/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :139۷/02/11
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139۷60319091000959-9۷/12/21هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای محمد سـعید ده دشـتی فرزندحبیب بشـماره 
شناسـنامه 11۷3بـا کـد ملـی 0532۷56649صـادره ازاراک  درششـدانگ یک قطعـه باغ مرکباتی  
به مسـاحت 3۷156متر مربع پاک - فرعی از۷۷- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک-فرعی 
از ۷۷ -اصلـی قطعـه یـک بخـش 45 کرمان واقـع دراراضی جو باال دوسـاری خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم فرخنده مهیمی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دوماه اعتـراض خود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2082- تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:9۷/01/25 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :139۷/02/11
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
قطعـه  یـک  ششـدانگ  مالکیـت  سـند  اینکـه  نظربـه 
بـاغ نخیاتـی  تحـت پـاک 4فرعـی از 38اصلـی واقـع 
دراراضـی محمـود آبـاد برومند بخـش 45کرمـان ذیل ثبت 
4۷8۷4صفحـه 3۷9دفتـر 256محلـی بـه شـماره چاپـی 365944بـه نـام 
آقای سـعید برومند فرزند محمودبشـماره ملی 2991960531صادره از کرمان 
صـادر وتسـلیم گردیـده ،ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلـی تصدیق 
شـده اعـام نمـوده که سـند مالکیـت پاک فـوق مفقود شـده ودر خواسـت 
سـند المثنـی نموده اسـت ،لذا با اسـتناد تبصـره یک اصاحی مـاده 120آیین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبت آگهی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک فـوق الذکر یـا وجود سـند مالکیت نـزد خود 
میباشـد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان عنبر 
آبـاد مراجعـه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله 
تسـلیم نماید واال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی 

اقـدام خواهد گردیـد /م الـف :20۷3
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد وامالک عنبر آباد

آگهی حصر وراثت 
تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
بـه  جـال   فرزنـد  راونـد   یوسـف  خواهـان  
خواسـته حصـر وراثـت توضیـح داده شـادروان 
وی  فـوت  حیـن  وراث  و  نمـوده  فـوت  فرزنـد....  راونـد  جـال 

از عبارتنـد 
م  ش.  فـرج  فرزنـد  ابـاد  فیـض  نظـری  1-حکیمـه 
متوفـی  همسـر   کهنـوج   از  3160۷83146صـادره 

2-ابراهیـم راونـد فرزنـد جـال  ش . م 3160۷۷2292 صـادره از 
کهنـوج   فرزنـد منوفى

 3 –عبـاس راونـد فرزنـد جـال   ش.م 316109۷289 صـادره از 
کهنـوج  فرزنـد متوفی

4-یوسـف راونـد  فررنـد جـال ش .م. 3161111842 صـادره از 
فاریـاب  فرزنـد متوفـی

 5- محمـود راونـد  فررنـد  جـال  ش.م  31601۷9265 صـادره 

از کهنـوج فرزنـد متوفی
 6- زهـره راونـد  فرزنـد جـال  ش .م.3160808920 صـادره از 

کهنـوج فرزنـد  متوفـی
 ۷-- صغـری راونـد  فرزنـد جـال  ش .م.3160811166صادره از 

فاریـاب  فرزنـد  متوفی
 8—کبـری راونـد  فرزنـد جـال  ش .م.31601۷925۷ صـادره 

ازرودبـار جنـوب فرزنـد  متوفـی 
9 –زینـب راونـد  فرزنـد جـال  ش .م.31610238540 صـادره از 

کهنـوج فرزنـد  متوفی
 لـذا مراتـب  یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر اال انتشـار محلی 
اگهـی مـی شـود  چنانچه کسـی اعتراضـی دارد یا وصیـت نامه از 
متوفی نرد اشـخاص  باشـد یک ماه از نشـر آگهی به دادگاه  دارد 

واال گواهـی صادر خواهد شـد. 
عیسی بهبودی  -رییس شورای حل اختالف شماره یک 
شهرستان  فاریاب 

آگهی حصر وراثت 
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان  
عبدالـه دادعلـی پور   فرزند کنار به خواسـته حصر 
خانـم  مرحـوم  داده شـادروان   توضیـح  وراثـت 
احتـرام برآهویـی که در تاریـخ 1385/01/10   فوت نمـوده اندو وراث 

حیـن فـوت وی عبارتند از
1-عبدالـه دادعلـی پـور فرزنـد کنـار ش. م 3030356523 صـادره 

ازجیرفـت   همسـر  متوفـی 
2-اسـحق دادعلـی پور  فرزند  عبدالـه  ش . م 3160319291 صادره 

از کهنـوج   فرزند منوفى
 3 – سـعید دادعلی پور فرزند عبداله   ش.م 6089938221 صادره 

ازفاریـاب   فرزند متوفی
4- محسـن  دادعلـی پـور  فرزنـد  عبدالـه  ش . م 3020250۷91 

صـادره از جیرفـت  فرزنـد منوفى
5-  فرشـید  دادعلـی پـور  فرزنـد  عبدالـه  ش . م 3020361801 

صـادره ازجیرفـت    فرزنـد منوفـى
م   . ش  عبدالـه   فرزنـد   پـور   دادعلـی  صـادق  محمـد   -6

منوفـى فرزنـد  جیرفـت  از  3020۷0۷668صـادره 
۷ –زهـرا  دادعلـی پـور  فرزنـد  عبدالـه  ش . م  31608145۷2  

صـادره از کهنـوج   فرزنـد منوفـى 
م    . ش  عبدالـه   فرزنـد   پـور   دادعلـی  خدیجـه    —8  

منوفـى  فرزنـد  کهنـوج    از  3161319281صـادره 
م   . ش  مـراد    مرحـوم  فرزنـد   نـژاد    براهویـی  عـرب   –  9

مادرمنوفـى  رودبـار    – کهنـوج  از  صـادره   5369441502
لـذا مراتـب  یک نوبـت در روزنامه های کثیر اال انتشـار محلی اگهی 
مـی شـود  چنانچه کسـی اعتراضـی دارد یـا وصیت نامـه از متوفی 
نـرد اشـخاص  باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه  دارد واال 

گواهـی صـادر خواهد شـد. 
عیسی بهبودی  -رییس شورای حل اختالف شماره یک 
شهرستان  فاریاب 

آگهی حصر وراثت 
تقدیمـی  دادخواسـت  در خصـوص  احترامـا 
عبـاس  فرزنـد  شـهدادنزاد  علـی  خواهـان  
دادخواسـت   بـه شـرح  بـه شناسـنامه 264 
داده  توضیـح  وراثـت  حصـر  9۷033۷خواسـته  شـماره 
شـادروان  عبـاس شـهدادنژاد فرزنـد موسـی بـه شناسـنامه 
81 در اقامتـگاه دائمـی خـود فـوت نمـوده انـدو وراث حیـن 

از عبارتنـد  فـوت وی 
1-عالـم مایـی  فرزنـد فتح الـه ش. م  606515269  صادره 

ازعنبرابـاد    همسـر  متوفی 
2-علـی شـهدادنژاد   فرزنـد  عبـاس  ش . م 3030361411 

صـادره از جیرفـت    فرزنـد منوفـى
م   . ش  عبـاس   فرزنـد   شـهدادنژاد    حسـین   –  3  
منوفـى  فرزنـد  جیرفـت     از  صـادره   3030361403

م   . ش  عبـاس   فرزنـد   شـهدادنژاد    حسـن    -4
منوفـى فرزنـد  جیرفـت     از  3030361391صـادره 

م   . ش  عبـاس   فرزنـد   شـهدادنژاد    غامرضـا   –  5
منوفـى فرزنـد  جیرفـت     از  صـادره   30302115912

م   . ش  عبـاس   فرزنـد   شـهدادنژاد    علـی  فاطمـه   -6
منوفـى فرزنـد  جیرفـت     از  صـادره   6069504836

۷ – عزیز شـهدادنژاد   فرزند  عباس  ش . م 3030361381  
صـادره از جیرفـت    فرزند منوفى

