
مدیرکلمیراثفرهنگیاستان:اغلبهتلداراندرجیرفتتخصصیکارنمیکنند

مدیرعاملشرکتآبمنطقهایکرمان:

سدجیرفت140میلیونمترمکعب
ظرفیتخالیدارد

مسوولروابطعمومیفرماندارمنوجان:

راه ارتباطی تمام روستاهای منوجان 
باز شده است

هتلداری غیرتخصصی 
در جیرفت

درتماستلفنیبا7استاندارمطرحشد؛

دستور رییس جمهوری بر آمادگی کامل 
در رویارویی با موج جدید بارندگی ها

فرماندار رودبار جنوب:

۳ محور فرعی رودبار جنوب 
و یک محور اصلی مسدود شد 
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شکارچی که حامی محیط زیست شد
محسنعمرانیجواندهکهانیپسازسالهاشکارحامی

محیطزیستوعکاسطبیعتشدهاست
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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آب هست 
اما زیاد هست!

فرزین پورمحبی
یادداشت مهمان

اینکـه می گوینـد عصـر مـا عصـر فناوری هـای نویـن 
اسـت؛ پـرت و پالسـت.

مـا همچنان با همان چیزهایی سـر وکلـه می زنیم که 
در عصـر یوزارسـیف نبـی هم تنه به تنه شـان می زدند! 
یکیش همین داسـتان سیل و خشکسـالی است که 
دقیقـا همان مصیبت هایـی را بر سـرمان آوار می کنند 
کـه بـر قـوم ایـن رسـول زیبـاروی هـم می کردنـد! 
تنهـا فرقـش این اسـت کـه در آنموقع - بالنسـبت - 
حضرت یوسـف)ع( نقش اداره هواشناسـی را داشت 
یعنـی ایشـان چیـزی را در خـواب می دیدنـد و بـا 
ضریـب خطای چنـد ده سـاله، پیش بینـی می کردند 
که اداره هواشناسـی فعلـی، آن را در مونیتورهای  تمام 
اتوماتیک شـان نمی بیننـد . بـه هـر تقدیـر منظورمـان 
ایـن اسـت کـه زلـف زندگـی مـا دقیقا بـه انـدازه عهد 
عتیـق و دوره باسـتان بـه نـزوالت جـوی گـره خـورده 
و پیشـرفت های تکنیکـی و تاکتیکـی در عرصـه علوم 
و فنـون یعنـی کشـک. بعبارتـی مـا کمافی السـابق، 

همچنـان درگیـر این هسـتیم که قهـر و...

کهنوججیرفت

هوا
و
آب

لذاازپیمانکارانواجدالشرایطدعوتبعملمیآید:

وحیدروشناسشهردارمنوجان

آگهی مناقصه شهرداری منوجاننوبتاول
شـهرداریمنوجـاندرنظـرداردبـهاسـتنادموافقتنامـهشـماره۳۶۲4۷۹-
۹۷/۷/14سـازمانمدیریـتوبرنامـهریـزیاسـتانکرمـانومصوبهشـماره۷4-
۹۷/1۲/۹شـورایاسـامیشـهرمنوجان،احداثوتکمیلپارکهایگردشگریشهری
شـاملزیـرسـازی؛جـدولگـذاری:سـنگمالـون:موزائیـکفـرش:درختـکاری
واجـرایفضـایسـبز،تامیـنبـرقوروشـنانیمعابـرواجـرایآبیـاریرابـااعتبار
10/000/000/000ریـالطبـقشـرایطعمومیپیمانومشـخصاتونظـراتدفترفنیاز

طریـقمناقصـهعمومیباشـرایطذیـلواگـذارنماید.

1-قانـونراجـعبـهمنعمداخلـهوزراءونماینـدگانمجلسوکارمنـداندولتو
شـهرداریهادرمعامـاتدولتـیوکشـوریرارعایتکند

۲-مبلـغ۵%اعتبـاربعنـوانضمانـتنامهشـرکتدرمناقصهبهصورتنقـدییاضمانت
نامـهبانکیویااسـنادبانکـیخزانهالزامیمیباشـد

٣-پاکـتهـابـهصـورتجداگانـهالـف،بوجبـاالکومهـرتحویـلدبیرخانـه
شـهرداریگـردد.

4-قیمـتپیشـنهادیبـرایهـرنـوععملیـاتبـهصـورتجداگانـهوبرحسـببـرآورد
پیشـنهادیاعامگـردد.

۵-بهاسنادفاقدمدارککافیومخدوشترتیباثردادهنخواهدشد.
۶-مهلتتحویلپیشنهادها10روزکاریپسازدرجنوبتدومآگهیمیباشد.

۷-شهرداریدرردیاقبولپیشنهادمختاراست.
۸-درصورتـیکـهنفـراولودومبرندهدرمناقصهحاضربهانعقادقراردادنشـوند،سـپرده

آنبـهنفـعشـهرداریضبطوبانفربعـدیقراردادمنعقدمیشـود.
۹-جهتدریافتاسنادمناقصهوسایرجزئیاتبهواحدفنیشهرداریمراجعهگردد.

10-هزینهدرجآگهیبرعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

1۶تا1۵۲۲تا۲0

سایرشرایط:

وحیدروشناسشهردارمنوجان

نوبتاول

آگهی مناقصه شهرداری منوجان
شـهرداریمنوجـاندرنظـرداردبهاسـتنادموافقـتنامهشـماره۷۸۳4۹۸-
۹۷/1۲/۲۹سـازمانمدیریـتوبرنامـهریزیاسـتانکرماننسـبتبـهاحداثپل
مصلـیبـهمبلـغ۳/000/000/000ریـالطبقشـرایطعمومیپیمـانازطریقمناقصه

عمومیبـهپیمانکارانواجدالشـرایطواگـذارنماید.
بنابرایـنازکلیـهپیمانـکارانکهدارایرتبـهازمعاونتبرنامهریزیاسـتانداریبوده

وتجربـهفعالیـتدرامـورمذبوررادارامیباشـند،دعـوتبعملمیآید.

1-قانـونراجـعبـهمنعمداخلـهوزراونمایندگانمجلـسوکارمنداندولت
درشـهرداریهاومعامـاتدولتیوکشـوریرارعایتنمایند

۲-مبلـغ۵%اعتبـاربعنوانضمانتنامهشـرکتدرمناقصهبصورتنقدییاضمانت
نامـهبانکییااسـنادبانکیخزانهالزامیمیباشـد

٣-پاکـتهـابصـورتجداگانهالـف،ب-جباالکومهرتحویلدبیرخانهشـهرداری
گردد.

4-قیمـتپیشـنهادیبـرایهـرنوععملیاتپیکنی-سـنگچینـی-بتنریزی-
قالـببندیبصـورتتفکیکاعاممیشـود.

۵-بهاسنادفاقدمدارککافیومخدوشترتیباثردادهنمیشود.
۶-مهلتتحویلپیشنهادات10روزکاریپسازدرجآگهینوبتدوممیباشد.

۷-شهرداریدرردیاقبولپیشنهاداتمختارمیباشد.
۸-درصورتـیکـهنفـراولودومبرنـدهدرمناقصـهحاضـربـهانعقادقراردادنشـوند،

سـپردهآنهـابـهنفعشـهرداریضبـطوبانفـربعدیقـراردادمنعقـدمیگردد.
۹-هزینهدرجآگهیبعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

10-جهتدریافتاسنادوسایرجزئیاتبهواحدفنیشهرداریمراجعهنمائید.

ادامهدرصفحه۳
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ــی  ــنبه در برخ ــاران از ش ــای ب ــیل آس ــای س بارش ه
ــرقی  ــرقی و شمال ش ــی، جنوب ش ــتان های جنوب اس
ــزوده شــد و  ــر شــدت آن اف ــروز ب ــاز و دی کشــور آغ
ــردم  ــی م ــالل در زندگ ــاد اخت ــیالب، ایج ــب س موج
بــه زیرســاخت های راه هــا و منــازل  و خســارت 
مســکونی شــد. معــاون اول رئیس جمهــوری در 
هرمــزگان،  اســتانداران  بــا  تلفنــی  تماس هــای 
سیســتان و بلوچســتان، کرمــان و خراســان رضــوی 
و جنوبــی بــر آمادگــی همه جانبــه در اســتان های 
درگیــر بــا ســیل و مناطــق در معــرض طغیــان 
آماده بــاش  و خواســتار  تأکیــد کــرد  رودخانه هــا 
ــد.در  ــان الزم ش ــر زم ــا ه ــدادی ت ــتگاه های ام دس
ــان  ــاران و طغی ــارش شــدید ب ــت ب ــه عل هرمــزگان ب
رودخانــه زیارتعلــی بخــش رودخانــه شهرســتان 
رودان از توابــع اســتان هرمــزگان راه ارتباطــی 14 
ــن بخــش قطــع شــده اســت.  ــز ای ــه مرک روســتا ب
مســیر دسترســی بــه بنــدر شــهیدرجایی بزرگ تریــن 
بنــدر کانتینــری ایــران در غــرب بندرعبــاس بــه دلیــل 
آبگرفتگــی شــدید بســته اســت. ســیالب هفــت 
مســیر ارتباطــی کرمــان را هــم بســت و مســیر 
ــه –  ــاد و ارزوئی ــه – حاجی آب ــی ارزوئی ــی اصل ارتباط
ــت  ــه عل ــروز ب ــح دی ــاد )راه روســتایی( از صب چیل آب
ــا  ــه دو کمــپ بســته شــده اســت. ب ــان رودخان طغی
قطع شــدن ایــن مســیر راه ارتباطــی 16 روســتا بســته 
ــر  ــزون ب ــی اف ــداد روســتا ها جمعیت ــن تع شــد و ای
ــن ســیالب راه ارتباطــی  ــد. همچنی ــر دارن ــزار نف 2 ه
30 روســتای شهرســتان جیرفــت را بــا جمعیــت 
ــای  ــان رودخانه ه ــرد. طغی ــدود ک ــر مس ــزار نف 10 ه
محلــی ســبب بسته شــدن ســه مســیر اصلــی و 
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــوب اس ــی در جن فرع
شــد. 100 خانــوار ســاکن حاشــیه رودخانه هــای 
ــوع  ــال وق ــی و احتم ــدید بارندگ ــی تش ــار در پ چابه
ســیالب، در سرســرا های ورزشــی شــهر اســکان داده 
شــدند. چهــار ســد اســتان خراســان رضــوی ســرریز 
ــار ســد دیگــر در آســتانه ســرریز شــدن  شــده و چه
قــرار دارنــد. هشــت رودخانــه در خراســان رضوی 
نیــز بــه دلیــل بارش هــا، ســیالبی شــده اســت. 
ــان  ــی و طغی ــر بارندگ ــر اث ــز ب ــان جنوبی نی در خراس
رودخانه هــا پنــج راه ارتباطــی مســدوده شــده اســت. 
ناصــر نیک نیــا، مدیــر دفتــر بهره بــرداری و نگهــداری 
ــان  ــه ای خراس ــرکت آب منطق ــات آب ش از تأسیس
ــاعت  ــای 72 س ــی بارندگی ه ــت: »در پ ــی گف جنوب
گذشــته، حــدود 2 میلیــون متــر مکعــب روان آب وارد 
ســد های مخزنــی اســتان شــد.« بنابــر اعالم ســازمان 
پزشــکی قانونــی بــا درگذشــت پنــج نفــر در حــوادث 
ســیل اســتان خوزســتان و یــک نفــر در اســتان ایالم، 
کشــته های ســیل اخیــر در کشــور بــه 76 نفــر رســید.

