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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 فروردیــن   24 شــنبه         463 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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پتـار  

فرود رفعتی
یادداشت مهمان

پتــار ) بــه زبــان مــردم جنــوب کرمــان 
یعنــی  خــار و خاشــاکی کــه در جویهــا و 
کانالهــا ریختــه شــده  ، و موجــب ســر ریــز 
 شــدن و انحــراف آب بــه اطــراف مــی شــود ( 
ــد  ــود# فرماندار_جدی ــده ب ــا آم ــر ه در خب
_جیرفــت پــس  از معارفــه ، بــه عنــوان 
مدیریتــی  پســت  در  اقــدام  اولیــن 
ــد  ــا  بازدی ــه ه ــیلها و رودخان ــود،  از مس خ
ــیل،   ــروز #س ــورت ب ــا در ص ــت ت ــرده اس ک
شــود. انجــام  پیشــگیرانه   اقدامــات 

ــا  پیــش  ــدی ت ــا چن ــه اینکــه ت ــا توجــه ب ب
ــوج  ــهر #کهن ــور در ش ــای عطاپ ــل کار آق مح
بــود ،  بالفاصلــه بــه  یــاد  ســیالبی کــه   چنــد 
ســال پیــش در پــی یــک بارندگــی کوچــک 
در شــهر کهنــوج راه افتــاده بــود ،  افتــادم کــه 
عامــل اصلــی آن ســطل زبالــه شــهرداری بود 
ــرار  ــل ق ــه پ ــاران ،  آن را  در دهان ــه آب ب ک
داده ،  و بــه دلیــل بســته شــدن دهانــه  پــل  
ــود ! ــده ب ــوج ش ــهر کهن ــیآلب   وارد ش  ،س

از ســوی دیگــر  فیلمهــای #سیل_شــیراز کــه 
ناشــی از  طغیان#خشــک_رود بــود ،  نشــان 
داد که  خودروها  و دیگروســایل سنگین  ، در 
 مقابــل قــدرت آب ماننــد پــر کاه می باشــند ! 
ایــن در حالیســت کــه ، ،  ورقهــای پروفیــل  
ســقف ویالهــا  ، ، تیرآهــن هــا  و   مصالــح 
ســاختمانی ســاخت و ســازهای بــی رویه در 
ییالقهــا ، خودروهــا و دیگــر ابزارهــای صنعتی 
مــی توانــد #پتــاری در دهانــه پلهــای هلیــل 
رود  شــده  و# دیوانــه_ رود  را منحــرف 
ســاخته  ، و بــه داخــل شــهرها  و روســتاهای 
اطراف بکشــاند. )  ســابقه تاریخــی هلیل رود 
و تمدنهایــی کــه در  زیــر چندیــن  الیــه خاک  
در حاشــیه آن  دفــن شــده انــد ،  و جابجایــی 
چنــد کیلومتــری  هلیــل رود از جنــگل گرگــی 
بــه مســیر کنونــی  هــم ،  نشــانه  این اســت 
  ! #هلیل_رود_مهار_شدنی_نیســت   کــه 
و  پیــروزی  آرزوی  ضمــن  برایــن   بنــا 
#جنــاب_ از  سپاســگزاری  و   بهــروزی 

ــت  ــدار دوس ــری فرمان ــا پوروزی آقای_عط
ــی  ــات میدان ــه اقدام ــت  ک ــتنی جیرف داش
ــح داده  ــینی ترجی ــز نش ــت می ــر پش را  ، ب
ــد  ــی رســد  ایشــان  بای ــر م ــه نظ ــد ،  ب ان
از تجربیــات #کهنــوج و #شــیراز   درس 
گرفتــه و بــه خاطــر داشــته باشــند کــه 
"""" وقتــی  رودخانــه فصلــی در منطقــه 
ــهر  ــک رود در ش ــوج ،  و حش ــک کهن خش
شــیراز  موجــب ورود ســیل بــه شــهر 
ــس  ــد ، پ ــی کن ــاد م ــه ایج ــده و فاجع ش
دایمــی  ای  رودخانــه  #هلیــل_رود کــه 
اســت و  نــام# دیوانــه_رود را بــر خــود  دارد 
 ، مــی توانــد  جــان هــزاران نفــر را بگیــرد!!. 
دوســت  شــود   مــی  آور  یــاد  ضمنــا" 
خواســتار   بارهــا  زیســت  محیــط  داران 
محیطــی  زیســت  حقابــه  رهــا ســازی 
جازموریــان از ســد جیرفــت شــده انــد    
تــا  آب مســیر خــود را  الیروبــی کنــد و 
جنگلهــا و مراتــع  کنــاره هلیــل رود خشــک 
ــا  ــی ت ــد  ،   ول ــیالب راه نیفت ــردد و س نگ
 کنــون هیــچ  گونــه توجهــی  نشــده اســت !