لـذا مراتـب  یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر اال انتشـار 
محلـی اگهـی مـی شـود  چنانچـه کسـی اعتراضـی دارد یـا 
وصیـت نامـه از متوفـی نرد اشـخاص  باشـد یک ماه از نشـر 

آگهـی بـه دادگاه  دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 
عیسی بهبودی  -رییس شورای حل اختالف شماره یک 
شهرستان  فاریاب 

آگهی حصر وراثت 
خانـم معصومه خور فرزند سـیاه دارای شناسـنامه 
 88100024 شـماره  دادخواسـت  بشـرح   2384
داده  توضیـح   98  /  01  /11 مـورخ   98099838
شـادروان دادمحمد احمـدی کهنعلی فرزند محمد بشناسـنامه 1059 
در تاریـخ 24 / 10 / 138۷ در شـهر کرمـان فـوت شـده و وراثـت 

منحصـر حيـن الفـوت وی عبارتنـد عبارتسـت از
،1- مجتبی احمدی کمتعلی شماره ملی 31501۷۷022 فرزند متوفی

2. میاداحمدی کهنعلی شماره ملی 31503۷6858 فرزندمتوفی
3- احمد احمدی کهنعلی شماره ملی 315049585۷ فرزندمتوفی
4-. اکبر احمدی کهنعلی شماره ملی 31501۷۷014 فرزندمتوفی  
5-زهرااحمدی کهنعلی شماره ملی 31503۷6866 فرزند متوفی 
6 - بهاره احمدی کهنعلی شماره ملی 3150402336 فرزندمتوفی
.۷- علی احمدی کهنعلی شماره ملی 31604609۷5 فرزندمتوفی

 3160466086 ملـی  شـماره  احمـدی کهنعلـی  حسـین  غـام   .8  
فرزندمنوئـی

 9. محمداحمدی کهنعلی شماره ملی 31604۷3023 فرزندمتوفی
 10. گلثوم احمدی کهنعلی شماره ملی 316124442۷ فرزندمتوفی 

.11- عباس احمدی کمتعلی شماره ملی 3161244435 فرزندمتوفی 
12-. فاطمه احمدی کهنعلی شماره ملی 3161269853 فرزندمتوفی

 13 -.در ملـک احمـدی کهنعلـی شـماره ملـی 3160445811 همسـر 
فی متو

 14معصومه خور شماره ملی 3160460983 همسر متوفی 
لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلی 
آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک 
مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حل اختـاف تقديـم دارد و اال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامـه ای جـز رسـمی 
و سـری کـه بعـد از ایـن مرعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار 

سـاقط اسـت .
دفتر شورای حل اختالف شماره یک
شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی فاطمـه هـوت سـرگریجی  فرزنـد 
کوچـک حصـر وراثت توضیح داده شـادروان  احمد آرویـن  فرزند غامرضا  فوت 

نمـوده انـدو وراث حیـن فـوت وی عبارتند از
1-فاطمه هوت سرگریجی   فرزند کوچک  ش. م  316023269۷  صادره ازکهنوج   همسرمتوفی 

2- عرفان آروین    فرزند احمد  ش . م  3150844835صادره از کهنوج   فرزند متوفى

 3 – نازنین زهرا آروین  فرزند احمد   ش .م 31509۷1365 صادره از کهنوج  فرزند متوفى 
4- نصرت رستار  فرزند موسی  ش . م 3030312321صادره از بافت  فرزند متوفى

لـذا مراتـب  یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیر اال انتشـار محلی اگهی می شـود  چنانچه کسـی 
اعتراضـی دارد یـا وصیـت نامـه از متوفـی نرد اشـخاص  باشـد یک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه  

دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد. 
عیسی بهبودی  -رییس شورای حل اختالف شماره یک –شهرستان  فاریاب 

حصر وراثت –رودبار جنوب 
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان امیرامیری ناروئی به خواسـته حصروراثت 
توضیـح داده شـادروان احمـد امیری ناروئی فرزند محمد به شـماره  ملـی 24۷22۷344در 

تاریـخ 139۷/10/10در حـوادث ترافیکـی فوت نمـوده ووارث حین فوق عبارتند از :
1-امیرامیری ناروئی فرزند احمد به شماره ملی 5360261986

2- مهدی امیری ناروئی فرزند احمد به شماره ملی 5360294061
3-رضا امیری ناروئی فرزند احمد به شماره ملی 5360582960

4-شیرین امیری ناروئی فرزند احمد به شماره ملی 5360939643)فرزندان متوفی(
5-کنیز سابقی نژاد نمداد فرزند صفر به شماره ملی 5369۷01466)همسر متوفی (

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی 

صـادر خواهد شـد 
 رئیس شوراحل اختالف –شعبه 1شهرستان رودبار جنوب - م الف :527

حصر وراثت –رودبار جنوب 
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت 
فاطمـه پادیرفرزنـد دادعبـاس بـه طرفیـت ورثـه مرحوم 
ام البنیـن ریسـی مقـدم فرزنـد عبـاس به شـماره ملی 
53603622۷5بـه خواسـته حصـر وراثـت خواهشـمند 
اسـت ورثـه مرحـوم در یـک نوبـت روزنامـه چاپ شـود که چنانچـه ورثه 
ای دیگـر یـا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا مراجعه 
نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهـد شـد .ورثه :

 3100۷0658 م  ش  بـه  احمـد  فرزنـد  مقـدم  ریسـی  1-عبـاس 
)پدرمتوفـی(

5369963381)مـادر  م  ش  بـه  پادیرفرزنددادعبـاس  2-فاطمـه 
متوفـی(

شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :528

حصر وراثت –رودبار جنوب  
مقتضی اسـت خانم پروانه  شـرح دادخواسـت تقدیمی توضیح داده شـادروان 

مهتـاب  درتاریـخ 1395/0۷/18 فـوت نموده شـده وارث عین فـوت  عبارت از:
1-پروانه سابقی نژاد فرزند شیر علی به ش م 53602030۷2

2-محمد سابقی نژاد فرزند شیر علی به ش م 5369494185
3-زهرا سابقی نژاد فرزند شیر علی به ش م 5369۷482۷6

4-ابوذرسابقی نژاد فرزند شیر علی به ش م 5360203080
5-مریم سابقی نژاد فرزند شیر علی به ش م 53699218۷41

6-ابراهیم  سابقی نژاد فرزند شیر علی به ش م 5369۷48251
۷-غامحسین سابقی نژاد فرزند شیر علی به ش م 5369980993

8-فاطمه سابقی نژاد فرزند شیر علی به ش م 5369۷48268
لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال 

گواهـی صادر خواهد شـد .
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – اسحاق فقیرشاهی. م الف :526

زمان اندیشیدن نو
ادامه یادداشت
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ایر
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احتمال سیالبی شدن 
مسیل ها

جزییات ثبت نام آزمون زبان 
دکتری پیام نور اعالم شد

70درصد عشایر جازموریان 
منتقل شدند

هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی افزود: 
شـدت بـارش در ایـن روز برای اسـتان های 
گلسـتان، سـمنان، خراسان شـمالی، جنوب 
نیمـه  کرمـان،  جنـوب  هرمـزگان،  فـارس، 
بلوچسـتان،  و  سیسـتان  اصفهـان،  شـرقی 
خراسـان جنوبـی و بخش هایـی از خراسـان 
رضـوی پیش بینـی می شـود کـه آبگرفتگـی 
معابـر و احتمـال سـیابی شـدن مسـیل ها 
در ایـن مناطـق دور از انتظـار نخواهـد بـود.

وظیفـه تصریـح کـرد: روز یکشـنبه در نیمـه 
بـاران همـراه  بـارش  شـرقی کشـور شـاهد 
بـا رعـد و بـرق و وزش بـاد شـدید موقتـی 
خواهیـم بـود و ایـن شـرایط در روز دوشـنبه 
بـرای نـوار شـرقی پیش بینـی می شـود و در 
روز سه شـنبه نیـز محـدود بـه شمال شـرق و 

شـرق کشـور خواهـد بـود.