ایــران  در  خشکســالی  دنبالــه دار  حاکمیــت 
پــس از پایــان تعطیــالت نــوروزی مجلــس شــورای 
اســالمی روزگذشــته وزرای راه، کشــاورزی، کشــور 
و نیــرو بــه همــراه مســئوالنی همچــون رئیــس 
ســازمان هواشناســی و رئیــس جمعیــت هالل احمــر 
ــه  ــود ب ــات خ ــاره اقدام ــا درب ــد ت ــس رفتن ــه مجل ب
ــا  ــد. ب ــه دهن ــی را ارائ ــت توضیحات ــای خانه مل اعض
ــال،  ــار امس ــاده در به ــاق افت ــای اتف ــام بارش ه تم
ســحر تاجبخــش رئیــس ســازمان هواشناســی 
تأکیــد کــرد: »کشــور هنــوز تحــت تأثیــر خشکســالی 
از  ناشــی  را  اخیــر  ســیالب های  وی  اســت.« 
جهانــی،  و گرم شــدن  اقلیــم  تغییــر  پیامد هــای 
ــا  ــرد. بن ــالی را رد ک ــه دوران ترس ــت و ورود ب دانس
بــه تأکیــد تاجبخــش ســازمان هواشناســی 72 
ــادر  ــه ص ــر اطالعی ــیل های اخی ــل از س ــاعت قب س
ــی ــارات جان ــگیری از خس ــت پیش ــرده بود.اولوی ک

وزیــر کشــور هــم بــا اشــاره بــه درگیــری 25 اســتان 
کشــور در حادثــه ســیل تأکیــد کــرد: »در هدفگــذاری 
اولیــن هــدف  را  صورت گرفتــه خســارات جانــی 
خــود قــرار دادیــم و بــا جابه جایــی جمعیــت در 250 
ــی را  روســتا و بخش هایــی از شــهر ها خســارات جان
بــه حداقــل رســاندیم.« بــه گفتــه وی از زمــان وقــوع 
ــی،  ــی و انتظام ــیل، بــا کمــک نیرو هــای نظام س
ــرار اســت.  ــل برق ــه شــکل کام ــت در مناطــق ب امنی
ــال  ــه امس ــیلی ک ــه س ــان اینک ــا بی ــور ب ــر کش وزی
در کشــور رخ داد، مربــوط بــه دوره هــای 200 تــا 
250 ســاله اســت، گفــت: »دســتگاه ها آمادگــی 
الزم بــرای مدیریــت بارندگی هــای اردیبهشــت ماه 
باشــند.« داشــته  را  برف هــا  ذوب  بــا  همــراه 
نیــرو و  کشــاورزی  راه،  بخش هــای  خســارات 

و  راه  وزیــر  اســالمی،  محمــد  گفتــه  بــه 
14هــزار  از  بیــش  امــروز  بــه  تــا  شهرســازی 
6هــزار  از  بیــش  در  راه هــای کشــور  از  کیلومتــر 
 725 و  آسیب شــده  دچــار  نقطــه کشــور   800 و 
اســت.  شــده  تخریــب  کامــل  طــور  بــه  پــل 
بیــان  بــا  هــم  نیــرو  وزیــر  اردکانیــان،  رضــا 
اینکــه در پــی بارش هــا و ســیل اخیــر مجموعــًا 
بــه  خســارات  تومــان  میلیــارد   100 و  هــزار   2
تأسیســات وارد شــده اســت، گفــت: »در حــال 
ســیل،  از  متأثــر  روســتا ها  درصــد   1/5 حاضــر 
هســتند.« شــرب  آب  قطعــی  و  بــرق  قطعــی 

محمــود حجتــی، وزیــر جهــاد کشــاورزی هــم 
ــان  ــاورزی در جری ــش کش ــارات در بخ ــرآورد خس ب
ــت. ــان دانس ــارد توم ــزار میلی ــر را 13 ه ــیل اخی س

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای کرمـان با تشـریح 
آخریـن وضعیـت سـدهای جیرفـت، بافـت، نسـاء 
و سـیرجان گفـت: در حـال حاضـر ظرفیـت خالـی 
سـد جیرفـت در این اسـتان 140 میلیـون مترمکعب 
اسـت. به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی وزارت نیـرو 
)پـاون(، "ابراهیـم علیزاده" بـا بیان اینکه در اسـتان 
اسـت،  بهره بـرداری  حـال  در  سـد  چهـار  کرمـان 
گفـت: 336 میلیـون مترمکعـب آب حجـم مخـزن 
سـد جیرفـت اسـت کـه 196 میلیـون مترمکعب آب 
آن  مترمکعـب  میلیـون   140 و  دارد  شـده  ذخیـره 
خالـی اسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـد نسـاء بم 
168 میلیـون مترمکعـب ظرفیـت دارد، گفـت: اکنون 
حجـم آب ذخیـره شـده در سـد نسـاء 138 میلیون 
مترمکعـب اسـت کـه 30 میلیون مترمکعـب ظرفیت 
بارش هـا  پیش بینـی  اسـاس  بـر  و  دارد  خالـی 
تصمیـم بـر ایـن شـد بـا خروجی هـای برنامه ریـزی 
مکعـب  متـر  میلیـون   130 بـه  را  آن  حجـم  شـده 
منطقـه ای کرمـان  آب  شـرکت  برسـانیم.مدیرعامل 
افـزود: حجـم مخـزن سـد بافـت نیـز 40 میلیـون 
آب  مترمکعـب  میلیـون   32 اسـت کـه  مترمکعـب 
دارد و درصـدد هسـتیم تـا 10 میلیـون مترمکعـب از 
ظرفیـت آن را بـرای بارندگی هـای اخیـر نگـه داریـم 
میلیـون مترمکعـب کاهـش   30 تـا  را  آن  و حجـم 
دهیم.علیـزاده اظهار کرد: سـد سـیرجان 38 میلیون 
متـر مکعـب ظرفیـت دارد کـه 11 میلیـون مترمکعب 
آبگیـری شـده و آمادگـی ذخیـره آورد جدیـد ناشـی 

از بارش هـای آتـی را دارد.

سیلسومرسید

سدجیرفت140
میلیونمترمکعب
ظرفیتخالیدارد

خبر

خبر

وکیلهتاکبهپیامبراکرم)ص(
درجیرفتبازداشتشد

راهارتباطیتمامروستاهای
منوجانبازشدهاست

محمولهتدارکاتیهالاحمر
تاکنوناستفادهنشدهاست

حسـین سـالمی در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: گزارش 
آمیـز  توهیـن  مطالـب  انتشـار 
بـه نبـی مکـرم اسـالم )ص( و 
جایـگاه والیـت فقیـه و شـجره طیبه بسـیج و 
سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالم توسـط فردی 
بـه نـام )ت.س( در فضـای مجـازی اعـالم و 
پـس از بررسـی اولیه مشـخص شـد این فرد 
وکیـل بوده لـذا دادسـتانی جیرفت بـا جدیت 

بـه ایـن مسـاله ورود کـرد.
وی ادامـه داد: پرونـده شـخص توهیـن کننده 
بـه پیامبـر مکـرم اسـالم، والیـت فقیه بسـیج 
و سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی تشـکیل 
آوری  جمـع  و  تحقیقـات  انجـام  جهـت  و 
مسـتندات به شـعبه دوم بازپرسـی دادسرای 
عمومـی و انقـالب شهرسـتان جیرفـت ارجـاع 

شد.دادسـتان جیرفـت بـا بیـان اینکـه ایـن 
نوبـت  از  ویـژه و خـارج  بـه صـورت  پرونـده 
رسـیدگی خواهـد شـد، اظهـار داشـت: با جمع 
آوری مسـتندات، متهـم بـه بازپرسـی احضـار 
و پـس از تفهیـم اتهـام توسـط بازپـرس بـا 
زنـدان  روانـه  مناسـب کیفـری  قـرار  صـدور 
شـد.وی ادامـه داد: جهت تکمیـل تحقیقات و 
بررسـی دقیـق ابعاد موضـوع، پرونـده در حال 
رسـیدگی و تکمیل تحقیقات است.سـالمی با 
بیـان اینکـه حفـظ شـأن و جایگاه نبـی مکرم 
اسـالم )ص( و والیـت فقیه جزو خطوط قرمز 
نظـام اسـت، گفت: بـه مردم مسـلمان، والیت 
مدار و دوسـتداران شـجره طیبه بسیج و سپاه 
پاسـداران اطمینـان مـی دهیـم کـه بـا افـراد 
هتـاک برخـورد قاطـع قضایی صـورت خواهد 

گرفت.

عمومـی  روابـط  مسـوول 
خصـوص  در  منوجـان  فرمانـدار 
خسـارت های ناشی از بارندگی در 
این شهرسـتان به گفتار نو،گفت : 
مـا دو رودخانه در سـطح شـهر منوجـان داریم 
کـه ایـن رودخانـه هـا در سـطح شـهر دو پـل 
دارنـد یکـی در ورودی  بـه سـمت قلعـه گنـج 
قـرار دارد  و دیگـری خروجی به سـمت کهنوج، 
طغیـان ایـن رودخانـه در روز گذشـته به حدی 
بـود کـه تا چند سـاعت خروجی هم به سـمت 
کهنـوج و هم به سـمت قلعه گنج بسـته شـد.  
بـه گـزارش گفتـار نـو، حامـد امیـری در ارتبـاط  
بـا  وضعیـت  رودخانـه های مربـوط به بخش 
های روسـتایی  این شهرسـتان افزود: ما سـه 
رودخانـه داریـم که در سـطح روسـتای بخش 
مرکـزی هسـتند کـه طغیـان ایـن رودخانه ها 

باعـث شـد کـه راه ارتباطی 30 روسـتا بـا مرکز 
بـا  ارتبـاط  در  شـود.امیری  قطـع  شهرسـتان 
وضعیـت فعلـی ایـن شهرسـتان خاطر نشـان 
کـرد: بـا فروکـش کردن بـاران که از ظهـر دیروز 
آغـاز شـد ،  آب رودخانـه هـا فروکش کـرد و تا 
غـروب  دیـروز راه تمامـی روسـتاها بـه جـز 8 
روسـتا باز شـده اسـت. او در ادامه تصریح کرد: 
دیشـب تـا آخر وقـت اکیپـی از ادارات مختلف 
مـن جملـه هـالل احمـر، اداره کل راه داری، راه 
و شهرسـازی و شهرسـازی در آن مناطق بودند 
و حتـی بـا هماهنگـی  فرمانـدار ماشـین آالت 
بخـش خصوصـی هـم بـه کار گرفتـه شـدند و 
مشـکل آن روسـتاها هم بر طرف شد.مسـوول 
روابـط عمومـی فرمانـدار منوجـان در خصوص 
شهرسـتان  ایـن  بـه  وارده   خسـارت  میـزان 
گفت:خسـارت هنـوز دقیقا مشـخص نیسـت.

سرپرسـت فرمانداری شهرسـتان 
در  اینکـه  بیـان  بـا  عنبرآبـاد 
روسـتاهایی کـه احتمـال سـیل 
وجـود داشـت سـیل بنـد هـا را 
تقویـت کردیـم، گفـت: در برخـی از روسـتاها 
فصلـی  هـای  سـیالب  و  گرفتگـی  آب  امـا 
رخ داد کـه بـا خسـارت همـراه نبـوده اسـت.

سرپرسـت فرمانـداری شهرسـتان عنبرآبـاد بـا 
اعـالم اینکـه  بارندگی هـا از شـب گذشـته آغاز 
و تـا امـروز صبـح ادامـه داشـته اسـت گفـت: 
شـدت بارندگی کـم بوده اسـت ،علیرغم جاری 
شـدن سـیالب هـا امـا مشـکلی ایجاد نشـده 
اسـت. محمـود رییسـی در گفت وگو بـا گفتارنو 
گفـت: تعدادی از منازل مسـکونی که در اطراف 
شـهر بـوده انـد بـه دلیل نداشـتن مسـیر آب و 
جـدول گـذاری  دچـار آب گرفتگی شـده اند که 

مـا بـه سـرعت اهالـی را جابه جـا کردیـم و در 
یـک مدرسـه اسـکان دادیم. بـه گـزارش گفتار 
نـو، رییسـی بـا بیـان اینکـه در روسـتاهایی که 
احتمـال سـیل وجـود داشـت سـیل بند هـا را 
تقویـت کردیـم، گفـت: در برخی از روسـتاها اما 
آب گرفتگـی و سـیالب هـای فصلـی رخ داد 
کـه با خسـارت همراه نبوده اسـت. سرپرسـت 
عیـن  در  تصریـح کـرد:  عنبرآبـاد  فرمانـداری 
حـال کـه برخـی از روسـتاها در بسـتر و حریـم 
رودخانـه هـا وجود داشـتند اما هیچ مشـکلی 
تـا ایـن لحظه برایشـان به وجود نیامده اسـت. 
رییسـی طغیـان رودخانه هـا را متوسـط اعالم 
کـرد و افزود: در روز گذشـته هالل احمر کرمان 
یک کامیون محموله تدارکاتی برای شهرسـتان 
عنبرآبـاد ارسـال کـرد کـه تـا کنـون از آن هـا 

اسـتفاده نشـده اسـت. 