بدیهیســت بــا توجــه بــه اطــالع مســئوالن از 
ــه  هــا و ســد ســازی بــر  وضعیــت رودخان
روی هلیــل رود  و خشــک شــدن جنگلهــا 
و مراتــع ، در صــورت بــروز هــر گونــه ســیل 
ــان ،   ــتان کرم ــی اس ــتانهای جنوب در شهرس
اولیــن مقصــر خــود مســئولین مــی باشــند 
کــه بایــد مــورد تعقیــب قضایــی قــرار 

ــد! گیرن
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هوا
و
آب

راه اندازی سامانه صدور قبوض جریمه الکترونیکی در کرمان

از  کرمـان  اسـتان  شـمال  راه  پلیـس  رئیـس 
راه انـدازی سـامانه جدیـد صـدور قبـوض جریمـه 
بـه صـورت الکترونیکـی در محور هـای مواصالتـی 

داد. خبـر  اسـتان 
سـرهنگ یوسـف نجفی، رییس پلیس راه شـمال 
اسـتان کرمـان گفـت: اسـتفاده از فناوری های روز 
دنیـا در امـور ترافیکـی بـه عنـوان یکـی از نیاز های 
اصلـی پلیـس در جامعـه مـدرن امروزی برکسـی 
تعـداد  روزافـزون  افزایـش  و  نیسـت  پوشـیده 
وسـایل نقلیـه و به تبع آن رشـد چشـمگیر تردد ها 
و عبـور و مـرور در سـطح معابـر و جاده های برون 
شـهری بـه گونـه ای اسـت کـه دیگر بـا روش های 
سـنتی امـکان کنتـرل ترافیـک و تخلفـات وجـود 

نـدارد و بایسـتی بـه تکنولـوژی روز دنیـا متوسـل 
. شد

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان کرمان، وی 
عنـوان  بـه  اسـتان کرمـان  در  مهـم  ایـن  افـزود: 
پهناورترین اسـتان کشـور با راه اندازی سـامانه ای 
جدیـد تحـت عنـوان )سـامانه تلفن همـراه برخط 
)آنالیـن( ثبـت تخلفـات( جامه عمل پوشـاند و از 

ابتـدای سـالجاری عملیاتی شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: بـا اسـتفاده از ایـن دسـتگاه ها 
ایـن بـه بعـد قبـض جریمـه  از  اینکـه  بـر  عـالوه 
کاغـذی صـادر نخواهـد شـد می تـوان بـه صـورت 
آنالیـن از تمامـی اطالعـات خودرویـی کـه مـورد 

اعمـال قانـون قـرار گرفتـه آگاه شـد.

بـه گونـه ای  سـامانه  ایـن  شـد:  آور  یـاد  نجفـی 
وارد کـردن شـماره  بـا  اسـت کـه  طراحـی شـده 
پـالک خـودرو می تـوان از میـزان خالفـی، اعتبـار 
سـایر  و  نامـه  بیمـه  وضعیـت  فنـی،  معاینـه 
اطالعـات مرتبـط اطـالع حاصل کـرد و همچنین با 
وارد کـردن شـماره گواهینامـه وکـد ملـی رانندگان، 
سـوابق نمـره فنـی و تخلفـات گذشـته افـراد نیـز 