ــات  ــاون آموزشــی و تحصی مع
پیام نــور  دانشــگاه  تکمیلــی 
و  بیســت  کــرد:  اعــام 
هشــتمین دوره آزمــون زبــان 
دکتــری تخصصــی )ETPNU( دانشــگاه 
پیام نــور اردیبهشــت مــاه 98 بــه صــورت 
تبریــز،  الکترونیکــی در مراکــز اصفهــان، 
تهــران جنــوب، شــیراز، کرمــان و مشــهد 

می شــود. برگــزار 
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر محســنی بــا اعــام 
ایــن خبــر افــزود: متقاضیــان شــرکت در این 
ــن  ــت 31 فروردی ــروز 24 لغای ــون از ام آزم
مــاه فرصــت دارنــد بــه صــورت الکترونیکــی 
و از طریــق پرتــال دانشــگاه پیــام نــور – 
http://azmoon. مرکــز ســنجش و آزمــون

ثبــت  جهــت   pnu.ac.ir/Portal/Home

نــام اقــدام کننــد.وی بــا عنــوان اینکــه 
ــاه ســال  ــن دوره 8 اردیبهشــت م ــون ای آزم
جــاری برگــزار می شــود، زمــان دریافــت 
اردیبهشــت   8 تــا   3 از  را  آزمــون  کارت 
ــان  ــنی در پای ــر محس ــام کرد.دکت ــاه اع م
خاطرنشــان کــرد: هزینــه ثبــت نــام بایــد بــه 
صــورت الکترونیکــی در هنــگام ثبــت نــام و 
از طریــق ســایت پرداخــت شــود و داوطلبــان 
ــه  ــچ وج ــه هی ــه ب ــند ک ــته باش ــت داش دق
ــه صــورت دســتی و از  ــام را ب ــت ن ــغ ثب مبل
ــزارش  ــه گ ــت نکنند.ب ــعب پرداخ ــق ش طری
نــور،  پیــام  دانشــگاه  عمومــی  روابــط 
متقاضیــان جهــت کســب اطاعــات بیشــتر 
ــد  ــی می توانن ــکات احتمال ــع مش ــا رف و ی
ــا شــماره تلفــن 2245829۷-021 تمــاس  ب

ــد. حاصــل کنن

گفـت:  جنـوب  رودبـار  فرمانـدار 
سـاکن  عشـایر  درصـد   ۷0
تـاالب جازموریـان واقـع در ایـن 
امـن  حاشـیه  بـه  شهرسـتان 
در  خانـه گیـر   منتقـل شـدند.منصور  تـاالب 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: بـا توجه 
به هشـدارهای سـازمان هواشناسـی، اقـدام به 
انتقـال دامداران از تاالب جازموریان به حاشـیه 
ایـن تـاالب کردیم ولـی هنوز 30 درصد عشـایر 
در ایـن تـاالب مسـتقر هسـتند و تـاش برای 
منتقـل کـردن ایـن تعـداد عشـایر ادامـه دارد. 
وی تصریـح کـرد: با همـکاری اداره عشـایری، 
ریـش سـفیدان و سـایر نهادهـا و رسـانه هـا 
در حـال اطـاع رسـانی بـرای خـروج دامـداران 
از تـاالب جازموریـان هسـتیم و در ایـن زمینـه، 
هشـدار سـیل به صورت مکتوب هم به عشـایر 

داده مـی شـود. فرمانـدار رودبـار جنـوب گفت: 
اسـتحفاظی  اخیـر حـوزه  هـای  بـارش  طـی 
جازموریـان در شهرسـتان رودبار جنوب شـاهد 
مراتـع سرسـبزی بودیم لذا دامدارانی از اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان، شهرستان قلعه گنج و 
خـود رودبـار جنـوب بـرای چـرای دام خـود در 
این مراتع مسـتقر شـدند. وی افزود: تاش ها 
برای انتقال عشـایر از مناطق پرخطر به حاشـیه 
امن تاالب در حال انجام اسـت لـذا از دامداران، 
عشـایر و مردم می خواهیم از نزدیک شـدن به 
تـاالب جازموریان خـودداری کنند. خانـه گیر از 
بـارش بـاران و تگـرگ در ایـن شهرسـتان خبر 
داد و گفت: بارش باران از سـاعت 14 روز شـنبه 
آغـاز و در برخـی نقاط به صـورت تگرگ در حال 
بـارش اسـت و تاکنـون هیچ خسـارت مالی و 

جانـی گزارش نشـده اسـت.

بــا شــروع برداشــت ســیب زمینی در اســتان های 
جنوبــی کشــور، قیمــت ایــن محصــول رونــد کاهشــی 
متعــادل  آن  بــازار  بــه زودی  و  خــود گرفتــه  بــه 
انجمــن  رییــس  نیــازی،  محمدرحیــم  می شــود. 
ملــی ســیب زمینی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: 
براســاس آمــار تولیــد، ســیب زمینی موردنیــاز کشــور 
ــم.  ــه نداری ــن زمین ــودی در ای ــت و کمب ــن اس تامی
وی علــت گرانــی اخیــر ســیب زمینی را در اواخــر 
ــت  ــف در برداش ــال 98 توق ــدای س ــال 9۷ و ابت س
بارندگی هــا در جیرفــت،  به دلیــل  ایــن محصــول 
ــی  ــه، تعطیل ــه ترکی ــوج و خوزســتان، صــادرات ب کهن
ــکاتی  ــروز مش ــورتینگ، ب ــش س ــروی کار در بخ نی
در سیســتم حمل ونقــل جــاده ای، افزایــش نــرخ 
تمامــی محصــوالت کشــاورزی و شــایعات بــازار 

ــمرد.  برش
رییــس انجمــن ملــی ســیب زمینی اضافــه کــرد: 
ســیب زمینی،  تولیــد  کاهــش  به دلیــل  ترکیــه 

ــران  ــود را از ای ــاز خ ــول موردنی ــن محص ــال ای امس
ــود  ــدی نب ــدار آن در ح ــه مق ــه البت ــرد ک ــن ک تامی
ــذارد.  ــر بگ ــی تاثی ــازار داخل ــی ب ــد در گران ــه بتوان ک
بــا ممنوعیــت صــادرات ســیب زمینی  وی گفــت: 
از 15 فروردین مــاه امســال بــه کشــورهای عــراق، 
ــان  ــوری آذربایج ــارس، جمه ــوزه خلیج ف ــه، ح ترکی
و ترکمنســتان قیمــت ایــن محصــول رونــد کاهشــی 

ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ب
 نیــازی اضافــه کــرد: براســاس گزارش هــا، در ســال 
ــطح  ــیب زمینی در س ــن س ــون ت ــدود 5 میلی 9۷ ح
بیــش از 160 هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی کشــور 
تولیــد شــد کــه بخــش عمــده ایــن محصــول مربــوط 
ــتانه  ــاره و تابس ــزه، به ــتانه، پایی ــای زمس ــه طرح ه ب
ــا بیــان اینکــه  اســت. ایــن فعــال بخش خصوصــی ب
بــا  مشــکل تولیــد ســیب زمینی نداریــم، گفــت: 
منوجــان،  ورود ســیب زمینی کهنــوج،  و  برداشــت 
دزفــول، جیرفــت، گــرگان، طــارم زنجــان، قصــر 
شــیرین و کشــت دوم اســتان کرمــان بــه زودی بــازار 
متعــادل می شــود. وی افــزود: بــا وجــود اینکــه 
میــزان خســارت های ســیل اخیــر در اســتان های 
شــمالی و جنوبــی کشــور هنــوز قطعــی نشــده اســت، 
ــه خســارت  ــد ک ــای موجــود نشــان می ده گزارش ه
ــازی  ــم. نی ــیب زمینی نداری ــول س ــی در محص چندان
درخصــوص توســعه صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی ایــن 
بخــش اظهــار کــرد: در تمامــی دنیــا مرســوم اســت 
کــه کارخانه هــای فــرآوری بــرای تامیــن محصــوالت 
موردنیــاز خــود قبــل از کشــت، بــا کشــاورزان قــرارداد 