ــور  ــه، 3 مح ــان رودخان ــت: طغی ــر، گف ــه گی ــور خان منص
ــج  ــه گن ــوج ، قلع ــه ســمت کهن ــوب  ب ــار جن ــی رودب فرع
از جملــه محــور رودبــار _ آبســردوییه بــه ســمت کهنــوج، 
رودبــار _ مظفــر آبــاد بــه ســمت کهنــوج، رودبــار _ 
ــاد بــه ســمت کهنــوج و قلعــه گنــج را مســدود  محمــد آب
ــوب،  ــار جن ــدار رودب ــر« فرمان ــه گی ــور  خان ــرد.» منص ک
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از 
ــران  ــتاد بح ــی س ــه آمادگ ــاره ب ــا اش ــوب، ب ــان جن کرم
ایــن شهرســتان، گفــت: بــر اســاس اعــالم هواشناســی و 
ــه  هشــدارهای مدیریــت بحــران اســتان، از دوشــنبه هفت
گذشــته جلســات ســتاد مدیریــت بحــران شهرســتان 
رودبــار جنــوب تشــکیل و  تمهیداتــی الزم اندیشــیده 
شــد و هماهنگــی بــا دهیــاران، شــوراهای شــهرها و 

دســتگاه های امنیتــی و نظامــی صــورت گرفــت.
منصــور خانه گیــر، اضافــه کــرد: در نخســتین اقــدام الیــه 
ــق  ــد طب ــای جدی ــیل بنده ــداث س ــم و اح ــی، ترمی روب
ــش  ــتگاه بخ ــتفاده از 37 دس ــا اس ــتاندار ب ــتور اس دس
ــه  ــنبه هفت ــتیم از دوش ــد و توانس ــام ش ــی، انج خصوص
ــا شــامگاه گذشــته تمامــی ســیل بندهــا مرمــت،  ــل ت قب

ــم. ــاط احــداث کنی ــی و در برخــی نق ــه روب الی
ــه در  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــوب، ب ــار جن ــدار رودب فرمان
برخــی از حــوزه هــای ایــن شهرســتان جــاده هــای 
ــه  ــان رودخان ــل طغی ــه دلی ــت و ب ــا س ــی آبنم مواصالت
ایــن محورهــا مــی رفــت،  احتمــال مســدود شــدن 
افــزود: در برجــک، کوهســتان، پنــگ، جــاز و مهنابــاد، بــه 
ــا هســتند  ــی، آبنم ــای مواصالت ــاده ه ــه ج ــن ک ــل ای دلی
طبــق تمهیــدات اندیشــیده هفتــه قبــل در ســتاد بحــران 

شهرســتان رودبــار جنــوب،  لــودر و تراکتورهــا  از روز 
ــتاد  ــدند.رییس س ــتقر ش ــا مس ــن محوره ــته در ای گذش
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــوب، ب ــار جن ــتان رودب ــران شهرس بح
مطلــب کــه بارندگــی  مالیمــی در ســطح شــهر  داشــتیم، 
ــی  ــارز جنوب ــه جبالب ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــراز داشــت: ب اب
حــوزه آبریــز جنــوب کرمــان اســت و بخشــی از بارندگــی 
ــن  ــاد وارد ای ــت و عنبرآب ــای جیرف ــتان ه ــای شهرس ه
حــوزه آبریــز مــی شــوند لــذا نگرانــی مــا بیشــتر در ایــن 

ــوع ســیل مــی شــد. ــه موجــب وق ــود ک حــوزه  ب
طبــق  اســاس  همیــن  بــر  کــرد:  اضافــه  وی، 
در   واقــع  هلیــل  رودخانــه  قبلــی   پیش بینی هــای 
شهرســتان هــای جیرفــت و عنبرآبــاد طغیــان کــرد و 
ــوج ،  ــمت کهن ــه س ــوب  ب ــار جن ــی رودب ــور فرع 3 مح
ــه  ــردوئیه ب ــار _ آبس ــور رودب ــه مح ــج از جمل ــه گن قلع
ســمت کهنــوج، رودبــار _ مظفــر آبــاد بــه ســمت کهنــوج، 
رودبــار _ محمــد آبــاد بــه ســمت کهنــوج و قلعــه گنــج را 
مســدود کرد.فرمانــدار رودبــار جنــوب، ادامــه داد: حــوزه 
ــا  ــان و ایرانشــهر، ب ــه ســمت جازموری ــوب ب ــار  جن رودب
ــوزه،  ــن ح ــی ای ــای مواصالت ــه راه ه ــن ک ــه ای ــه ب توج
آبنماســت در حــال حاضــر بــر اثــر طغیــان رودخانــه 
مســدود اســت و راهــداران در ایــن محــل حضــور دارنــد 
تــا در صــورت فروکــش کــردن ســیل، بتواننــد آبنمــا 
هــا را ترمیــم کــرده و محــور را بازگشــایی کنند.خانــه 
ــته  ــب گذش ــه از ش ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش ــر، ب گی
تاکنــون شــاهد ســیالبی کــه خســارت بــه روســتاها وارد 
ــا 2 روســتا در بخــش  ــان داشــت: تنه ــم، بی ــد، نبودی کن
ــاه  ــگک، چ ــاد ری ــعید آب ــای س ــتای ه ــان روس جازموری

ــدند  ــطحی ش ــی س ــار آبگرفتگ ــاد دچ ــهید آب ــد و ش بی
ــه  ــداری ب ــر و راه ــالل احم ــای ه ــون نیروه ــم اکن و ه
منظــور امــداد رســانی و بازگشــایی راه ایــن روســتاها در 

ــد. ــور دارن ــل حض مح
ــع غــذا  ــه کــرد: دســتور اســکان موقــت و توزی وی، اضاف
ــار  ــتان رودب ــران شهرس ــتاد بح ــس س ــد. ریی ــادر ش ص
جنــوب، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در پــی بارندگــی هــای 
ــدای ســال جــاری، قســمتی  اســفند ســال گذشــته و ابت
از مراتــع جازموریــان کــه بخــش قابــل توجــه آن در حــوزه 
شهرســتان رودبــار جنــوب قــرار دارد، سرســبز شــد، ابــراز 
داشــت: عــده ای از دامــداران بخــش هــای جازموریــان، 
مرکــز رودبــار و شهرســتان هــای همجــوار از جملــه قلعــه 
گنــج و سیســتان و بلوچســتان، بــرای چــرای دام هــا در 
ــا  ــه ب ــد ک ــرده بودن ــراق ک ــان ات ــالق جازموری ــی بات نزدیک
ــه  ــر وقــوع ســیالب، ب ــی ب ــی مبن پیــش بینــی هــای قبل
ــای  ــیه ه ــه حاش ــا ب ــد ت ــار داده ش ــداران اخط ــن دام ای

امــن تــاالب جازموریــان نقــل مــکان کننــد.

در  اخیــر  ســیالب  و  -بارندگــی  معیری نــژاد  هــادی 
ــرای  ــی ب ــاوی درس های ــران ح ــک ای ــه خش ــالت نیم ف
ــران اســت. ــه ای ــزان جامع ــه ری ــان وبرنام ــش پژوه دان

بعــد  و  میــالدی   21 قــرن  ابتــدای  در  بشــر  گرچــه 
و  کشــاورزی  اختــراع  از  ســال  هــزاران  گذشــت  از 
ــود  ــع خ ــه نف ــت را ب ــت طبیع ــته اس ــینی توانس یکجانش
ــا  ــت ب ــته اس ــواره توانس ــت هم ــا طبیع ــد ام ــر ده تغیی
ــت  ــیده اس ــر ریس ــم بش ــه عل ــام آن چ ــانه، تم ــک نش ی

را پنبــه کنــد.
قطعیــت  عــدم  و  احتمــاالت  و  تصادفــات  دنیــای  در 
تنهــا انحــراف کوچکــی در حرکــت وضعــی زمیــن توســط 
ــده  ــه و آین ــام تاریخچ ــد تم ــی توان ــناخته م ــی ناش عامل

ــد. ــم بپیچ ــر را در ه ــم بش عل
ــرفت در  ــا پیش ــت ب ــرده اس ــعی ک ــان بشرس ــن می در ای
ــدرت  ــا ق ــان و ب ــن و زم ــه زمی ــناخت عالمان ــم و ش عل
ــروی  ــود از نی ــای خ ــرس ه ــی از ت ــی ، اندک ــش بین پی

ــد. ــت بکاه ــره طبیع قاه

۳ محور فرعی رودبار جنوب 
و یک محور اصلی مسدود شد
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ــتان  ــداران اسـ ــه هتلـ ــس جامعـ ــت: رییـ ــنا نوشـ ایسـ
ــگر  ــور گردشـ ــش حضـ ــی افزایـ ــت: برخـ ــان گفـ کرمـ
در اســـتان کرمـــان را بـــه دلیـــل وقـــوع ســـیل در 
حالـــی کـــه  در  اعـــالم کردنـــد  اســـتان ها  دیگـــر 
ــا  ــای مـ ــت و رزروی هـ ــت نیسـ ــب درسـ ــن مطلـ ایـ
ــت. ــوده اسـ ــوروز بـ ــام نـ ــیل و ایـ ــوع سـ ــل از وقـ قبـ

ســـیدعلی معیـــن زاده دربـــاره وضعیـــت هتل هـــای 
ــان  ــتان کرمـ ــرد: اسـ ــار کـ ــوروز 98 اظهـ ــتان در نـ اسـ
و  آپارتمـــان  هتـــل  هتـــل،   41 حاضـــر  حـــال  در 
ــنتی  ــای سـ ــگاه هـ ــه اقامتـ ــنتی دارد کـ ــگاه سـ اقامتـ
در  بـــوم گـــردی  دارد.  تفـــاوت  بـــوم گـــردی  بـــا 
هـــای  در ســـاختمان  اقامتـــگاه ســـنتی  و  روســـتا 
شهرهاســـت. در  شـــده  داده  کاربـــری  تغییـــر 

1۶هزارنفر؛ورودیگردشگرانومسافرانبه
واحدهایاقامتیاستانکرمان

ــالف  ــوروز 98 برخـ ــام نـ ــه در ایـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
بســـیاری از اســـتان هـــا کـــه بـــا حادثـــه ســـیل 
روبـــرو شـــدند، وضعیـــت گردشـــگری اســـتان کرمـــان 
خـــوب بـــوده و در ایـــن حـــوزه افزایـــش داشـــته 
ــوروز 98 کل ورودی  ــام نـ ــرد: در ایـ ــح کـ ــم تصریـ ایـ
گردشـــگران و مســـافران بـــه واحدهـــای اقامتـــی 
ــت. ــوده اسـ ــر بـ ــزار و 666 نفـ ــان 16 هـ ــتان کرمـ اسـ

معیـــن زاده بیـــان کـــرد: برخـــی افزایـــش حضـــور 
ـــیل  ـــوع س ـــل وق ـــه دلی ـــان را ب ـــتان کرم ـــگر در اس گردش
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــد در حال ـــالم کردن ـــا اع ـــر اســـتان ه در دیگ

مطلـــب درســـت نیســـت و کرمـــان بـــه وســـیله گردشـــگران 
بـــه عنـــوان مقصـــد گردشـــگری انتخـــاب مـــی شـــود.

ــت:  ــان گفـ ــتان کرمـ ــداران اسـ ــه هتلـ ــس جامعـ رییـ
ســـال گذشـــته در غـــرب کشـــور زلزلـــه شـــد و گفتنـــد 
را کرمـــان  افزایـــش گردشـــگر  دلیـــل  ایـــن  بـــه 
ــا  ــای مـ ــت و رزروی هـ ــه نیسـ ــا اینگونـ ــتیم امـ داشـ
ــق  ــوده و طبـ ــوروز بـ ــام نـ ــیل و ایـ ــوع سـ ــل از وقـ قبـ
ــان  ــتان کرمـ ــای اسـ ــا هتل هـ ــده بـ ــه بنـ ــی کـ تماسـ
داشـــتم، بعـــد از ســـیل شـــیراز، چنـــدان تغییـــری در 
ورودی اســـتان و اقامـــت در هتل هـــا را نداشـــتیم.

1.۵۹شب؛متوسطاقامت
گردشگراننوروزیاستان

ــان در  ــتان کرمـ ــی اسـ ــای اقامتـ ــزود: واحدهـ وی افـ

ـــتری کار  ـــت بیش ـــا ظرفی ـــوروز ب ـــالت ن ـــه اول تعطی هفت
ــه  ــان بـ ــتان کرمـ ــط اقامـــت در اسـ ــد و متوسـ می کننـ
1.59 رســـیده کـــه ســـال قبـــل 1.2 بـــوده اســـت کـــه ایـــن 
ـــب  ـــک ش ـــش از ی ـــگران بی ـــد گردش ـــان می ده ـــار نش آم
در اســـتان مـــا اقامـــت دارنـــد. بـــه ویـــژه گردشـــگران 
خارجـــی کـــه اقامـــت آنهـــا بـــه 1.89 رســـیده کـــه در 
ایـــن زمینـــه پیشـــرفت هایـــی حاصـــل شـــده اســـت.

 4 امســـال  نـــوروز  در  کـــرد:  اظهـــار  معیـــن زاده 
هـــزار و 881 گردشـــگر بیشـــتر نســـبت بـــه ســـال 
ــوع 26  ــده و در مجمـ ــان آمـ ــتان کرمـ ــه اسـ ــل بـ قبـ
اقامتـــی  واحدهـــای  در  مقیـــم  نفـــر   620 و  هـــزار 
ــه  ــز سـ ــه جـ ــته ایم)بـ ــتان داشـ ــای اسـ ــل هـ و هتـ
نکرده ایـــم(. دریافـــت  را  آنهـــا  آمـــار  هتـــل کـــه 

۶4.۳1درصد؛میزاناشغالهتلهاو
واحدهایاقامتیاستان 

وی تصریـــح کـــرد: میـــزان اشـــغال هتـــل هـــا و 
ــد  ــان 64.31 درصـ ــتان کرمـ ــی اسـ ــای اقامتـ واحدهـ
و اشـــغال تخت هـــا نیـــز 71 درصـــد بـــوده اســـت 
و تفـــاوت ایـــن اعـــداد بـــه ایـــن دلیـــل اســـت 
ــادی در  ــت زیـ ــا جمعیـ ــا بـ ــواده هـ ــا خانـ ــه بعضـ کـ
اتـــاق هـــای دو و ســـه نفـــره حضـــور می یابنـــد.