مشـخص خواهـد شـد.
جریمـه،  قبـض  صـدور  محـض  بـه  افـزود:  وی 
پیامکـی توسـط سیسـتم بـه راننده خودرو ارسـال 
خواهـد شـد کـه شـامل اطالعـات بانکی )شناسـه 
قبـض وشناسـه پرداخـت( اسـت و مـدت اعتبـار 
لـذا  بـود؛  خواهـد  روز   60 گذشـته  همچـون  آن 
برابـر  دو  از  جلوگیـری  جهـت  بایسـتی  راننـدگان 
شـدن مْاخـذ جریمـه درمهلـت مقـرر نسـبت بـه 

پرداخـت قبـض جریمـه اقـدام کننـد.
رئیـس پلیس راه شـمال اسـتان در پایـان، ضمن 
تشـکر از کسـانی کـه رعایـت قانـون راهنمایـی و 
قـرار  رانندگـی  در  خـود  سـرلوحه کار  را  رانندگـی 
می دهنـد گفـت: تمـام تـالش پلیـس راه اسـتان، 
)مدظلـه  رهبـری  معظـم  مقـام  فرامیـن  تحقـق 
العالـی( در موضـوع تصادفـات وحـوادث رانندگی 
اسـت، چـرا کـه تمامـی ایـن اقدامـات گامـی در 
جهـت ارتقـاء ایمنـی جـاده هـا، کاهـش تخلفـات 
رسـاندن  حداقـل  بـه  نتیجـه  در  و  وتصادفـات 
تلفـات انسـانی و نجـات جـان افـراد جامعـه بـه 

عنـوان موتـور محـرک کشـور اسـت.
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اجرای طرح توانمندسازی ۸۰۰ نفر هشدار آتش سوزی مراتع و جنگل های جنوب کرمان در تابستان
از زنان سرپرست خانوار حاشیه شهر کرمان

آغاز طرح ایمن سازی شهر کرمان در برابر سیالب

منابـع  کل  اداره  اراضـی  امـور  و  حفاظـت  معـاون 
باتوجـه  جنـوب کرمـان گفـت:  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
نسـبت  مراتـع  و  علفزار هـا  توجـه  قابـل  رشـد  بـه 
نظـر  بـه  کرمـان  جنـوب  در  اخیـر  بارش هـای  بـه 
می رسـد در فصـل گـرم خطـر آتـش سـوزی تهدیـدی 

باشـد. منطقـه  ایـن  مراتـع  و  جنگل هـا  بـرای   جـدی 

به گزارش خبرنگار  گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از کرمـان، حمزه احمـدی معاون حفاظـت و امور 
آبخیـزداری جنـوب  اداره کل منابـع طبیعـی و  اراضـی 

کرمـان گفـت: بـا توجه بـه بارش های مطلـوب در جنوب 
کرمـان و رشـد قابـل توجـه علفزار هـا و مراتـع بـه نظـر 
می رسـد در فصـل گـرم خطـر آتـش سـوزی تهدیـدی 
باشـد. منطقـه  ایـن  مراتـع  و  جنگل هـا  بـرای   جـدی 

وی افـزود: لـذا بـا توجـه بـه اینکـه هـم اکنـون نیـز در 
بـه  رو  یکسـاله  گیاهـی  گونه هـای  گرمسـیر  مناطـق 
خصـوص  ایـن  در  الزم  اقدامـات  می رونـد  خشـکی 
مناطـق  در  الزم  تجهیـزات  اسـتقرار  و  تهیـه  قبیـل  از 
گسـترده  رسـانی  اطـالع  همچنیـن  و  حسـاس 
و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  توسـط  سـاکنین  بـه 
 آبخیـزداری جنـوب کرمـان پیـش بینـی شـده اسـت.

اداره کل  خبـری 1504  سـتاد  تصریـح کـرد:  احمـدی 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان بـه صـورت 
شـبانه روزی آمـاده دریافـت هـر گونه اطالعـات، اخبار و 
گزارش هـای مردمـی مربـوط بـه آتش سـوزی، تخریب 
و تصـرف اراضـی ملـی، حفـر چـاه غیـر مجـاز در اراضی 
ملـی، قاچاق محصـوالت فرعی جنگلـی ومرتعی )زغال، 

چـوب، گیاهـان دارویی و...( اسـت.