خریــد منعقــد می کننــد امــا متاســفانه ایــن موضــوع 
هنــوز در کشــور مــا مرســوم نشــده اســت. وی 
ــرآوری  پیشــنهاد داد: الزم اســت کــه کارخانه هــای ف
بــرای خریــد مناســب محصــوالت خــود و حمایــت از 
ــل از فصــل کشــت طــی  کشــاورزان، محصــول را قب

ــد. ــداری کنن ــاورزان خری ــی از کش قراردادهای
ــیب زمینی  ــرم س ــر کیلوگ ــت ه ــن قیم ــش از ای  پی
حداکثــر 2800 تومــان بــود کــه در شــب عیــد و ایــام 
نــوروز قیمــت ایــن محصــول نیــز بــرای هــر کیلوگــرم 
بــه 4000 تــا 5500 تومــان رســید. ممنوعیــت صــادرات 
ــط وزارت  ــال توس ــن  امس ــیب زمینی از 15فروردی س
آمــار  شــد.  اعمــال  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
در  وزارت جهادکشــاورزی  زراعــت  امــور  معاونــت 
ــن  ــزار ت ــد 2۷5ه ــان می ده ــال 9۷ نش ــه س 9ماه
ســیب زمینی بــه کشــورهای هــدف صــادر شــده بــود 
کــه نســبت بــه ســال 96 بــا صــادرات 34۷هــزار تــن، 
نزدیــک ۷2هــزار تــن کاهــش داشــته اســت. ســرانه 
برنــج  و  نــان  از  بعــد  مصــرف ســیب زمینی کــه 
ــی رود  ــمار م ــتراتژیک به ش ــوالت اس ــی از محص یک
ــرم  ــر از 45کیلوگ ــران کمت ــر در ای ــال های اخی در س
قابل توجهــی  بخــش  هم اکنــون  اســت.  بــوده 
همــدان،  اســتان های  در  کشــور  ســیب زمینی  از 
اردبیــل، آذربایجــان شــرقی، اصفهــان، زنجــان و 
ــد  ــد می شــود کــه عمــده حجــم تولی کردســتان تولی
ــود  ــوط می ش ــز مرب ــل پایی ــه فص ــول ب ــن محص ای
کــه از کیفیــت باالتــری نســبت بــه اســتان های 

ــد. ــیری برخوردارن گرمس

قیمت سیب زمینی
متعادل می شود

واگذاری 21هزار واحدمسکن مهر 
در قالب تعاونی به متقاضیان

در جلسـه بررسـی مسـکن هـای مهر تعاونـی با حضور مدیـران کل راه و شهرسـازی 
و تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی مطـرح شـد کـه 130 تعاونی در سـطح اسـتان کرمان 
در امـر احـداث مسـکن مهـر وارد شـده انـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره راه و 
شهرسـازی شـمال اسـتان کرمـان، برنامـه مسـکن مهـر در قالـب تعاونی هـا احداث 
16 هـزار واحـد بـوده کـه حـدود 12 هـزار واحـد آن بـه متقاضیـان واگـذار شـده اسـت.در ادامـه این جلسـه 
اعـام شـد کـه 4100 واحـد باقـی مانـده دارای مشـکات مالـی، اختـاف اعضـا، مسـائل قضایـی، عقـب 

ماندگـی فیزیکـی و تسـهیات هسـتند و 13 تعاونـی در دادگاه پرونـده دارنـد. 
در جلسـات هفتگـی بـا حضـور مدیـران کل راه و شهرسـازی و تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان و 
اعضـای هیـات مدیـره تعاونی هایـی کـه بـه تعهـدات خـود عمـل نکرده انـد، مشـکات مسـکن مهـر بـه 

صـورت مـوردی بررسـی می شـوند.

مزیـت هـای سـرزمین بـزرگ ایـران در 1398. گویـی بسـیاری از آنهـا کـه در اردوی همراهـان قـرار مـی گیرنـد و به عافیت 
می رسـند، یادشـان می رود که آنچه قرار بود بشـود، در این حد قرار نبوده باشـد...وعده انقاب 5۷ ، انسـانیت و آب و نان 

در کنـار هـم بود...افـق هایـی بلند و سـتودنی و نوید بخش!
سخن کوتاه کنم و عریضه پایان دهم.

چهل سـال بسـان هر دولت و حکومتی، کامیابیها و دسـتاوردهای سـترگ و قابل افتخاری داشـته ایم اما فراموش نکنیم 
کـه آنچـه شـده، در برابـر اهداف و نیازها و انتظارات شـکل گرفتـه از 5۷ تاکنون، کافی نبوده اسـت...این گـزاره مهم را عموم 
منصـب داران و سـکان داران، از یـاد بـرده انـد و گوینـدگان و باورمنـدان بـه چنیـن گـزاره هایـی را نیز سـوگوارانه از خـود دور 
می کنند که مبادا دژهای بلندشـان گزندی ببیند، منصب شـان به غباری آغشـته شـود و موقعیت نسـبتا خوشـایند هشـت 

سـاله شـان،  لرزان شود...
اگر به توسعه و تدبیر دل بسته ایم، بهتر است صریح و صادق باشیم:

اگـر نیمـه خالـی لیـوان را ننگریم، سـرمایه های اجتماعی را از دسـت مـی دهیم...امید و تکـرار هم رنگ می بازنـد...در آن 
صـورت، اعتمـاد بـه حاکمیـت و دولـت سسـت تر و سسـت تر می شـود و اگر چنین شـود که گویی در حال شـدن اسـت، 
آنـگاه بایـد بـا فسـاد و کـژی طـی طریـق کنیم چرا که الجـرم ، در صـورت غالبیت قطـع امیِد مـردم از دولت و نظـام، حلقه 
مدیریـت  در حکومـت و دولـت، و دیگـر ارکان و قـوا، درونـی تـر و محفلـی تـر خواهد شـد...حلقه ای که گاهی افـرادش با 
مـردم، نظـام، و دولـت گـران حسـاب خواهند کـرد، چرا که آموختنـد دل ندهند و حـق الزحمه گران و منافع شـخصی خود 
و حلقـه خـود را دنبال نمایند...در آشـکار همراه سـفره باشـند امـا در نهان و در میان دوسـتان، منتقد و مخالـف!....در  زمان 
منصب داری و هم سـفره گی، به نان  و عافیت خود می اندیشـند و  با حکومت و دولتند اما در زماِن سـختی و اعتراضات 
مردمـی، منتقدنـد و همـه تقصیرهـا را بـه نظـام نسـبت مـی دهند...اگر چنین وضعی اسـتمرار یابـد، یقینـا  جامعه تبدیل 

خواهـد شـد بـه جامعـه ای دو قطبی بـا دو گـروه باالییون چند پـاره و پایینییون یکپارچه...و خدا کند که نشـود و نشـاید.
در نوروز 98 و در گاِه سـزاوارِ اندیشـه، اندکی تامل می تواند ثمربخش و ایران سـاز باشـد... خوب نیسـت که بهار را جشـن 

مـی گیریـم اما خانه تکانـی را عامدانه فرامـوش می کنیم !
بـه ناکامی هـا و کژروی هـا ی راه طـی شـده)با تعظیـم در برابـر کامیابیهـا و افتخـارات(، بیشـتر فکـر کنیـم... و راه بر 

متعهدین بگشـاییم.