در  کرمـــان  اســـتان  هتلـــداران  جامعـــه  رییـــس 
اســـتان  شهرســـتان های  وضعیـــت  دربـــاره  ادامـــه 
در جـــذب گردشـــگر بیـــان کـــرد: بـــم بـــه عنـــوان 
مقصـــد گردشـــگری بـــه وضعیـــت خوبـــی برگشـــته و 
ــتان  ــن شهرسـ ــا بهتریـ ــت امـ ــرفت اسـ ــال پیشـ در حـ
اســـتان در حـــوزه ورود گردشـــگر، ســـیرجان بـــوده 
بـــا  و  دارد  قـــرار  اســـتان  چنـــد  مســـیر  در  زیـــرا 
ــه بـــه ســـرمایه گـــذاری هـــای صنعتـــی کـــه در  توجـ
دارد. وضعیـــت خوبـــی  داده،  رخ  ایـــن شهرســـتان 

نتوانستیمبرایگردشگریجیرفتکاریکنیم
مســـأله  هنـــوز  رفســـنجان  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
گردشـــگری  در  خوبـــی  جایـــگاه  نتوانســـته  و  دارد 
ــدت  ــه شـ ــت بـ ــزود: جیرفـ ــد، افـ ــدا کنـ ــتان پیـ اسـ
گردشـــگری  بـــرای  نتوانســـتیم  و  دارد  مســـأله 
بایـــد  متولیـــان  و  بکنیـــم  کاری  جیرفـــت 
مقـــداری بـــرای جـــذب گردشـــگر تـــالش کننـــد.

ـــت  ـــار درس ـــه آم ـــی ک ـــه زمان ـــان اینک ـــا بی ـــن زاده ب معی

باشـــد و بداننـــد، دنبـــال ســـرمایه گذاری می رونـــد، 
گفـــت: واحدهـــای اقامتـــی خوبـــی در شهرســـتان هـــا 
ـــن مســـأله توجـــه کـــرد  ـــه ای ـــد ب در حـــال کار اســـت و بای
کـــه بـــرای ســـرمایه گذاری، مســـیر مشـــخص شـــود.

وی تصریـــح کـــرد: در حـــوزه گردشـــگری، زمانـــی 
ســـریعا  می کنـــد؛  پیـــدا  ورود  ســـرمایه گذار  کـــه 
صورتـــی  در  آپارتمـــان.  هتـــل  و  هتـــل  می گوییـــم 
تـــا  انجـــام داد  کـــه می شـــود کارهـــای دیگـــری 

مدیرکلمیراثفرهنگیاستان:اغلبهتلداراندرجیرفتتخصصیکارنمیکنند

هتلداری غیرتخصصی در جیرفت

گردشـگریموضوعـیاسـتکـهایـنروزهـادردنیـاتوانسـتهنظـربسـیاریرابـهخودجلـبکندو
بسـیاریازکشـورهادرآمـدبسـیارباالیـیراازاینبحثکسـبمیکننـد،درحالیکهپـسازتحریم
هتلهـایاسـتانتوانسـتهانددرتعطیـاتروزگارخوبـیراسـپریکننـدوازبناهـایتاریخیکرمان
ودیگـرشـهرهایاسـتاناسـتفادهکننـدامادرجیرفـتباوجودداشـتنمناطقباسـتانیپـرآوازهای
چـونتپـهباسـتانیکنارصندلوشـهردقیانوسگردشـگریبیماراسـتازسـوییهتـلداریدراین

منطقـهبهشـکلتخصصـیدنبالنمیشـود.

ــی ــراثفرهنگ ــتی،می ــعدس ــرکلصنای مدی
وگردشــگریاســتانهــمبه»کاغذوطــن«
گفــت:»دلیــلپاییــنبــودنآمــارگردشــگران
درجنــوببــهویــژهجیرفــتوعــدماســتقبال
ازهتلهــاغیرحرفــهایبــودنوتخصصــی

ــت.« ــااس ــنمجموعهه ــودنای نب

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

سنا
 ای

س:
عک
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روزنامههایدیروز

ادارهکلثبتاسنادواماکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادواماکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره139760319014003013-97/05/21هیات 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای علیجان میر شـکاری 
رود فـرق فرزنـد مـراد علـی بشـماره شناسـنامه 537صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 418متـر مربـع پـالک - فرعـی از47- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک 47-  اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمـان واقـع در احمـد ابـاد عنبرآبـاد 
خریـداری از مالک رسـمی آقای منوچهرسـلمانزاده محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:2088- تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/01/27 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/02/15
مصیبحیدریان-رئیسثبتاسناداماک

آگهیاباغاجرائیهکاسهشماره۹۷0۲۲۷۷
طبـق مـاده 18 و 19 آئیـن نامـه اصالحـی اجـرای ثبـت اسـناد و امـالک 
بدینوسـیله به محمدرسـول نجار فرزند ماشـالله به شـماره شناسـنامه 558 
و شـماره ملـی 2992416185 ابـالغ میشـود بانک سـپه جهـت وصول فعال 
مبلـغ 593/393/106 ریـال موضـوع الزم االجـرا بموجـب سـند شـماره 21884 بـه انضمام 
نیمعشـر دولتـی علیـه شـما اجرائیـه صادر نمـوده ، با توجه بـه اینکه آدرس شـما طبق اعالم 
مامـور ابـالغ شناسـائی نگردیـده و بسـتانکار نیـز نتوانسـته آدرس شـما را جهت ابـالغ اوراق 
اجرائیـه معرفـی نمایـد و آدرس فعلی شـما نیـز برای این اداره مشـخص نمیباشـد لذا طبق 
ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشـار منتشـر و شـما از تاریخ انتشـار 
کـه روز ابـالغ محسـوب میگـردد ظـرف مـدت ده روز مهلـت داریـد کـه نسـبت بـه پرداخت 
بدهـی اقـدام نمائیـد بدیهـی اسـت در غیر اینصـورت طبق مقررات نسـبت به ادامـه عملیات 
اجرائـی اقـدام خواهـد شـد ضمنـا بجـز ایـن آگہی ، آگهی دیگری منتشـر نخواهد شـد . 
علیرضامحمدیکیا-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیکرمانم.الف۶0

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
مفـروز  اصلـی   -2 از  فرعـی   -9831 پـالک  دارای  خانـه  بـاب  یـک  چـون ششـدانگ  
ومجـزی شـده از پـالک 236فرعـی از2- اصلـی بـه مسـاحت 248/81متـر مربـع واقـع 
در کهنـوج خیابـان شـهید اسـماعیلی قطعـه یـک بخـش 46کرمـان بـا سـتناد رای شـماره 
139760319002002934- 1397/09/11 هیـات مسـتقر در ثبـت کهنـوج در مالکیـت آقـای مهـدی مسـافری 
فرزنـد درویـش قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع ماده 3قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت اراضی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی ومـاده 13آئین نامه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته ونیاز 
بـه تحدیـد حدود دارد لذا حسـب درخواسـت کتبی مالک مورخـه 98/01/26آگهی تحدید حـدود اختصاصی 
آن باسـتناد تبصره ماده 13قانون مزبور منتشـر عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزچهارشـنبه مورخ 
1398/02/18درمحـل شـروع وبعمـل خواهـد آمـد.  لـذا به مالکیـن ومجاورین رقبـه فوق اخطـار میگردد که 
در موعـد مقرردرمحـل وقـوع ملـک حاضـر ودر صـورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحدیـدی با معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر حـدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراضی  داشـته باشـد. طبق ماده 
20قانـون ثبـت و86اصالحـی پـس از تنظیم صورت جلسـه تحدیدی اعتراض خـود را کتبا به ایـن اداره اعالم 
وظـرف مـدت 30روزدادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضایـی تقدیم نمایـد وگواهـی دادخواسـت مربوطه را 

بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد .پـس از گذشـت  مهلـت یـاد شـد ه  هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود ./.
اصغرنارویی-رئیسادارهثبتاسنادواماکشهرستانکهنوج-مالف:1۹1۹

ادارهکلثبتاسنادواماکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادواماکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت 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 
شـماره139760319091000531-97/10/23هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم کلپوره شـگرف نخعـی فرزند 
حسـین  بشـماره شناسـنامه 196بـا کـد ملـی 6069418336صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ 
یـک بـاب خانه مشـتمل بر باغچه به مسـاحت 857متـر مربع پالک - فرعـی از49- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از 49-  اصلـی قطعـه یک بخش 45کرمـان واقع 
درعنبرآبـاد اراضـی محمـد آباد بی بی شـهری  خریداری از مالک رسـمی آقـای محمود کنت 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:2086
تاریخ انتشار نوبت اول:98/01/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :98/02/15

مصیبحیدریان-رئیسثبتاسناداماک

اگهیاباغاجرائیهکاسهشماره۹۷01۹۸1
طبـق مـاده 18 و 19 آئیـن نامـه اصالحـی اجرائـی بدینوسـیله بـه 
بـه شـماره  اسـفندیار  فرزنـد  بلداجـی  مردانـی  عبدالمحمـد  آقـای 
ملـی 6299804602 ابـالغ میشـود بابـت چـک بـه بانک سـپه مبلغ 
400/000/000ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار 
و  اجرائیـه صـادر  قانونـی  تشـریفات  از  پـس  نمـوده  اجرائیـه  درخواسـت صـدور 
بکالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده18/19 آئیـن نامـه 
اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی که 
تاریـخ ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه درج ومنتشـر 
مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودر غیـر 
ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه 

شـما تعقیـب خواهـد شـد.
رئیسادارهاجرایاسنادرسمیکرمانعلیرضامحمدیکیام.الف۶1

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
مسـاحت  بـه  خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ   چـون 
از  فرعـی   -158 پـالک  دارای  708/75مترمریـع 
44- اصلـی واقـع درشـهر کهنـوج قطعـه یـک بخـش 
46کرمـان مـورد تقاضـای خانـم حـوا راونـد فرزند دادمـراد به شناسـنامه 
شـماره 21095نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد .لـذا حسـب درخواسـت کتبـی 
مالـک مورخـه 98/01/21آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی پـالک فـوق  
منتشـروعملیات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه مـورخ 
1398/02/31درمحـل شـروع وبعمـل خواهـد آمد. لذا بـه مالک و مالکین 
امـالک مجاوررقبـه مزبوراخطـار میشـود کـه در موعـد مقـرر در ایـن آگهی 
درمحـل وقـوع ملک حاضر و چنانچه کسـی بـر حدود وحقـوق ارتفاقی آن 
واخواهـی داشـته باشـد میتوانـداز تاریخ  تنظیم صـورت مجلس تحدیدی 
لغایـت  30روزواخواهـی خود را به اداره ثبت اسـناد وامالک کهنوج تسـلیم 
تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال شـود ،در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای 

مهلـت مذکـور هرگونـه ادعایـی مسـموع نیسـت ./. م الـف 1915
اصغرنارویی-رئیسادارهثبتاسنادواماکشهرستانکهنوج

آب هست اما زیاد هست!
ادامهیادداشت

آشـتی طبیعـت چـه آشـی برای مـان پختـه تا بر اسـاس 
آنچـه کـه از آسـمان بـر سـرمان می بـارد، خاکـی بـه سـر 

! کنیم
تنهـا کاری هم که از دسـت مسـئوالن دلسـوزمان برمی آید 
تفسـیر ایـن اتفاقـات به شـکل ماورایی اسـت و البته ربط 
دادن آنهـا بـه برخـی از گناهـان مانند شـل و سـفت کردن 

... چارقدها 
البتـه از طـرح ایـن سـوال کـه چـرا در مملکتـی با سـابقه 
چهل سـال قدمت در زمینه برچیدن بسـاط ظلم و فساد و 
تباهی و انتشـار بوی گل و سوسن و یاسمن؛ همچنان درد 
و بالهایش بیشـتر از دیار کفار اسـت، صرف نظر می کنیم!