مدیـرکل امور بانوان و خانواده اسـتانداری کرمـان از اجرای 
طـرح توانمندسـازی 800 نفـر از زنـان سرپرسـت خانـوار 

حاشـیه شـهر کرمان خبـر داد.

فاطمه السـادات حسـینی، مدیـرکل امور بانـوان و خانواده 
اسـتانداری کرمـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار کرمان نـو بـا 
بیـان اینکه طرح توانمندسـازی 800 نفر از زنان سرپرسـت 
خانـوار حاشـیه شـهر کرمـان بـه زودی اجرایـی می شـود، 
افـزود: تاکنـون در قالب این طرح حـدود 500 تا 600 نفر از 

زنـان سرپرسـت خانوار شناسـایی شـده اند.
حسـینی با اشـاره به اینکه این طرح سه سـاله با همکاری 
سـازمان فنـی و حرفـه ای، اداره کل امـور اجتماعـی و اداره 
کل امـور بانـوان اسـتانداری کرمـان انجام می گیـرد، اظهار 
داشـت: بـرای اجـرای ایـن طـرح 12 تسـهیلگر شناسـایی 

و پـس از گذرانـدن دوره هـای آموزشـی انتخاب شـده اند.
مدیـر کل امـور بانـوان و خانواده اسـتانداری کرمـان افزود: 
امـور  اداره کل  تسـهیلگری  دفاتـر  طریـق  از  زنـان  ایـن 
اجتماعـی اسـتان کرمـان واقـع در حاشـیه شـهر کرمـان 

معرفـی می شـوند. و  شناسـایی 

مشـاور اسـتاندار کرمـان در امـور رسـانه گفت: معـاون امور 
عمرانـی اسـتانداری پـس از آغـاز طـرح ایمن سـازی شـهر 
و  رودخانه هـا  از  بازدیـد  بـرای  سـیالب  برابـر  در  کرمـان 
تشـکیل شـورای مدیریت بحـران به جیرفت سـفر می کند.

عبـاس تقـی زاده مشـاور اسـتاندار کرمـان در امـور رسـانه و 
روابـط عمومـی گفـت: با حضـور معـاون عمرانی اسـتاندار، 
شـهردار کرمـان و جمعـی از مسـئوالن، طـرح ایمن سـازی 
شـهر کرمان در برابر سـیل، امروز پنجشـنبه 22 فروردین از 

ناحیـه شـرق شـهر کرمـان آغاز می شـود.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان کرمـان، وی اظهار 
داشـت: بـا توجـه بـه مصوبـات شـورای مدیریـت بحـران 
یکـم  و  بیسـت  و  نوزدهـم  هفتـم،  تاریـخ  در  اسـتان 
فروردیـن مـاه جـاری، دسـتور اخیـر رئیـس جمهـوری و 
اسـتاندار کرمـان؛ معـاون امـور عمرانـی اسـتاندار پیـش 
از  از ظهـر فـردا راهـی شهرسـتان جیرفـت می شـود تـا 
آخریـن وضعیـت رودخانه هـای ایـن شهرسـتان، بازدیـد 

. کند

عنـوان  بـه  اسـتان کرمـان  انتخـاب  بـه  اسـتاندار  مشـاور 
معیـن شهرسـتان حمیدیـه اهـواز در امـر کمـک رسـانی به 
آسـیب دیـدگان در سـیل اخیر اشـاره کـرد و گفـت: معاون 
امـور عمرانـی اسـتاندار شـب گذشـته از مناطـق سـیل زده 
خوزسـتان بـه کرمان بازگشـته و با دسـتور اسـتاندار کرمان 

راهـی جیرفـت می شـود.
بـا توجه به پیش بینی های هواشناسـی و احتمال سـیالبی 
شـدن برخـی رودخانه ها در جنوب اسـتان، عصر پنجشـنبه 
شـورای هماهنگی مدیریـت بحران شهرسـتان های جنوبی 
اسـتان کرمـان بـه ریاسـت معـاون عمرانـی اسـتاندار در 

جیرفـت برگزار می شـود.
ایمـن سـازی  هـا،  رودخانـه  بسـتر  و  مسـیل ها  بررسـی 
روسـتا ها و شـهرها، الیروبـی مسـیل ها و پل هـا از جملـه 
اقداماتی اسـت کـه در هفته هـای اخیر از سـوی فرمانداران 