راه و 
شهرسازی

دندان هـــای جنوبی هـــا بـــه حـــال خـــود رهـــا شـــده اند 
ــاورزی ،  ــراد، کشـ ــی افـ ــغله زندگـ ــه مشـ ــه بـ ــا توجـ بـ
دامپـــروری و مشـــکاتی کـــه مـــردم دارنـــد شـــاید 
ـــی دلســـوزی الزم را در مهدهـــای  ـــر هـــم خیل ـــان ام متولی

کـــودک و مـــدارس نداشـــته باشـــند البتـــه ایـــن هـــم 
ــاله  ــن مسـ ــت ایـ ــا اهمیـ ــاید آنهـ ــت شـ ــدی نیسـ عمـ
را نمی داننـــد و زمانـــی کـــه بچـــه بـــه ســـن نوجوانـــی 
ــان  ــراب را در دهـ ــدان خـ ــه دنـ ــک عالمـ ــد یـ می رسـ

ــودم  ــه خـ ــه داد:»بـ ــد.«وی ادامـ ــل می کنـ ــود حمـ خـ
ــکات  ــه مشـ ــن همـ ــود ایـ ــا وجـ ــم بـ ــازه نمی دهـ اجـ
ــان را  ــم فرزندانشـ ــه کنـ ــردم توصیـ ــه مـ ــادی بـ اقتصـ
ــکی  ــه دندانپزشـ ــام آور بـ ــای سرسـ ــن هزینه هـ ــا ایـ بـ

ـــان  ـــه ودرم ـــم معاین ـــن و همکاران ـــط م ـــا توس ـــد ت بیاورن
شـــوند.ولی حداقـــل توصیـــه ای کـــه بـــه والدیـــن دارم 
ایـــن اســـت از زمانـــی کـــه در شـــش ماهگـــی دنـــدان 
داشـــته  ویـــژه ای  حساســـیت  می آیـــد  در  بچـــه 
ــای  ــه دندان هـ ــالگی کـ ــت سـ ــش هفـ ــا شـ ــند تـ باشـ
ــد  ــد بایـ ــودش می دانـ ــد خـ ــودک درمی آیـ ــی کـ دائمـ
ــتان  ــل از دیسـ ــی قبـ ــز آموزشـ ــد.از مراکـ ــت کنـ مراقبـ
می خواهـــم کـــه در ایـــن زمـــان کـــه دندان هـــای 
ســـن  حســـاس ترین  و  می شـــوند  نابـــود  بچه هـــا 
کننـــد.« کار  اســـت  دنـــدان  از  مراقبـــت  بـــرای 

توزیع بسته خدماتی سطح دو 
بین دانش آموزان روستایی

از  جیرفـــت  شهرســـتان  بهداشـــت  مرکـــز  رییـــس 
دندانپزشـــکی  نفـــر خدمـــت  و 59  ارائـــه 32 هـــزار 
در مراکـــز خدمـــات ســـامت مرکـــز بهداشـــت ایـــن 
خدمـــات  ایـــن  گفـــت:»  و  داد  خبـــر  شهرســـتان 
اســـت.« شـــده  انجـــام  گذشـــته  ســـال  طـــی 

 رضـــا محمـــودی ضمـــن تبریـــک روز دندانپزشـــک، 
ـــم، فیشورســـیانت،  ـــات شـــامل ترمی ـــن خدم ـــزود:» ای اف
جرم گیـــری، پالـــت و پالپتومـــی و کشـــیدن دنـــدان 
در  شـــده  ارائـــه  داد:»خدمـــات  ادامـــه  بـــود.«وی 
ــه  ــت کـ ــان اسـ ــون تومـ ــه ارزش 150 میلیـ ــت بـ جیرفـ
نســـبت بـــه بخـــش خصوصـــی همشـــهریان فقـــط 
ــس  ــت کرده اند.«رییـ ــا را پرداخـ ــم هزینه هـ ــک پنجـ یـ
ــاء  ــت: »ارتقـ ــار داشـ ــت اظهـ ــت جیرفـ ــز بهداشـ مرکـ
دسترســـی  مســـتلزم  دنـــدان  و  دهـــان  بهداشـــت 
آســـان مـــردم بـــه مراقبت هـــای اولیـــه ایـــن بخـــش 
ــگان  ــرای همـ ــکان را بـ ــن امـ ــت ایـ ــذا دولـ ــوده لـ بـ
ــتردگی  ــه داد:» گسـ ــت.«وی ادامـ ــرده اسـ ــم کـ فراهـ
کشـــور  در  بهداشـــتی  اولیـــه  مراقبت هـــای  شـــبکه 
عمومـــی  مراقبت هـــای  زمینـــه  در  را  امـــکان  ایـــن 
میســـر ســـاخته امـــا بهداشـــت دهـــان هنـــوز بـــه 
طـــور کامـــل جایـــگاه خـــود را پیـــدا نکـــرده اســـت.«

ـــه شـــامل  ـــی ســـطح 2 ک محمـــودی گفـــت:» بســـته خدمات
چنـــد خدمـــت دهـــان  و دنـــدان اســـت بـــرای اولیـــن بـــار در 
دولـــت تدبیـــر و امیـــد بـــا همـــکاری ســـازمان بیمـــه ســـامت 
ـــامت  ـــه س ـــه بیم ـــه دفترچ ـــتایی ک ـــوزان روس ـــه دانش آم ب
ــد.« ــه شـ ــگان ارائـ ــورت رایـ ــه  صـ ــد، بـ ــتایی دارنـ روسـ

رییس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت 
از ارائه 32 هزار و 59 نفر خدمت 

دندانپزشکی در مراکز خدمات سالمت 
مرکز بهداشت این شهرستان خبر داد و 
گفت:» این خدمات طی سال گذشته 

انجام شده است.«
 رضا محمودی ضمن تبریک روز 

دندانپزشک، افزود:» این خدمات شامل 
ترمیم، فیشورسیالنت، جرم گیری، پالت 
و پالپتومی و کشیدن دندان بود.«وی 

ادامه داد:»خدمات ارائه شده در جیرفت 
به ارزش 150 میلیون تومان است که 

نسبت به بخش خصوصی همشهریان 
فقط یک پنجم هزینه ها را پرداخت 

کرده اند.«رییس مرکز بهداشت جیرفت 
اظهار داشت: »ارتقاء بهداشت دهان و 

دندان مستلزم دسترسی آسان مردم به 
مراقبت های اولیه این بخش بوده لذا 

دولت این امکان را برای همگان فراهم 
کرده است.«

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: مردم به دلیل گرانی هزینه های دندان پزشکی دندان هایشان را رها کرده اند

گرانی علت خرابی دندان های جنوبی ها
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فرماندار کرمان:

1500 هکتار بافت فرسوده شهرکرمان 
در معرض خطر سیل

فرمانـدار کرمـان گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه در سـیل خوزسـتان، کرمـان بـه عنـوان 
معین شـهر حمیدیه انتخاب شـده اسـت بخش زیادی از امکانات و ماشـین آالت 
دهیـاری هـای شهرسـتان بـه ایـن شـهر اعـزام شـده اسـت بایـد تدبیر شـود که در 
صـورت بروز مشـکل در شهرسـتان کرمـان بتوانیم از کمک سـپاه و بخش خصوصی 
اسـتفاده نماییـم. لـذا بایـد خاءهـا و مشـکات بـرآورد و اعام شـوند تـا بتوانیم از 
ایـن بارندگـی که در حقیقت نعمت الهی اسـت بهترین اسـتفاده را داشـته باشـیم و 
بـا بحـران مواجه نشـویم. علی بابایی در جلسـه شـورای هماهنگـی مدیریت بحران 
شهرسـتان کرمان با اشـاره به ورود سـامانه ناپایدار و پرفشـار به اسـتان از روز شـنبه 
تـا دوشـنبه 26 فروردیـن گفـت : بر اسـاس گزارشـات هواشناسـی سـامانه بارشـی 

اخیـر ، جنوبشـرق کشـور را تحـت تاثیـر قرار مـی دهد . 
بابایـی اظهـار کـرد: بـه دلیل پایین بـودن سـطح بارندگی های اسـتان در سـال های 
اخیـر، مسـیرهای سـیل و حریـم رودخانه ها مـورد غفلت قرار گرفته اند و سـیل های 