البتـه مـا نمی خواهیـم مانند مـردم همـواره در صحنه مان 
کـه در هـر شـرائطی- چـه حسـاس و چه غیرحسـاس- 
ناگهـان کارشناسـان زبـده ای می شـوند و جـاری شـدن 
سـیل و وقـوع زلزلـه را بـه برخـی از سـاخت و سـازها و 
هـم  معلـوم  –کـه  می کننـد  منتسـب  سـهل انگاری ها 
نیسـت، ایـن کارشناسـان عزیـز دل؛ چـرا هیچوقـت قبل 
از حـوادث تئوری هـای خـود را رو نمی کننـد!-  ایـراد گیـر 
شـویم و بـه عالـم و آدم گیـر بدهیـم. امـا یک چیـز برای 
مـان جای سـوال اسـت که این حضرات مسـئول چـرا در 
زمـان انتخابـات با کلی برنامـه در پوشـه های کت و کلفت 
بـرای آبادانی مملکت وارد صحنه می شـوند اما بعد از روی 

کار آمـدن فقـط یـک طرح دارنـد: »دعـوت از مـردم برای 
سازندگی کشـور!؟«

اگـر جسـارت نباشـد یکـی بـه بنـده بگویـد چـرا تنهـا کار 
مسـئولین در حوادث اعالم شـماره حسـاب می شـود و یا 
چـرا آنها بجـای افزایش تولید کاهش مصرف را پیشـنهاد 
مـی کننـد و بـا یکسـری شـعارهای خوشـگل از مـردم 

می خواهنـد، یـک چیـزی را نخورنـد و یـا نپوشـند؟!
مثال این دلسـوزان مسـئول؛ در انتخابات دم از رونق انرژی 
اتمـی بـرای مصـارف صلـح آمیـز مـی زننـد امـا بعـد بـه 
سـاختن یـک کلیـپ پویانمایی بـا مضمون »مصـرف بی 
رویـه کار خیلـی بدیه« اکتفـا می کنند؟! و یـا اینکه متذکر 
می شـوند: »آب هسـت اما کم هسـت« و البد این بار قرار 

اسـت بگوینـد: »آب هسـت اما زیاد هسـت«!
یکـی بـه بنـده بگویـد، مدیریـت و برنامه ریـزی و تدبیـر و 
دوراندیشـی بـه غیـر از مـال انـدوزی و اعـزام فرزنـدان به 
خـارج از کشـور دقیقـا شـامل چـه چیزهایـی می شـود؟ 
آخـر، تصـور بنده حقیر از صندوق ذخیـره ارزی یک چیزی 
اسـت شـبیه صندوق مادربزرگ ها کـه در آن بجای خنزر و 
پنـزر کلی دالر ذخیره شـده اسـت و قرار اسـت در روزمبادا 
بـا کلیدی خـاص درب آن باز شـود و صرف امـور زیربنایی 
و ایضا روبنایی شـود البته... امور زیربنایی کشـور خودمان 

نـه مراکش و تاجیکسـتان و ....

زی
اور
کش

ران
بح

اداره کل هواشناسـی اسـتان کرمـان نیـز بـا اشـاره 
در  از شـب گذشـته  بارشـی  سـامانه  فعالیـت  بـه 
ایـن  رودخانه هـای  طغیـان  بـه  نسـبت  کرمـان، 
اسـتان هشـدار داده اسـت. طبق اعالم کارشناسـان 
اداره کل هواشناسـی کرمـان، ناپایداری هـای جوی 
در ایـن اسـتان بـا افزایـش ابر، رگبار شـدید، رعد و 
بـرق و ورزش بـاد شـدید همـراه اسـت.بارش های 
بـه  کرمـان  اسـتان  مناطـق  برخـی  در  سـنگین 
طغیـان دو رودخانـه در شهرسـتان »راور« منجـر 
شـده و بـه گفتـه مقام هـای محلـی، سـه روسـتای 
تخلیـه شـده اند.  ارزوئیـه  روسـتای  دو  و  فاریـاب 
در ایـن راسـتا غالمرضـا فرخـی )مدیـرکل میـراث 
اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
شـهر  باستانشناسـی  مـوزه  تعطیلـی  از  کرمـان( 
جیرفـت خبـر داد کـه در نزدیکـی رودخانـه هلیـل 
رود قـرار دارد و گفـت: درحـال حاضر اشـیای موزه 
جیرفـت را جمـع آوری و در صنـدوق قـرار دادیم تا 
اگـر شـاهد وقـوع اتفاقـی خـاص باشـیم آمادگـی 
داشـته  امـن  محلـی  بـه  را  مـوزه  اشـیای  انتقـال 
باشـیم. ایـن کارهـا بـه منظـور پیش بینـی از وقـوع 
اتفاقـات احتمالـی انجـام شـده اسـت و ایـن موزه 
تـا اطـالع ثانوی و تـا زمان پایـداری وضعیت جوی 
تعطیـل خواهـد بود.بـه گفتـه او، تاکنـون بارش هـا 
باسـتانی  محوطه هـای  و  تاریخـی  بناهـای  بـه 
جنـوب اسـتان کرمـان خسـارتی وارد نکرده اسـت. 
آثـار  از  حفاظـت  بـرای  الزم  تمهیـدات  همچنیـن 
نیروهـای  و  شـده  اندیشـیده  کرمـان  باسـتانی 
یـگان حفاظـت میـراث فرهنگـی اسـتان کرمان در 

آماده بـاش کامـل قـرار دارنـد.

اشیایموزهجیرفت
درصندوققرارگرفت

خبر

محمولهتدارکاتیهالاحمر
تاکنوناستفادهنشدهاست

اجرایسایتتولیدمحصولسالم
بارویکرداستانداردتشویقی

دستوررییسجمهوریبرآمادگیکامل
دررویاروییباموججدیدبارندگیها

مـا بـه سـرعت اهالـی را جابه جـا کردیـم و در 
یـک مدرسـه اسـکان دادیم. بـه گـزارش گفتار 
نـو، رییسـی بـا بیـان اینکـه در روسـتاهایی که 
احتمـال سـیل وجـود داشـت سـیل بند هـا را 
تقویـت کردیـم، گفـت: در برخی از روسـتاها اما 
آب گرفتگـی و سـیالب هـای فصلـی رخ داد 
کـه با خسـارت همراه نبوده اسـت. سرپرسـت 
عیـن  در  تصریـح کـرد:  عنبرآبـاد  فرمانـداری 
حـال کـه برخـی از روسـتاها در بسـتر و حریـم 
رودخانـه هـا وجود داشـتند اما هیچ مشـکلی 
تـا ایـن لحظه برایشـان به وجود نیامده اسـت. 
رییسـی طغیـان رودخانه هـا را متوسـط اعالم 
کـرد و افزود: در روز گذشـته هالل احمر کرمان 
یک کامیون محموله تدارکاتی برای شهرسـتان 
عنبرآبـاد ارسـال کـرد کـه تـا کنـون از آن هـا 

اسـتفاده نشـده اسـت. 

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه   
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
جنـوب کرمـان خانـم مهنـدس 
نامـور مدیـر هماهنگـی ترویـج 
تولیـد  سـایت  نمـود:   اعـالم  کشـاورزی 
اسـتاندارد  رویکـرد  بـا  سـالم  محصـول 
 تشـویقی ویژه زنان روسـتایی برگزار گردید.

اجـرای  راسـتای  در  داشـت:  اظهـار  وی   
سـایت تولیـد محصـول سـالم بـا رویکـرد 
اسـتاندارد تشـویقی ویـژه زنـان روسـتایی 
آموزشـی  کارگاه  )تولیدسـیب زمینی( 
بیماریهـاو علـف هـای  و  آفـات  بـا  مبـارزه 
از  نفـر   60 حضـور  بـا  زمینـی  سـیب  هـرز 
کشـاورزان زن روسـتایی و کارشناسـان در 
جهادآببـاد  در  واقـع  سـیب زمینی  مزرعـه 
عنبرابـاد برگـزار شـد. وی افـزود : در ایـن 

کارگاه اسـاتید مرکـز تحقیقـات مطالبـی در 
خصـوص مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـای 
مبـارزه  نحـوه  همچنیـن  و  سـیب زمینی 
بـا علفهـای هـرز امـوزش دادنـد.در ادامـه 
اداره  رییـس  کارگاه،  آموزشـی  مباحـث 
خصـوص  در  کرمـان  جنـوب  اسـتاندارد 
اهمیـت تولیـد محصـول سـالم و همچنیـن 
نحـوه دریافـت اسـتاندارد تشـویقی نکاتـی 
بیـان کردنـد. همچنیـن خانـم مهنـدس  را 
ترویـج کشـاورزی  هماهنگـی  مدیـر  نامـور 
پخـش  و  تولیـد  تهیـه،  نمـود:  اعـالم 
و  صـدا  از  ترویجـی  رسـانه ای  برنامه هـای 
سـیمای مرکـز کرمـان جهـت ارتقـاء سـطح 
در  بخـش کشـاورزی  بهره بـرداران  دانـش 
ترویـج  هماهنگـی  مدیریـت  کار  دسـتور 

دارد. قـرار  جنـوب کرمـان  کشـاورزی 

تهـران- ایرنـا- رییـس جمهـوری 
در گفـت وگـوی تلفنـی جداگانـه 
جنوبـی،  خراسـان  اسـتانداران  بـا 
سیسـتان و بلوچسـتان، هرمزگان، 
کرمان، خراسـان رضوی، لرسـتان و خوزستان، بر 
بسـیج و هـم افزایـی همه دسـتگاه هـا و نهادها 
آمادگـی  و  و ضـروری  الزم  تمهیـدات  اتخـاذ  و 
کامـل در رویارویـی بـا مـوج جدیـد بارندگـی ها 
تاکیـد کرد.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسـانی 
ریاسـت جمهـوری، حجت االسـالم والمسـلمین 
دکتر حسـن روحانی روز- دوشنبه- در این گفت 
وگوهای تلفنی با اسـتانداران، بسیج و هم افزایی 
همـه دسـتگاه ها و نهادها و اتخاذ تمهیـدات الزم 
و ضـروری جهـت جلوگیـری از خسـارت هـای 
جانـی و مالـی را در بارندگـی هـای اخیـر مـورد 
تاکیـد قـرار داد.رییـس جمهـوری همچنیـن بـا 
قدردانـی از تالش هـای سـتاد مدیریـت بحران و 

همـه دسـتگاه هـا و نهادهـای دولتـی، عمومی و 
نظامـی، بـر لـزوم هوشـیاری همگانی نسـبت به 
آغـاز مـوج دوم بارندگی ها تاکیـد کرد.روحانی از 
اسـتانداران مذکور خواست با تقویت هماهنگی و 
هـم افزایـی امکانات و تجهیزات همه دسـتگاه ها 
و نهادهـای مرتبط، نسـبت به مواجهـه با حوادث 
احتمالـی کامـال آمادگـی داشـته باشـند.در ایـن 
تمـاس هـای تلفنـی، محمـد صـادق معتمدیان 
اسـتاندار خراسـان جنوبـی، احمد علـی موهبتی 
اسـتاندار سیستان و بلوچسـتان، فریدون همتی 
اسـتاندار هرمـزگان، محمد جواد فدایی اسـتاندار 
کرمـان، علیرضا رزم حسـینی اسـتاندار خراسـان 
رضوی، سـید موسـی خادمی اسـتاندار لرسـتان 
و غالمرضـا شـریعتی اسـتاندار خوزسـتان نیـز 
گزارشـی از وضعیـت منطقه و تدابیر اتخاذ شـده 
بـرای رویارویی بـا افزایش احتمالـی بارندگی ها 

و مدیریـت مناسـب اوضـاع ارایـه کردند.

روزنامهپیامما
نوشت: استان کرمان برای کمک به سیل زدگان خوزستان ستادی را به حمیدیه 
فرستاده است. از روز گذشته بخش هایی از کرمان نیز درگیر سیالب شده است.

روزنامهندایوحدت
از ابراز نگرانی مدیرکل بهزیستی استان از رشد اختالل اتیسم خبر داد.