در حـال انجـام اسـت.
بـارش رگبـاری بـاران طـی هفته آینـده برای اسـتان کرمان 

پیش بینی شـده اسـت.
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ــت از  ــتای حمای ــی در راس ــاد مقاومت ــه اقتص جلس
رونــق تولیــد محصــوالت کشــاورزی در قلعــه گنــج با 
حضــور رییــس دادگســتری و دادســتان شهرســتان 
ــد.  ــکیل ش ــتانی تش ــووالن شهرس ــج و مس قلعه گن
ــگاه  ــتان های باش ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
اقتصــاد  جلســه  کرمــان،  از  جــوان  خبرنــگاران 
مقاومتــی در ابعــاد حقوقــی و قضایــی باهــدف 
تحقــق شــعار ســال "رونــق تولیــد" بــا حضــور 
شهرســتان  دادســتان  و  دادگســتری  رییــس 
ــای  ــتانی و واحد ه ــئوالن شهرس ــج و مس ــه گن قلع
شــد. تشــکیل  شهرســتان  ایــن  تولیــدی 

ــتان  ــتری شهرس ــس دادگس ــارزی ریی ــا م غالمرض
شهرســتان  قضائــی  دســتگاه  قلعه گنــج گفــت: 
ــد  ــق تولی ــت رون ــل در جه ــی کام ــج آمادگ قلعه گن
ــل  ــاورزی و تعام ــش کش ــدات بخ ــژه تولی ــه وی ب
ــا ایــن واحدهــا را در دســتور کار قــرارداده اســت. ب

وی افــزود: ضــرورت دارد لیســت تولیدکننــدگان 
شهرســتان بــه این ســتاد ارســال گــردد و بــه صورت 
ــت  ــتان جه ــدی شهرس ــای تولی ــتمر از واحد ه مس
رفــع مشکالتشــان بازدیــد بعمــل خواهــد آمــد.

مــارزی بیــان کــرد: باتوجــه بــه پایلــوت بــودن 
ایــن شهرســتان بعنــوان شــهر اقتصادمقاومتــی 
جدیــد  درســال  اســت  امیــد  کشــور، 
ایــن  و  بیشترتولیدباشــیم  هرچــه  شــاهدرونق 
مــاه  هــردو  و  مســتمر  صــورت  بــه  جلســات 
شــد. خواهــد  برگــزار  شهرســتان  بــاردر  یــک 

معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای جنــوب کرمــان گفــت: کشــاورزان 
ــرای  ــان ب ــی اســتان کرم ــت شهرســتان جنوب هف
حمــل محصــوالت کشــاورزی خــود بــدون واســطه 
باربری هــا  و  نقــل  و  حمــل  شــرکت های  بــا 
قــرارداد حمــل منعقــد کننــد. بــه گــزارش خبرنــگار  
گــروه اســتان های باشــگاه خبرنــگاران جــوان 
ــل و  ــاون حم ــودی مع ــی محم ــان، مجتب از کرم
نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
جنــوب اســتان کرمــان در حاشــیه بازدیــد از رونــد 
فعالیــت شــرکت های حمــل و نقــل در شهرســتان 
ــر حمــل و  ــه طــرح نظــارت ب ــا اشــاره ب ــار ب رودب
نقــل محصــوالت کشــاورزی و رصــد فعالیــت 
اســتان  جنوبــی  شهرســتان های  در  شــرکت ها 
ــت  ــش برداش ــد افزای ــه رون ــه ب ــا توج ــت: ب گف
محصــوالت کشــاورزی بــه ویــژه گوجــه و هندوانــه 
ــی  ــای بازرس ــوب تیم ه ــار جن ــتان رودب در شهرس
ــوب  ــار جن ــتان رودب ــارت اداره کل و شهرس و نظ
بــر عملکــرد  میدانــی  و  بــه صــورت مســتمر 
کامــل  نظــارت  نقــل  و  حمــل  شــرکت های 
ــالت  ــا توجــه اینکــه در تعطی ــزود: ب ــد.وی اف دارن
بــه  جدیــد  ســال  ابتدایــی  روز هــای  و  عیــد 
محدودیت هــای ترافیکــی در جاده هــای کشــور 
و جنــوب اســتان تــردد کامیون هــا بــا اعمــال 
محدویــت رو بــه رو شــد کــه ســبب کاهــش ورود 
نــاوگان بــه منطقــه را در پــی داشــت کــه در حــال 
حاضــر ایــن رونــد بــه حــد نرمــال رســیده و هیــچ 
ــل  ــرای حم ــون ب ــه کامی ــودی در زمین ــه کمب گون