اخیـر در شـمال و جنـوب کشـور تذکـر جـدی را در این خصوص برای همه داشـت.
وی بـا اشـاره بـه بارندگـی پنـج میلیمتری بـاران در هفته گذشـته در بخـش ماهان 
کـه سـبب شکسـتگی در سـیل بنـد و جاری شـدن سـیل در روسـتای قناتغسـتان 
شـده بـود ابـراز کـرد: سـیل بندهای بخش هـا بایسـتی به سـرعت بازدیـد ، ترمیم و 
تقویـت شـوند کـه البتـه در برخی بخش های شهرسـتان این کارآغاز شـده اسـت در 
شـهر کرمـان هـم عملیـات اجرایـی بنـد مملکـت در حـال انجام اسـت که ایـن بند 

وسـعت 43 هـزار هکتـار از اراضـی کرمان را بایسـتی پوشـش دهد.
رییـس شـورای هماهنگـی مدیریت بحران شهرسـتان کرمان افزود: در شـهر کرمان 
1500 هکتـار بافـت فرسـوده و 500 هکتـار هم بافت تاریخی در معرض خطر هسـتند 
کـه در صـورت بارندگی شـدید و جاری شـدن سـیاب دچار مشـکل جـدی خواهند 
شـد. لذا شـهرداری باید نسـبت به بازگشـایی کانالهای آب و بازگشـایی مسـیر روان 

آبها اقـدام نماید.
فرمانـدار کرمـان بـا اشـاره به وجـود آثار تاریخـی فراوان در شـهر کرمـان اذعان کرد: 
برخـی از ایـن بناهـا متولـی خاصـی ندارند و یا متعلـق به بخش خصوصی هسـتند 
کـه بایسـتی حتمـا توسـط اداره میـراث فرهنگی و گردشـگری پیگیـری الزم صورت 

پذیـرد کـه آب راهه هـای آنهـا بازرسـی و در صورت نیـاز الیروبی و ترمیم شـوند.

آوای محلی           

به زمین تا سرمیالک تو وا بو شو رِخت
"ژاهپ ژاهپ ای چشونوم مثل در مشکو رخت"

دیدومت َزرده کش َمهره، دُلم تو سینه
ای ِدلنگ خونه ما که نبودی طو رِخت

خرک بخت ُم ناجور زدی سردمه ای
یارتون دارو نداروم همه دم آسو رِخت

دل مو رند تو، پابند تو مندر، بخدا
خبر عیش تو پیچی جگروم بو یو رِخت

مث مار زخمیی ِگر زدُرم لو َجده
کاصد ای دیدن ُم نامه وونی توو دو رِخت

دُلم آتش ِگ شِو عغِد تو گُفشون َخشِمت
َور سر و دست توُشن ُردگل و برشو رِخت

مث گُنوگون به هوای بردن تو پا بوُدم
ور سُرم ای همه سو دم َتوور و برنو رِخت

سر َز یکهو ُبوَتکی َور سر راه درو ووم
حاصل عمر مونی ای ُبِن چادرشو رِخت

تو دُلم سیِخ کُنار و کلال پا ِگفته 
سر رو ریش مونی آیینه پگاهی ُجو رِخت

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

تاسیسات آبرسانی 600 روستای استان 
در خطر سیالب

مدیرکل شرکت آبفار استان: در بارش های پیش بینی شده این هفته، تاسیسات آبرسانی
 600 روستا در معرض خطر قرار دارند

رییس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اسـتان کرمان 
دربـاره فـروش شـکر بـا قیمـت بیـش از 3500 تومـان 
در بـازار گفـت: هرکسـی شـکر را بیـش از 3500 تومـان 
بفروشـد متخلف اسـت و مردم می توانند گرانفروشـی را 
از طریـق سـامانه 124 گـزارش کنند، با متخلفـان برخورد 

می شـود زیرا شـکر قیمـت آزاد نـدارد.
مهـدی حسـینی نـژاد بـه ایسـنا گفـت دربـاره قیمـت و 
موجـودی شـکر در اسـتان کرمـان اظهـار کرد: در اسـتان 
سـاالنه 65 هـزار تـن شـکر نیـاز  داریـم کـه شـرکت غله 
برنامه ریـزی کـرده و نزدیک به سـههزار تن سـهمیه برای 

اسـتان گرفته اسـت.
وی افـزود: از ایـن میـزان، یـک هـزار و  580 تـن شـکر 
بـه اسـتان آمـده و طبق قانـون انتزاع، هـم برنامه ریزی، 
تامیـن و هـم تنظیـم بـازار بـه عهـده سـازمان جهـاد 

کشـاورزی اسـت.
حسـینی نـژاد بـا بیـان اینکـه توزیـع 1580 تـن شـکر 
براسـاس مصوبـه سـتاد تنظیـم بازار اسـتان کرمـان با 
قیمـت هـر کیلوگـرم 3500 تومـان بـوده اسـت بیـان 
کـرد: در جلسـه هفتـه قبل سـتاد تنظیـم بـازار مصوبه 
داشـتیم کـه سـازمان جهـاد کشـاورزی پیگیـری کنـد 
تـا شـکر خـام بـرای کارخانـه تصفیه شـکر سـیرجان و 
بردسـیر گرفتـه شـود و در این دو کارخانـه تصفیه و در 

اسـتان توزیع شـود.
رییـس سـازمان صمـت اسـتان کرمـان دربـاره شـکر با 
قیمـت بیـش از 3500 تومـان در بـازار گفـت: هرکسـی 
شـکر را بیـش از 3500 تومـان بفروشـد متخلـف اسـت 
و مـردم مـی توانند گرانفروشـی را از طریق سـامانه 124 
گـزارش کننـد کـه بـا متخلفـان برخـورد مـی شـود زیـرا 

شـکر قیمـت آزاد نـدارد.
در همیـن راسـتا مجیـد نژادبیگلـری مدیـر شـرکت غله 
منطقـه کرمـان بیان کرد: یـک هزار تن شـکر در انبارهای 
اسـتان ذخیره اسـت و از 26 بهمن 9۷ تاکنون سـه هزار 

تن شـکر در اسـتان توزیع شـده اسـت.
وی افـزود: برای ماه مبارک رمضان درخواسـت چهارهزار 
تـن شـکر بـرای اسـتان کرمـان داده ایـم کـه براسـاس 
موجـودی کشـور و جمعیـت حتما سـهمیه تـا آخر هفته 

ابـاغ می شـود.
مدیـر شـرکت غلـه منطقـه کرمـان گفـت: خوشـبختانه 
هـم اکنون شـکر در سـطح اسـتان در حال توزیع اسـت 
فقـط امیدواریـم درسـت این توزیـع صورت گیـرد اما در 
کل وضعیـت اسـتان در حوزه توزیع شـکر خـوب گزارش 

است. شـده 

خبـری  نشسـت  در  اسـتان  آبفـار  کل  مدیـر 
روز24فروردیـن گفـت: خیلـی از منابـع تامیـن آب 
روسـتاهای اسـتان کرمـان در حاشـیه رودخانه هـا 
قـرار گرفته انـد که در صورت وجود سـیل تاسیسـات 
برقـی و مکانیکـی  بـا مشـکل مواجهـه می شـوند 
و تعـداد بسـیار زیـادی از لوله هـای انتقـال هـم در 

حاشـیه رودخانـه ای قـرار دارنـد. 
علـی رشـیدی اعـام کـرد بـه دلیـل بارندگی هـای 

خصـوص  در  جلسـه  چندیـن  شـده  پیش بینـی 
مقابلـه بـا بحـران تشـکیل شـده اسـت تـا آمادگی 
الزم در شـهرهای جنوبـی، شـمال غربـی، شـرقی 
بررسـی شـود که در صـورت وجـود خسـارات بتوان 
بـا آن مقابلـه کـرد و در صورت وجود مشـکل بدانیم 

چگونـه تامیـن آب روسـتاها را تامیـن کنیـم.
رشـیدی ضمـن یادآور شـدن این که اسـتان کرمان 
شـده  حمیدیـه(  )شهرسـتان  خوزسـتان  معیـن 
سـیل هایی  و  بارندگی هـا  ابتـدای  اسـت گفـت:از 
کـه بـه وجـود آمـد بـا مدیـران مربـوط هماهنـگ 
بودیـم، بـه طوری کـه چهاردسـتگاه تانکر آبرسـانی 
به لرسـتان فرسـتاده شـده و هنوز در حال آبرسانی 