در  اخیــر  ســیالب  و  -بارندگــی  معیری نــژاد  هــادی 
ــرای  ــی ب ــاوی درس های ــران ح ــک ای ــه خش ــالت نیم ف
ــران اســت. ــه ای ــزان جامع ــه ری ــان وبرنام ــش پژوه دان

بعــد  و  میــالدی   21 قــرن  ابتــدای  در  بشــر  گرچــه 
و  کشــاورزی  اختــراع  از  ســال  هــزاران  گذشــت  از 
ــود  ــع خ ــه نف ــت را ب ــت طبیع ــته اس ــینی توانس یکجانش
ــا  ــت ب ــته اس ــواره توانس ــت هم ــا طبیع ــد ام ــر ده تغیی
ــت  ــیده اس ــر ریس ــم بش ــه عل ــام آن چ ــانه، تم ــک نش ی

را پنبــه کنــد.
قطعیــت  عــدم  و  احتمــاالت  و  تصادفــات  دنیــای  در 
تنهــا انحــراف کوچکــی در حرکــت وضعــی زمیــن توســط 
ــده  ــه و آین ــام تاریخچ ــد تم ــی توان ــناخته م ــی ناش عامل

ــد. ــم بپیچ ــر را در ه ــم بش عل
ــرفت در  ــا پیش ــت ب ــرده اس ــعی ک ــان بشرس ــن می در ای
ــدرت  ــا ق ــان و ب ــن و زم ــه زمی ــناخت عالمان ــم و ش عل
ــروی  ــود از نی ــای خ ــرس ه ــی از ت ــی ، اندک ــش بین پی

ــد. ــت بکاه ــره طبیع قاه

ــزی همــواره توســط  ــی و برنامــه ری ــن پیــش بین امــا ای
علــم آمــار و ریاضــی و الگوهــای تکرارشــونده کــه توســط 
یــک  شــود  مــی  اســتخراج  پیشــرفته  کاپیوترهــای 
ضریــب اطمینــان دارد کــه بــر اســاس ایــن ضریــب 
ــان  ــدس و گم ــا ح ــا ب ــی ه ــش بین ــه پی ــان هم اطمین
همــراه اســت. دانشــمندان و برنامــه ریــزان جوامــع 
پیشــرفته آموختــه انــد کــه طبیعــت ماننــد  محیــط 
ــن  ــت و ای ــرل نیس ــل کنت ــک قاب ــگاه فیزی ــک آزمایش ی
ــت  ــته اس ــرآن داش ــا را ب ــن آن ه ــا مطمئ ــگاه ن آزمایش
ــر را  ــب ام ــزی هــای خــود همــه جوان ــه ری ــه در برنام ک
در نظــر آورند.متاســفانه در کشــور مــا برنامــه ریــزی هــا 
خیلــی مبتنــی بــر ایــن خصلــت عــدم قطعیــت در علــوم 
ــی  ــش فرض ــا پی ــزان ب ــه ری ــیاری از برنام ــت و بس نیس
ــی  ــزرگ م ــای ب ــری ه ــم گی ــمت تصمی ــه س ــف ب ضعی
ــی  ــری جمعیــت فعل ــال در بحــث پی ــوان مث ــه عن روند.ب
ــصت  ــه ش ــت در ده ــد جمعی ــرخ رش ــرش ن ــران ،غ ای
ــودن  ــی ب ــت کاف ــه سیاس ــزان را ب ــه ری ــی برنام شمس
ــی در  ــگاه بلندت ــر ن ــه اگ ــی ک دو بچــه ســوق داد در حال
ــزان وجــود داشــت ممکــن  آن زمــان در بیــن برنامــه ری
ــه ای در  ــه جامع ــود ک ــی ش ــه منته ــن نتیج ــه ای ــود ب ب
ــکالت  ــورم و مش ــود ت ــا وج ــادی ب ــعه اقتص ــال توس ح
ســاختاری  و رشــد جمعیــت شــهر نشــینش الجــرم  
خــود بــه ســمت کاهــش جمعیــت  خواهــد رفــت و 
ــوام باعــث کاهــش  چنیــن شــد کــه دو عامــل کاهنــده ت
غیرقابــل کنتــرل نــرخ رشــد جمعیــت شــدند کــه در 
دهــه هشــتاد کــه زنگهــا بــه صــدا درآمــد سیاســت 
ــه  ــل ورود سیاســت ب ــه دلی ــا ب ــغ و اتفاق ــش تبلی متقابل

ــد نگریســته  ــا تردی ــرد جمعیتــی کارآمدیــش ب ــن راهب ای
شــد.همین اتفــاق در مــورد سیاســت هــای مربــوط 
ــی  ــت . در حال ــرار اس ــال تک ــاورزی و آب در ح ــه کش ب
ــد  ــالی بلن ــر خشکس ــی ب ــان داخل ــیاری از متخصص بس
ــردن  ــدود ک ــزوم مح ــر ل ــد ب ــد دارن ــران تاکی ــدت ای م
کشــاورزی پــای مــی فشــرند و بــر اســاس آن ،نگــرش 
ــا  ــد، ام ــت آب دارن ــه ســد هــا و نحــوه مدیری خاصــی ب
ناگهــان بــا ایــن حجــم از بــارش هــا و ســیلی کــه 
ــی و دائمــی  ــان تمــام ســدها ، دریاچــه هــای فصل ناگه
ــام آن  ــرد تم ــز ک ــران را لبری ــک ای ــای خش ــاالب ه و  ت
برنامــه ریــزی هــا بــا تردیــد مواجــه شــده اســت و حــاال 
ــران وارد دوران  ــالت ای ــر ف ــه اگ ــت ک ــن اس ــه ای دغدغ
ــن موضــوع نشــاندهنده  ــد چــه کرد.ای ترســالی شــود بای
ــا  ــور م ــزی در کش ــه ری ــت و برنام ــه مدیری ــت ک آن اس
ــاع  ــر اجم ــوط ب ــتر من ــی دارد و بیش ــری علم ــا ظاه تنه
نظــر متخصصــان و تصمیــم گیرنــدگان اســت تــا ضریــب 
ــن  ــان ک ــیل بنی ــده علم.س ــدار دهن ــای هش ــان ه اطمین
اخیــر ایــن هشــدار را داد کــه تصمیــم گیرنــدگان جامعــه 
ــه  ــه نظرشــان در جامع و متخصصــان پژوهشــگاه هایی ک
ایــران تاثیــر گــذاری باالیــی دارد نبایــد همــه تخــم 
ــرای هــر یــک از  ــد و ب مــرغ هــا را در یــک ســبد بگذارن
شــرایط قابــل تحقــق ،برنامــه ریــزی راهبــردی جداگانــه 
ــت  ــند. در حقیق ــته باش ــو داش ــزی آلترناتی ــه ری و برنام
در جــواب دادن بــه تســت زیــر ) خشکســالی، ترســالی، 
هــردو، هیــچ کــدام( عجلــه نکــرده و بــه مســئله از زاویــه 
دیگــری بنگرنــد ؛ زاویــه ای کــه زمــان بلنــد مــدت تــر از 

ــرد. ــر بگی ــال را در ب ــال و 10 س 5 س

خشکسالی، ترسالی
 هر دو، هیچ کدام

سراسری

استانی

وی تصریـــح کـــرد: در حـــوزه گردشـــگری، زمانـــی 
ســـریعا  می کنـــد؛  پیـــدا  ورود  ســـرمایه گذار  کـــه 
صورتـــی  در  آپارتمـــان.  هتـــل  و  هتـــل  می گوییـــم 
تـــا  انجـــام داد  کـــه می شـــود کارهـــای دیگـــری 

گردشـــگر اســـتفاده کنـــد و تفریـــح داشـــته باشـــد 
و در حـــوزه گردشـــگری مســـائل دیگـــر از جملـــه 
اســـت. مهـــم  نیـــز   ... و  و گـــذار  غـــذا، گشـــت 

کرمـــان  اســـتان  هتلـــداران  جامعـــه  رییـــس 

گفـــت: بایـــد در مجـــوزی کـــه می دهیـــم، خیلـــی 
دقـــت شـــود و ببینیـــم هـــر شهرســـتان نیـــاز بـــه 
هتـــل دارد یـــا هتـــل آپارتمـــان یـــا هتـــل چنـــد 
ــود. ــرا شـ ــت اجـ ــا دقـ ــد بـ ــا بایـ ــتاره و ... و کارهـ سـ

کرمانتارسیدنبهجایگاهمطلوبگردشگری
هنوزخیلیراهدارد

وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنانش بیـــان کـــرد: 
مجـــازی  شـــبکه های  در  مـــواردی کـــه  متاســـفانه 
گردشـــگری  در  منفـــی  تاثیـــرات  می شـــود  بیـــان 
شهرســـتان  در  نمونـــه  عنـــوان  بـــه  و  می گـــذارد 
قلعه گنـــج نســـبت بـــه اینکـــه اعـــالم شـــد در جنـــوب 
کنســـلی های  می آیـــد،  ســـیل  کرمـــان  اســـتان 
زیـــادی داشـــتیم و ایـــن مـــوارد اثرگـــذار اســـت.

معیـــن زاده افـــزود: در بیـــان حـــوادث بـــه ویـــژه در زمـــان 
ـــود  ـــالم ش ـــا اع ـــزارش ه ـــت گ ـــا دق ـــد ب ـــفر بای ـــک س پی
ـــد. ـــه کنن ـــر مراجع ـــانه های معتب ـــه رس ـــد ب ـــردم بای و م

رییـــس جامعـــه هتـــل داران اســـتان کرمـــان در ادامـــه 
بـــا بیـــن اینکـــه در نـــوروز امســـال در شـــهر کرمـــان 
و کارهـــای  کردنـــد  خـــوب کار  دســـتگاه ها  تمـــام 
خوبـــی صـــورت گرفـــت و شـــهر نشـــاط داشـــت و 
ـــل متوســـط  ـــن دلی ـــه همی ـــد و ب گردشـــگران راضـــی بودن
ـــان  ـــتان کرم ـــرد: اس ـــح ک ـــت تصری ـــش یاف ـــت افزای اقام
تـــا رســـیدن بـــه جایـــگاه مطلـــوب هنـــوز خیلـــی راه 
ــدن  ــی شـ ــال طـ ــیر در حـ ــن مسـ ــه ایـ ــا اینکـ دارد بـ
اســـت، امـــا حرکـــت آن آهســـته بـــه نظـــر می رســـد.

هتلدارانجیرفتیتخصصیکارنمیکنند
و  فرهنگـــی  میـــراث  دســـتی،  صنایـــع  مدیـــرکل 
گردشـــگری اســـتان هـــم به»کاغذوطن«گفت:»دلیـــل 
پاییـــن بـــودن آمـــار گردشـــگران در جنـــوب بـــه ویـــژه 
ــه ای  ــا غیرحرفـ ــتقبال از هتل هـ ــدم اسـ ــت و عـ جیرفـ
مجموعه هـــا  ایـــن  نبـــودن  تخصصـــی  و  بـــودن 
اســـت.«غالمرضا فرخـــی افزود:»کســـی کـــه هتـــل 
دارد بایـــد بـــا همـــه جـــا رایزنـــی کنـــد ولـــی بیشـــتر 
تـــاالرداران   شـــبیه  بیشـــتر  جیرفتـــی  هتـــل داران 
ــوال  ــراد سـ ــن افـ ــد از ایـ ــد بایـ ــزی می کننـ برنامه ریـ
توانســـته اند  ســـایت ها  طریـــق  از  چقـــدر  کـــرد 
گردشـــگر جـــذب کننـــد و پکیجـــی کـــه بـــه تورهـــای 
ـــر  ـــه فک ـــت؟چقدر ب ـــد چیس ـــی کرده ان ـــگری معرف گردش
توســـعه محـــل مـــورد نظـــر خـــود بوده انـــد و پذیـــرش 
توریســـت برایشـــان اهمیـــت داشته؟متاســـفانه حتـــی 
رشـــته  در  کـــه  افـــراد  مدیریتـــی  بخش هـــای  در 
مرتبـــط تحصیـــل کرده انـــد اســـتفاده نشـــده اســـت.«

ویبابیاناینکهرفسنجانهنوز
مسألهداردونتوانستهجایگاهخوبی
درگردشگریاستانپیداکند،افزود:

جیرفتبهشدتمسألهداردو
نتوانستیمبرایگردشگریجیرفت
کاریبکنیمومتولیانبایدمقداری
برایجذبگردشگرتاشکنند.
معینزادهبابیاناینکهزمانی
کهآماردرستباشدوبدانند،
دنبالسرمایهگذاریمیروند،

گفت:واحدهایاقامتیخوبیدر
شهرستانهادرحالکاراستو

بایدبهاینمسألهتوجهکردکهبرای
سرمایهگذاری،مسیرمشخصشود.
ویتصریحکرد:درحوزهگردشگری،

زمانیکهسرمایهگذارورودپیدا
میکند؛سریعامیگوییمهتلو

هتلآپارتمان.درصورتیکهمیشود
کارهایدیگریانجامدادتاگردشگر

استفادهکند.