بـه روسـتاهای آن منطقـه هسـتیم. در خصـوص 
شهرسـتان حمیدیـه بایـد گفـت کـه دو دسـتگاه 
جهـت  پرکلریـد  کیلوگـرم   ۷50 آبرسـانی،  تانکـر 
وضعیـت بهداشـتی آب و هـزار متـر لولـه انتقـال 
بـه این منطقه ارسـال شـده اسـت. تعـدادی تانکر 
آبرسـانی ثابـت هـم امـروز و فـردا آبگیری شـده و 

بـه حمیدیـه فرسـتاده مـی شـود. 
رشـیدی  در خصـوص نیروهای مسـتقر در حمیدیه 
هـم مـی گوید: یـک کارشـناس از روز اول با سـمت 
کارشـناس فنی از طـرف آبفار به منطقه اعزام شـده 
و مسـایل را رصـد و نیـاز هـا را اعـام می کنـد.  دو 
روز قبـل هـم یک خودرو شاسـی بلنـد و یک اکیپ 

تعمیـر کار بـه منطقـه فرسـتادیم، چون بسـیاری از 
روسـتاها زیـر آب هسـتند و امکان بازسـازی وجود 
نـدارد منتظـر تصمیمـات مسـوالن هسـتیم تـا در 
آینـده بازسـازی ایـن مناطـق را آغاز کنیـم. عاوه بر 
همـه این هـا یـک دسـتگاه تصفیـه آب در حمیدیه 
توسـط عوامـل شـرکت آبفـار اسـتان تعمیـر شـد تا 
آب معدنـی از کرمـان به آن منطقه فرسـتاده نشـود 
و مـردم در حمیدیـه از آب تصفیـه همـان منطقـه 
اسـتفاده کننـد. ایـن مقـام مسـوول ادامـه داد کـه 
کارکنـان شـرکت آب و فاضـاب روسـتایی حقـوق 
یـک روز خـود را بـرای کمـک بـه مـردم حمیدیـه 

هدیـه کردند. 
بـا توجـه به این که سـامانه بارشـی در حـال نزدیک 
شـدن به اسـتان کرمـان اسـت، این مقام مسـوول 
اعـام کـرد: طی جلسـات ایجـاد شـده در خصوص 
مقابلـه بـا بحـران، نقاط حادثـه خیز توسـط مدیران 
برنامه ریـزی  تـا  شهرسـتان ها شناسـایی شـده اند 
کوتـاه و بلنـد مدتـی را بـرای برطـرف کـردن نقـاط 
حادثه خیز داشـته باشـیم. بسـیاری از منابع آب با 
ایجـاد خاکریز مصون سـازی شـده و تیـم واکنش 

سـریع شـرکت آماده اسـت تا درصورت افزایش آب 
سـیاب های پیـش بینی شـده، منطقه را پوشـش 
دهند.رشـیدی ادامـه مـی دهـد: در اسـتان کرمـان 
بیـش از 600 روسـتا در معـرض خطـر قـرار دارند، در 
سـال 95 بـا بارندگـی که شـد 430 روسـتا خسـارت 
دیـد. در حـال حاضـر خیلـی از منابـع تامیـن آب 
روسـتاها در حاشـیه رودخانـه قرار گرفتـه اند، یعنی 
در صورت وجود سـیل تاسیسـات برقـی و مکانیکی 
و لولـه هـای انتقـال در حاشـیه رودخانـه با مشـکل 

می شـوند. مواجهه 
رشـیدی در پاسـخ بـه این سـوال که آیا در گذشـته 
حوادثـی  وقـوع  خصـوص  در  بینی هایـی  پیـش 
همچـون سـیل وجـود نداشـته کـه تاسیسـات در 
حاشـیه رودخانـه قـرار گرفته انـد، گفـت: از آنجایی 
کـه بـا مشـکل تامیـن آب مواجه هسـتیم، هر کجا 
کـه منبـع تامیـن آب پیـدا کنیـم همـان جـا را هـم 
انتخاب می کنیم که در حاشـیه رودخانه ها بیشـتر 
می تـوان جـواب گرفـت و چاهـی که حفر می شـود 
بـه نتیجـه مـی رسـد. چـاه هـای آب در اکثـر نقاط 

اسـتان در حـوزه آبریـز قـرار دارند. 

رییس صمت استان کرمان:

شکر قیمت آزاد ندارد؛ فقط 3500 تومان

این جا »جاده مرگ«است
خطرناک ترین جاده قلعه گنج 
مشکالت بین پیمانکار پروژه و شهرداری علت متوقف شدن کار است 

اسـتان  از شهرسـتان های  یکـی  قلعه گنـج  شهرسـتان 
کرمـان اسـت کـه از نظـر راه ارتباطـی اسـتاندارد جـز 
بـه  از عقب مانده تریـن شـهرهای اسـتان اسـت  یکـی 
طـوری کـه آمـار تصافـات رانندگـی در ایـن شهرسـتان 
سـال های  در  نفـر  وصدهـا  ده هـا  مـرگ  اسـت.  بـاال 
شـهروندان  از  زیـادی  تعـداد  شـدن  زخمـی  و  اخیـر 
و  شـهری  مواصاتـی  جاده هـای  در  قلعه گنجـی 
و  خاطـرات  از  یکـی  جـز  شهرسـتان  ایـن  روسـتایی 
قلعه گنجـی  خانواده هـای  بعضـی  تلـخ  قصه هـای 
اسـت کـه عزیـزی از خانواده شـان را در ایـن جاده هـا 

داده انـد. از دسـت 
رتبه هـای  جـزو  تصادفـات  افزایـش  در  قلعه گنـج 
میـان  ایـن  در  اسـت کـه  جنـوب کرمـان  در  نخسـت 
قلعه گنـج-  ارتباطـی  مسـیرهای  بـه  می تـوان 
منوجـان ، قلعـه گنـج -کهنـوج، قلعـه گنـج -رودبـار 
اشـاره کـرد کـه   ... و  قلعـه گنـج- رمشـک   ، جنـوب 
از شـهروندان قلعـه  طـی چندسـال گذشـته بسـیاری 
گنجـی در ایـن جاده هـای غیـر اسـتاندارد جـان خـود 
محورهـای  مشـکات  جملـه  داده انـد.از  دسـت  از  را 
مواصاتـی و روسـتایی  ایـن شهرسـتان می تـوان بـه 
مسـیرهای بـا عرض کـم ، نبود شانه سـازی مناسـب ، 
آب نماهـای پـی در پـی و خطـر نـاک ،وجـود چاله در 
برخـی از جاده هـای روسـتای ، از بیـن رفتن آسـفالت 
جـاده در اثـر تـردد بیش از حد ماشـین های سـنگین، 
وجـود پیـچ هـای خطرناک ،انباشـته شـدن گل و الی 
در پـی هـر بـارش ،نبـود عائـم راهنمایـی و رانندگـی 
و نداشـتن حفـاظ اشـاره کـرد کـه شـهروندان را بـرای 
تـردد در ایـن محورهـا بـا خطرهـای زیـادی روبـه رو 

کـرده اسـت.
و  روسـتا  چندیـن  میـان  از  تـردد  پـر  جاده هـای  ایـن 
و  می کننـد  عبـور  جـاده  حاشـیه  در  خطرنـاک  تقاطـع 
همـواره خطرهـای ناشـی از برخـورد خودروها بـه عابرین 
باعـث  نشـینان  روسـتا  دام هـای  و  حیوانـات   ، پیـاده 
نگرانـی راننـدگان و اهالـی روسـتاها شـده اسـت. محور 
و  پرترددتریـن  از  یکـی  سـرتک  بـه  قلعه گنـج  شـهری 
پرترافیک تریـن محورهـای شـهری قلعـه گنـج به شـمار 
مـی رود امـا ایـن محور پرتـردد عـاوه بر اینکـه از عرض 
معابـر  اسـت شـب ها  برخـوردار  و غیراسـتانداردی  کـم 
روشـنایی نـدارد و موجب بـروز سـوانح رانندگی متعددی 
در طـول ایـن مسـیر شـده اسـت بنـا بـه گفتـه اهالـی 
طـی یک مـاه گذشـته دو نفـر از شـهروندان قلعه گنجـی 
در شـب هنـگام در ایـن جـاده جـان خـود را از دسـت 
داده انـد. دقیقـا دو سـال قبـل و از اوایـل شـروع بـه کار 