مدیرکلمیراثفرهنگیاستان:اغلبهتلداراندرجیرفتتخصصیکارنمیکنند

هتلداری غیرتخصصی در جیرفت
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شاعر:مهدیجالی

تغرکیدرِگهبارومتویگُلرخت
تمامگوشتجونومپایُدهِلرِخت
چتاریستوایَبسسگدوومزِه
سرومکَلبووپنُجونپامکُلرخت

شاعر:ایرجانصاریفرد

بسیجوشتزده،دایهَهَمْیشه
ِفشارتروبهباالیهَهَمْیشه
همیکههستیوروپاَاگردی
بهکرآندلخوشیمایهَهَمْیشه

شاعر:منصوررئیسی

َتمومبُوَعطرِپاریبُوشَمنِده
ِدُلمگاِرنولیلیکُوشَمنِده
َسرِسالِنَهنوزاتُوگَپونوم
نُوِمبادوهبلوچیپوشَمنِده

شاعر:مهدیجالی

شکارچی که حامی محیط زیست شد
محسنعمرانیجواندهکهانیپسازسالهاشکارحامیمحیطزیستوعکاسطبیعتشدهاست

مـا انسـان ها به زیبایـی نیازمندیـم و آن را دوسـت داریم 
بـودن در طبیعـت زیبا ما را خوشـحال می کند و دوری از 
آن برای مـان ناراحـت کننـده اسـت . عالقه ما بـه زیبایی 
و حفـظ آن موجـب می شـود که وقـت زیادی رابـرای آن  
صـرف کنیـم و اطرافیـان را نیز به این امر تشـویق نماییم 
و مانـع کسـانی شـویم کـه محیـط زندگی مـان را آلـوده 
می کننـد. محسـن عمرانـی جوانـی از دهکهـان کهنـوج  
بعـد از سـال ها شـکار اسـلحه خـود را کنـار گذاشـت تـا 
طبیعـت  عـکاس  و  زیسـت  محیـط  حامـی  به عنـوان 
پیشـقدم سـایر جوانان دهکهانی باشـد. وی در گفتگویی 
صمیمـی به »کاغـذ وطن«گفت:»تقریبا بیش از 2 سـال 
اسـت که عکاسـی را به صـورت نیمه حرفـه ای آغاز کردم 
و در ایـن مسـیر کورمـال کورمـال پیـش رفتـم. افسـارم 
را دسـت عالقـه ام دادم و سـبک ها ونگاه هـای متفاوتـی 
را تجربـه کـردم. دنیـای عکاسـی دنیـای شـگفت انگیز و 
بزرگـی اسـت. قطعـا نمی توانـم بگویـم هرچیـزی کـه در 
آن بـوده را تجربـه کـردم امـا بـا شـناختی کـه نسـبت به 
خـودم پیـدا کـردم می توانـم تصمیـم بگیرم کـه در کدام 
یـک از هـزاران مسـیر پیـش رو می خواهـم گام بـردارم. 
امـا قبـل از آن می خواهـم مـروری بـر مسـیری کـه بـه 
معتقـدم  باشـم.  داشـته  منجـر شـد  تصمیمـی  چنیـن 
نـگاه بـه گذشـته و مسـیری کـه طی کـردم، بـرای خودم 
و دیگرانـی کـه بـه عکاسـی عالقه منـد هسـتند مفیـد و 
اثـر بخش اسـت.« محسـن عمرانـی ادامـه داد:»عبارت 
درس  مـا  دوره ای کـه  در  زیسـت  محیـط  از  حفاظـت 
نخـورده  بـه گوش مـان هـم  می خواندیـم شـاید حتـی 
بـود آن زمـان کسـی نگـران طبیعـت و محیـط زیسـت 
نبـود .فکـر می کردیـم آزادیـم هـر طـور کـه می خواهیـم 
از طبیعـت بهـره ببریـم بحـث آینـدگان برای بسـیاری از 
مـا بی معنـا بـود امـا اکنـون روزگار دیگری اسـت هرچند 
بسـیار دیر،امـا بـه هـر حـال دریافته ایـم کـه اسـتفاده از 

طبیعـت حـدی دارد.«

ازکودکیشکارچیبودم
تمـام  هسـتم  روسـتا  فرزنـد  مـن  اضافـه کـرد:»  وی 
کودکـی ام را درباغ هـای پـر از گل و پرنـده، بـازی کردم و 
قـد کشـیدم. از وقتـی یـادم می آیـد تفنگ بـادی بهترین 
اسـباب بازی و سـرگرمیم بـود بـه مـرور زمـان داشـتن 
تفنـگ یکـی از عالقه هـا و عادت هایـم شـد حـدود 28 
سـال بهترین لذت و سـرگرمی من شـکار بـود .وقتی در 
روسـتا بـودم هـر روز بـرای شـکار پرنـدگان سـاعت ها به 
دل کـوه و بـاغ می رفتم و با شـکارآن ها سـاعاتی سرشـار 
از لـذت را سـپری می کـردم. خـوب می دانسـتم هیـچ 
چیـز در دنیـا بـه انـدازه شـکار برایـم خوشـایند نیسـت 
و ایـن عـادت از بچگـی بـا مـن مانـد. بزرگتـر کـه شـدم 
بخاطـر تحصیـل و شـرایط کاری بـه بندرعبـاس رفتم اما 
ایـن بهانـه ای نشـد که از شـکار غافل بمانم هر طور شـده 

بایـد هفتـه ای یک بـار به روسـتای مان می رفتـم تا ضمن 
دیـدار پـدر و مـادرم به تفریـح خودم هم برسـم  رفتن به 
شـکار آن هـم در کنـار دوسـتانم بسـیار خوشـایند بود.«

تلنگر
اواخـر اتفاق هایـی می افتـاد کـه تـه دلـم دیگـر آن لـذت 
متاسـفانه خیلی هـا  نمی کـردم  احسـاس  را  همیشـگی 
تصـور می کننـد شـکارچی ها سـنگدل هسـتند در حالـی 
کـه واقعیـت ایـن نیسـت دیـدن الشـه جانداری کـه بعد 
از دو روز جـان دادن در گوشـه ای تلـف شـده ، پرنـده ای 
کـه زخمی می شـود و یـا اصابـت گلوله به نقـاط مختلف 
بـدن حیـوان باعـث تاسـف و ناراحتـی شـکارچی هـم 
اسـت .یـادم می آیـد یک بـار کـه فصـل شـکار بـود طبـق 
عـادت همیشـگی بـرای شـکار رفتـه بـودم پرنـده ای را 
شـکار کـردم کـه بعد از شـکار متوجه شـدم در شـکمش 
او گرفتـه  از  را  زندگـی  حـق  مـن  اسـت  تخم)پرنـده( 
بـودم و ایـن بسـیار آزارم مـی داد آن روز بـرای همیشـه 
بـا  خـودم عهـد بسـتم کـه دیگر دسـت بـه اسـلحه نزنم  
و بخاطـر لـذت خـودم جـان هیـچ حیوانـی را نگیـرم اما 
می دانسـتم تـرک ایـن عـادت 28 سـاله برایـم خیلـی 

سـخت و عـذاب آور اسـت 

تصمیمیسخت
قطعـا کسـانی کـه اهـل شـکار هسـتند خـوب حرف هایم 
را می فهمنـد کسـی کـه یـک عمـر شـکار کـرده اسـت به 
فرهنـگ  بگـذارد  را کنـار  اسـلحه اش  نمی توانـد  راحتـی 
شـکار و شـکارچی از قدیم در زندگی بشـر جریان داشـته 
ودر جنـوب کرمـان هم جوانان بسـیاری به دلیل نداشـتن 
تفریـح دیگـری بـه شـکار می رونـد و بـا حفـظ فرهنـگ 

محیـط زیسـت در فصـل مناسـب و بـا مجـوز اقـدام بـه 
شـکار می کننـد کـه ابـدا هـم چیـز بـدی نیسـت امـا من 

دیگـر نبایـد ادامه مـی دادم .

آشناییبادوستعکاس
در بنـدر عبـاس بـا یک جوان بـا ذوق و عـکاس حرفه ای  
آشـنا شـدم کـه نگاهم را بـه زندگی عـوض کـرد او مرا با 
دنیـای قشـنگ عکاسـی آشـنا کـرد  حـاال دیگر نـه برای 
شـکار کـه برای لـذت بـردن از زیبایی هـا و گرفتن عکس 
بـه روسـتا می رفتـم آن قـدر بـه عکاسـی عالقمنـد شـده 
بـودم کـه  اسـلحه ام را فروختـم و یـک دوربین عکاسـی 
جایگزینـش کـردم روز بـه روز خیـر و برکـت در زندگیـم 
بیشـتر ، حـال روحـی ام بهتـر و نگاهم بـه طبیعت عوض 

شـد و پرنـده ای کـه روزی شـکار مـن بود امروز شـنیدن 
صدایـش  لذتـی همراه بـا آرامش نصیبم کرده اسـت .«

دوستانمهمسوبامن
عمرانـی ادامـه داد:»نزدیـک بـه 2سـال و نیـم اسـت که 
شـکار را به طـور کامـل رهـا کـردم همیشـه با خـودم فکر 
می کنم که درسـت اسـت که شـکار چیز بدی نیسـت اما 
اگـر در زمـان قدیم کسـی اینـکار را انجام مـی داد بخاطر 
نیـاز زندگـی و تامیـن غـذای خانـواده اش بـوده اسـت 
امـا االن بیشـتر افـرادی کـه شـکار می رونـد فقـط جنبـه 
تفریحـی دارد و بهتـر اسـت مـا حافـظ زیبایـی منطقـه 
باشـیم خصوصـا کـه بخاطـر خشکسـالی های اخیـر در 
منطقـه نسـل خیلـی از پرنـدگان و حیوانـات در جنـوب 
کرمـان رو بـه انقراض اسـت. امروز همه چیز بـه فراوانی 
وجـود دارد و واقعـا منصفانـه نیسـت مـا به خاطـر لـذت 
خودمـان حـق زندگـی را از یـک موجود زنده سـلب کنیم 
ایـن مدت سـعی کـردم حداقـل دوسـتانم را متقاعد کنم 
کـه دسـت از شـکار کـردن بردارنـد و خوشـبختانه 2 نفر 
از دوسـتانم  بـا مـن همـراه شـده اند. بـودن پرنـدگان و 
صـدای آرامـش آن هـا در دل کـوه بسـیار لذت بخـش  و 
آرامـش دهنـده اسـت چیزی که تـا قبل از عکاسـی آن را 
درک نکـرده بـودم  بارهـا بـرای دوسـتانم هـم گفتـه ام 
کسـی کـه شـکار بـی رویـه می کنـد قطعـا اتفاق هـای بد 
و ناخوشـایندی در زندگـی اش می افتـد امیـدوارم روزی 

برسـد کـه همـه بـه طبیعـت احتـرام بگذاریم.« 

حامیمحیطزیستهستم
پایـان گفت:»مـن  در  زیسـت  محیـط  دوسـت دار  ایـن 
حامـی  عنـوان  بـه  شـخصی  و  خودجـوش  به صـورت 
محیـط زیسـت فعالیـت می کنـم و از تجربه هـای خودم 
ایـن  دارم  تـالش  می دهـم   قـرار  دوسـتانم  اختیـار  در 
مهـم را در زندگـی خـود و اطرافیانـم نهادینـه کنـم .بـرای 
دل خـودم عکاسـی می کنـم و بخاطـر عالقـه ای کـه بـه 
طبیعت دارم  بیشـتر سـوژه های عکسـم را از دل طبیعت 
انتخـاب می کنـم   کـه می توانـد کـوه ،درخت،حشـره و 

پرنـده  باشـد.«

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن
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دربنـدرعبـاسبـایکجـوانبـاذوقوعکاس
حرفـهایآشـناشـدمکـهنگاهـمرابـهزندگـی
عـوضکـرداومـرابـادنیـایقشـنگعکاسـی
آشـناکـردحـاالدیگـرنـهبرایشـکارکـهبرای
لـذتبـردناززیباییهـاوگرفتـنعکـسبـه
روسـتامیرفتـمآنقـدربـهعکاسـیعاقمنـد
شـدهبـودمکـهاسـلحهامرافروختـمویـک
بـه روز کـردم جایگزینـش عکاسـی دوربیـن
حـال ، بیشـتر زندگیـم در برکـت و خیـر روز
عـوض طبیعـت بـه نگاهـم و بهتـر روحـیام
شـدوپرنـدهایکهروزیشـکارمنبـودامروز
آرامـش بـا همـراه لذتـی  صدایـش شـنیدن

نصیبـمکـردهاسـت.«
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بازخوانی عملکرد شرکت توزیع نیروی برق 

جنوب استان کرمان در سال 

ــان،  ــوب اســتان کرم ــرق جن ــروی ب ــع نی ــی شــرکت توزی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهــدوی نیــا مدیــر عامــل ایــن شــرکت در خصــوص  اقدامات انجام شــده در ســال97 
ــوب اســتان  ــرق جن ــت شــرکت ب ــان کــرد: ماموری ــه گزارشــی پرداخــت و بی ــه ارائ ب
کرمــان تامیــن بــرق مطمئــن، پایــدار ،اقتصــادی ،فراگیــر و ســازگار بــا محیــط زیســت 
بــه منظــور ارتقــاء رفــاه عمومــی و توســعه پایــدار برای مشــترکان خــود و نیــز واگذاری 
انشــعاب بــرق بــه متقاضیــان و ارائــه خدمــات در قالب ضوابــط و اســتانداردهای وزات 
نیــرو اســت.وی افــزود: ایــن شــرکت نزدیــک بــه 1.8 میلیــون نفــر را در 16 شهرســتان 
ســیرجان، بــم، جیرفــت، بافــت، بردســیر، کهنــوج، منوجــان، عنبرآبــاد، رودبــار جنــوب، 
ــد. ــاب تامیــن مــی کن ــه، نرماشــیر، فهــرج و فاری ــر، ارزوئی ــج، راب ــگان، قلعــه گن ری