شـورای جدیـد شـهر قلعـه گنج کلنـگ احـداث 28 دهنه 
پـل بـرای تعریـض ایـن محـور شـهری از سـوی معیـن 
اقتصـادی قلعه گنـج »بنیـاد مسـتضعفان «بـا اعتبـار دو 
مسـکن  بنیـاد  و  شـد  زده  تومـان  میلیاردو500میلیـون 
کرمـان پیمانکاری و سـاخت و سـاز این پل هـا را تاکنون 
بـه عهـده گرفتـه اسـت. قبـل از این مدیـر بنیاد مسـکن 
قلعـه گنج در مصاحبـه ای اعام کردآذرمـاه 9۷ این پل ها 
و  زیرسـازی  و  می شـوند  قلعه گنـج  شـهرداری  تحویـل 
آسـفالت ایـن محـور را شـهرداری اجرا می کنـد، اما هنوز 
رونـد سـاخت و سـاز پل هـا ادامـه دارد. ادیـب حیـدری 
وطـن«  »کاغـذ  بـه  قلعـه گنجـی  شـهروند  و  خبرنـگار 
گفـت:» مـردم و شـهروندانی کـه در حاشـیه ایـن جـاده 
زندگـی می کننـد به شـدت ناراحـت و نگـران هسـتند.« 
حیـدری افـزود: » در مـاه چندیـن بـار شـاهد سـوانح و 
اتفاق هـای تلخـی در ایـن محور هسـتیم  جوانانـی که به 
راحتـی بـه کام مـرگ می رونـد یـا افـرادی کـه از شـدت 
ضربـه قطـع نخـاع می شـوند.«حیدری تصریـح کـرد:» 
قبـل از اینکـه ایـن آمارهـا بیشـتر شـود و خانواده هـای 
بیشـتری داغـدار شـوند مسـووالن امـر بایـد تـاش کنند 
تا موانع و مشـکات موجود فنی در این مسـیر برداشـته 

و اصـاح شـوند.«

پل ها تـا یک ماه آینده تحویل 
می شود شهرداری 

مهـدی امـان دادی مدیر شهرسـتانی بنیاد مسـتضعفان 

درصـد   90 سـرتک  محـور  پل هـای  »سـاخت  گفـت: 
یک مـاه  ظـرف  و  اسـت  داشـته  فیزیکـی  پیشـرفت 
آینـده ایـن پل هـا تحویـل شـهرداری خواهنـد شـد تـا 

زیرسـازی جـاده سـرتک شـروع شـود.«

منتظر حکم قاضی هسـتیم
وطـن«  »کاغـذ  بـه  قلعه گنـج   شـهر  شـورای  رییـس 
گفـت:»در جلسـه هفتـه گذشـته کـه بـا بنیـاد داشـتیم  
در  پل هـا  سـاخت  مسـوولیت  مسـتضعفان کـه  بنیـاد 
ایـن محـور را بـه عهـده دارد اعـام کـرد تـورم موجـود و 
نوسـان قیمت هـا باعـث نارضایتـی پیمـان کاران شـده و 
پیمانکارانـی کـه بـا نرخ کـم قرار داد بسـته اند با شـرایط 
تاخیـر  باعـث  امـر  ایـن  و  نمی آینـد  آمـده کنـار  پیـش 
در رونـد کار شـده اسـت، امـا قـول دادنـد ظـرف یـک 

بدهند.«حیـدر  تحویـل شـهرداری  را  پل هـا  آینـده  مـاه 
عهـده  بـه  ایـن محـور  داد:»زیرسـازی  ادامـه  صمیمـی 
در  سـال گذشـته  راسـتا  همیـن  در  اسـت  شـهرداری 
گردیـد مقـرر  مصوبـه ای  طـی  قلعه گنـج  شـهر   شـورای 

دسـتور  در  جـاده  ایـن  تعریـض  و  بهسـازی  کـه 
جلسـه  همیـن  در  و  گیـرد  قـرار  شـهرداری  کار 
میلیـون   ۷00 تخمینـی  صـورت  بـه  شـهر  شـورای 
کـرد تصویـب  سـرتک  جـاده  بـرای  اعتبـار   تومـان 

بـرای  مصوباتـی  جـاده  ایـن  خصـوص  در  هرسـاله  و 
به سـازی ایـن محـور در دسـتور کار شـورای شـهر قـرار 
می گیـرد  و در ادامـه ایـن مصوبـه بعد از بسـتن قرارداد 
بـا شـهرداری ایـن کار به پیمانـکار هم واگـذار و مقداری 
از زیرسـازی انجـام شـد.«صمیمی افـزود: »پیمانکار در 
از  اولیـه  خـود مبلـغ کارکـرد را بیـش  صورت وضعیـت 
2 میلیـارد تومـان اعـام کـرد کـه بـا اعتراض شـهرداری 
مواجـه شـد و بـا شـکایت شـهرداری نسـبت  بـه مبلـغ 
نفـره جهـت کارشناسـی  سـه  هیـات  یـک  ارایـه شـده 
کارشناسـی  بررسـی های  از  بعـد  و  شـد  تشـکیل  کار 
اعـام کردنـد کـه  تومـان  300میلیـون  را  مبلـغ  الزم   
حـال  در  و  مواجـه شـد  پیمانـکار  اعتـراض  بـا  این بـار 
حاضـر پرونـده  تحـت نظـر یـک هیـات پنـج نفـره  در 
حـال بررسـی اسـت.«وی ادامـه داد:»یکـی دو بـار بـا 
و  شـهر  شـورای  شهرسـتان،اعضای  فرمانـدار  حضـور 
رسـیدیم  پرونـده  قاضـی  خدمـت  قلعه گنـج  شـهردار 
نفـره  پنـج  هیـات  نظـر  اعـام  صـورت  در  کـه گفتنـد 
را می بندم.«رییـس شـورای شـهر قلعـه گنـج  پرونـده 
مختومـه  پرونـده  اینکـه  محـض   بـه  تصریـح کـرد:» 
شـود و قاضـی پرنـده اعـام کنـد که شـروع مجـدد کار 
زیرسـازی ایـن محـور از نظـر قانونـی بامانـع اسـت ما 
آمادگـی ایـن را داریـم کـه از روز بعـد کارمـان را شـروع 
رییـس  و  شـهردار  بـا  مکـرر  تمـاس  کنیم.«علی رغـم 
پاسـخی  قلعه گنـج  شهرسـتان  رانندگـی  و  راهنمایـی 
دریافـت نکردیـم. الزم بـه ذکـر اسـت   »کاغـذ وطـن« 
ایـن گـزارش  و   نشـد  پیمانـکار  بـا  ارتبـاط  بـه  موفـق 

اسـت. شـده  تنظیـم  وی  درج صحبت هـای   بـدون 

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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فرمانـدار  بـا حضـور  بـار  دو  صمیمـی گفت:»یکـی 
شهرسـتان،اعضای شـورای شـهر و شـهردار قلعه گنـج 
خدمـت قاضـی پرونده رسـیدیم که گفتنـد در صورت 
اعالم نظر هییت پنج نفـره پرونده را می بندم.«رییس 
شـورای شـهر قلعـه گنـج تصریـح کـرد:» بـه محـض  
اینکـه پرونـده مختومـه شـود و قاضـی پرنـده اعالم 
کنـد که شـروع مجدد کار زیرسـازی این محـور از نظر 
قانونـی بالمانع اسـت مـا آمادگی ایـن را داریـم که از 

روز بعـد کارمـان را شـروع کنیم.«