وی گفــت: در ســال 97  تعــداد 850 پــروژه بــا ســرمایه گذاری بیــش از 930 میلیــارد 
ــه  ــن ســرمایه گذاری ها ب ــرد: ای ــا خاطرنشــان ک ــال اجــرا شــده اســت.مهدوی نی ری
منظــور تامیــن بــرق حــدود 20هــزار مشــترک جدیــد، رفــع افــت ولتــاژ در 250 منطقــه، 
تعویــض 16500کنتــور بــرق، نصــب 4000دســتگاه چــراغ جهت تامیــن روشــنایی معابر 
و احــداث 250 کیلومتــر خــط فشــار متوســط در 16 شهرســتان تحــت پوشــش ایــن 
شــرکت انجــام شــده اســت.وی همچنیــن بیــان کــرد: تاکنــون 40 روســتای فاقــد 
بــرق نیــز بــا مبلــغ 108 میلیــارد ریــال بــرق رســانی شــده اســت؛ تعــداد روســتاهایی 
کــه از طریــق ســامانه هــای خورشــیدی بــرق دار شــده انــد، 33 روســتا  اســت کــه 
از ایــن حیــث در کشــور مقــام اول را داریــم. ضمــن اینکــه ایــن شــرکت بــا بیــش از 
3700 روســتای برقــدار رتبــه دوم را در بیــن شــرکت هــای توزیــع کشــور دارا اســت. وی 
در ادامــه ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه برخــی شــرایط جغرافیایــی، 
اقتصــادی و فرهنگــی مشــترکان در مناطــق تحــت پوشــش، ایــن شــرکت بــا چالــش 
هــای خاصــی روبروســت کــه ضــرورت و اهمیــت برنامــه ریــزی اســتراتژیک را بیــش 
از بیــش عیــان مــی کنــد بــه طــوری کــه پراکندگــی جغرافیایــی جمعیــت شــبکه ای 
گســترده و پراکنــده را ایجــاب کــرده و ایــن مهــم خــود موجــب دشــواری بهره بــرداری 
و نگهــداری از شــبكه و تلفــات فنــی بــاال شــده اســت.مهدوی نیــا بیــان کــرد: بــا توجه 
بــه شــرایط مذکــور، شــرکت در ســال 1392 تلفاتــی بالــغ بــر 25 درصــد و خاموشــی 
750 دقیقــه ای داشــت؛ بنابرایــن بــا هــدف بهبــود شــاخص هــای کلیــدی عملکردی، 
ــا توجــه بــه میــزان دســتیابی بــه  از ســال 93 برنامــه اســتراتژیک تدویــن شــد و ب
اهــداف و شــاخص هــای عملکــردی و نیــز تغییــرات شــرایط موثــر و محیــط پیرامون، 

هــر ســاله بازنگــری و بــه روزآوری مــی شــود. 

مجازاتمحاربهدرانتظارعامانسرقتمسلحانه
ازطافروشیبازارکرمان

کمک۲1۵میلیاردریالیشرکتمس
بهمناطقسیلزدهکشور

خبر مس

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: بارندگی هــای 
ــن  ــه برخــی از بناهــای تاریخــی ای ــر ب روزهــای اخی
اســتان بــه ویــژه در شهرســتان های راور، زرنــد، بافــت 
ــا  ــت. غالمرض ــرده اس ــارت وارد ک ــهربابک خس و ش
ــر  ــای اخی ــی روزه ــه بارندگ ــان اینک ــا بی ــی ب فرخ
ــار و بناهــای  ــه برخــی از آث باعــث آســیب رســیدن ب
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــده اس ــان ش ــتان کرم ــی اس تاریخ
ایــن بارندگی هــا منجــر بــه فرســایش انــدود پشــت 
ــن  ــف ای بام هــای تعــدادی از بناهــای مناطــق مختل
ــون  ــم اکن ــرد: ه ــان ک ــت.وی بی ــده اس ــتان ش اس
ــی  ــت بررس ــن اداره کل جه ــان ای ــی از کارشناس تیم
و ارزیابــی خســارات وارد شــده بــه آثــار تاریخــی بــه 
ــد. ــده ان ــزام ش ــان اع ــتان کرم ــتان های اس شهرس

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 

کــرد:  خاطرنشــان  کرمــان  اســتان  گردشــگری 
اولویــت  در  تاریخــی  ارزشــمند  آثــار  از  حفاظــت 

دارد. قــرار  کل  اداره  ایــن  فعالیت هــای 
ــته  ــای گذش ــه در روزه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب فرخ
ــارش  ــت ب ــه عل ــت ب ــای مرم ــدادی از کارگاه ه تع
شــدید بــاران تعطیــل شــد، افــزود: در حــال حاضــر 
ــر  ــود را از س ــت خ ــی فعالی ــای مرمت ــن کارگاه ه ای

ــد. ــه ان گرفت
در ادامــه بایــد اضافــه شــود کــه مدیــر پایــگاه 
قنــوات ثبــت جهانــی اکبرآبــاد و قاســم آبــاد بــم در 
ــوات  ــن قن ــاه ای ــاران از مادرچ ــدید ب ــارش ش ــی ب پ
ثبــت جهانــی در منطقــه بــروات بازدیــد کــرد و 
گفتــه: مــادر چــاه قنــوات اکبرآبــاد و قاســم آبــاد در 
محــدوده شــرقی شــهر بــم و بــا فاصلــه ای حــدود 5 
کیلومتــری از بــم ســمت بــه بــروات واقــع شــده کــه 

ــرار دارد. ــروات ق ــمال ب ــا در ش ــر آنه مظه
از وضعیــت  بازدیــد  افــزود: در  منیــره ســتارزاده 
قنــوات در شــرایط جــوی فعلــی، بــه دلیــل موقعیــت 
ــای روان  ــت آب ه ــهر و هدای ــا در ش ــری آنه قرارگی
بــه داخــل جــوی هــا تاکنــون خطــری قنــوات ثبــت 

ــت. ــرده اس ــد نک ــی را تهدی جهان
ســتارزاده اظهــار کــرد: در جهــت پیگیــری و اطــالع از 
ــاران  ــا دهی ــم ب ــوات دیگــر شهرســتان ب وضعیــت قن
پاکــم و حمــزه ای و مالکیــن قنــوات بــروات تمــاس 

برقــرار شــده اســت .
وی در پایــان از اقدامــات بــه موقــع مســئولین بــم و 
ــی ســیالب  ــرل مســیر احتمال ــت کنت ــروات در جه ب
تقدیــر و تشــکر بعمــل آورد و خاطرنشــان کــرد: 
تاکنــون مشــکلی بــرای قنــوات گــزارش نشــده اســت 

ــد. ــد نکن ــوات را تهدی ــم خطــری قن و امیدواری

مدیرعامـل شـرکت مـس گفـت: شـرکت ملـی صنایع 
مـس ایـران در کوتاه تریـن زمـان ممکن پـس از وقوع 
سـیل دلخـراش در اسـتان های گلسـتان، خوزسـتان، 
لرسـتان و ایـالم یاری رسـانی بـه سـیل زدگان را آغـاز 
کـرد و همچنـان نماینـدگان اعزامی شـرکت مس در مناطق سـیل زده مشـغول 
فعالیـت هسـتند.مهندس »محمدرضا بنی اسـدی راد« مدیرعامل شـرکت مس 
بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: درمجمـوع ازسـوی شـرکت مـس و سـه مجتمـع 
مـس شـهربابک و سرچشـمه و سـونگون 215 میلیـارد و 580 میلیـون ریـال 
کمـک نقـدی بـه سـیل زدگان کشـور اختصـاص داده شـد.وی افـزود: از ایـن 
میـزان، مبلـغ 157 میلیـارد ریال آن با هماهنگی سـازمان گسـترش و نوسـازی 
صنایـع )ایمیـدرو( مسـتقیمًا به حسـاب سـازمان مدیریـت بحران کشـور واریز 
خواهـد شـد و حـدود 58 میلیـارد ریـال آن از طریـق محـل کمک های پرسـنل، 
شـرکت های تابعـه و مجتمع هـای سـه گانه در قالب خرید ملزومات بهداشـتی، 
غذایی، پشـتیبانی، پوشـاک و ماشـین آالت به مناطق سـیل زده استان لرستان، 
ایالم، گلسـتان و خوزسـتان ارسال شـد.مهندس بنی اسـدی راد تأکید کرد: عالوه 
بـر کمک هـای نقـدی و غیـر نقـدی در کوتاه تریـن زمـان ممکـن پـس از وقوع 

سـیل حجت االسـالم دکتـر علی اصغـر توحیـدی مشـاور فرهنگـی و ورزشـی 
شـرکت مـس از تاریـخ پنج فروردین ماه به مناطق سـیل زده در خوزسـتان اعزام 
شـد و همچنـان در منطقـه حضـور دارد تـا شـدت  آسـیب های وارده و نحـوه و 
اولویت های کمک رسـانی به مناطق سـیل زده شناسایی شـود.مدیرعامل شرکت 
افزود: هم اکنون در اسـتان کرمان و آذربایجان شـرقی سـتاد هماهنگی کمک به 
سـیل زدگان تشـکیل شـده اسـت تا بـه بهترین وجه ممکـن نیازهـا و ملزومات 
اساسـی بـه مناطق سـیل زده ارسـال شـود.مهندس بنی اسـدی راد تصریـح کرد: 
همچنیـن بیـش از 15 دسـتگاه کامیـون و لودر و بیل مکانیکی به منطقه ارسـال 
شـده اسـت.وی افـزود: عـالوه بـر ایـن، در سـطح مجتمع هـا فراخوانـی بـرای 
اعـزام نیروهـای متخصص صادرشـده اسـت تـا نیروهـای متخصـص در حوزه 
سـاختمانی و تأسیسـات بـه مناطـق سـیل زده برونـد و در روند بازسـازی منازل 
سـیل زدگان کمـک کنند.مدیرعامـل شـرکت مـس در پایان گفت: شـرکت مس 
به عنـوان یکـی از بزرگ ترین شـرکت های صنعتی کشـور نسـبت به تمامی مردم 
کشـور تعهـد دارد و همانطـور که در گذشـته در کنـار مردم آسـیب دیده زلزله بم و 
ورزقـان حضـور داشـت در کنـار مردم مناطق سـیل زده نیز حضور خواهد داشـت 

تـا در حـد تـوان خـود مشـکالت و گرفتاری هـای آنـان را کاهـش دهد.

دادگسـتری  کل  رییـس 
گفـت:  کرمـان  اسـتان 
انتظـار  در  محاربـه  مجـازات 
عامـالن سـرقت مسـلحانه از 

بـود خواهـد  کرمـان  بـازار  در  طالفروشـی 
بـه گزارش ایسـنا منطقه کویـر، ظهر 26 فروردیـن ماه در 
بازدید از محل سـرقت مسـلحانه بازار کرمان ضمن دیدار 
با کسـبه و شـهروندان اظهار کرد: با کمال تاسـف شامگاه 
گذشـته سـه سـارق کـه یکـی از آنها مسـلح بوده اسـت 
بـا حملـه بـه یـک طالفروشـی در بـازار کرمـان ضمن به 
سـرقت بردن مقادیری طال باعث ایجاد رعب و وحشـت 

در بیـن مردم شـده اند.
اسـتان کرمـان  در  قضایـی  عالـی دسـتگاه  نماینـده 
اعـالم کـرد: در جریان این تیراندازی یک دسـتفروش 
کشـته شـده اسـت و یکی از افراد داخل طالفروشـی 
نیـز مجـروح شـده کـه جهـت سـیر مراحـل درمانـی 

بـه بیمارسـتان منتقـل شـده اسـت. موحـد بـا اشـاره 
بـه اینکـه باالفاصلـه مجموعـه هـای مختلـف امنیتـی، 
انتظامـی و قضایـی وارد عمل شـده انـد و کار تحقیقاتی 
آغـاز گردیـد و امیدواریـم در کوتـاه تریـن زمـان ممکـن 
عاملین این جنایت شناسـایی و دسـتگیر شوند تصریح 
کـرد: پرونـده به صـورت ویژه و خـارج از نوبت رسـیدگی 
خواهـد شـد و بـا توجـه بـه اینکـه تیرانـدازی  در بـازار و 
اماکـن عمومـی بـه وقوع پیوسـته اسـت و موجب رعب 
و وحشـت مردم شـده اسـت، مجازات قطعا شدید و در 
حـد محاربـه اسـترییس شـورای قضایی اسـتان کرمان 
گفـت: امیداوریـم بـا همـت  و تـالش و پیگیری هـای 
مسـتمر مجموعـه هـای اطالعتـی، امنیتـی و نیـروی 
انتظامـی هرچه سـریعتر دسـتگیر شـوند و بـه مجازات 
قانونـی برسـند تـا مردم شـاهد این باشـند که حاکمیت 
و نظـام در مقابـل عوامـل ناامنی و شـرارت کوتـاه نیامده 

آمـد و اغمـاض نخواهنـد کرد.

خسارت بارندگی به برخی از بناهای تاریخی استان کرمان است