ــدارد. ــود ن ــوالت وج محص

نخسـتین  از  سـال   15 بهشـتیان-جیرفت-  کمیـل 
امـا  گذشـته  جیرفـت  بـزرگ  مـوزه  احـداث  کلنـگ 
همچنـان  کـه  موضوعـی  و  نرسـیده  سـرانجام  بـه 
شـده،  کرمـان  اسـتان  جنـوب  مـردم  نگرانـی  باعـث 
ایـن  پنـج هـزار سـاله  تمـدن  و گنجینـه  آثـار  نگهـداری 
اسـت. سـیالب  مسـیر  و  رودخانـه  حاشـیه  در   دیـار 

کشـف آثـاری خـارق العـاده از تاریـخ کامادای )نـام قدیم 
جیرفت( طی 2 دهه گذشـته باعث شـد باسـتان شناسـان 
و تاریـخ نـگاران جهـان در خصوص ادعاهای گذشـته خود 
تجدید نظر کنند چرا که در این منطقه، تمدنی کشـف شـد 
 که بسـیار قدیمی تر و پهناور تر از تمدن بین النهرین اسـت.

خطـوط  بـا  هایـی  نوشـته  جیرفـت،  اکتشـافات  در 
ناشـناخته بـه دسـت آمـده که بنـا به گفتـه تاریخ نـگاران، 
تاریـخ  هـای  تمـام کتـاب  توانـد  مـی  هـا  نوشـته  ایـن 
جهـان را تحـت تاثیـر خـود قـرار دهـد و قطعـا در چنیـن 
متمـدن  نفـع کشـور  بـه  اسـناد  ایـن  نابـودی  شـرایطی 
مـا نخواهـد بـود امـا ممکـن اسـت کشـورهای دیگـری از 
 محـو شـدن اسـناد تاریخـی جیرفـت منتفـع مـی شـوند.

وضعیـت  اکنـون  هـم  کـه  اسـت  ایـن  حقیقـت  امـا 
بسـیار  جیرفـت  شهرسـتان  در  اسـناد،  ایـن  نگهـداری 
دارد  امـکان  لحظـه  هـر  چـون  اسـت  کننـده  نگـران 
آثـار  تمـام  و  کـرده  طغیـان  مـوزه،  کنـار  رودخانـه 
کنـد. نابـود  را  جیرفـت  شـده  کشـف  تـازه   تمـدن 

ارزشـمند  نهایـت  بـی  مـادی،  لحـاظ  از  کـه  تمدنـی 
از  آلـود آن گویـای حقایقـی  بـوده و نشـانه هـای رمـز 
ای  بـه گونـه  اسـت  میـالد  از  قبـل  سـوم  هـزاره  دوران 
معـروف  کارشناسـان  و  مورخـان  بیشـتر  امـروز  کـه 
دنیـا بـر ایـن باورنـد کـه اگـر قـرار اسـت طـی 50 سـال 
رخ  جهـان  باستان شناسـی  در  مهمـی  اتفـاق  آینـده 
بـود. خواهـد  جیرفـت  در  اتفـاق  آن  یقیـن  بـه   دهـد، 

حـال ایـن سـئوال پیـش مـی آیـد کـه اگـر چنیـن آثـار 
ارزشـمندی در یـک نقطـه دیگر از جهان کشـف می شـد، 
چگونـه و در چـه مکانـی از آنهـا نگهـداری مـی کردنـد و 
 حاضـر بودند بـرای حفاظت از آن آثار چقـدر هزینه کنند؟!

مسـلما بـرای اسـتحکام، زیبـا سـازی و امنیـت هرچـه 
بیشـتر آثـار موجـود در مـوزه هـا، هـر هزینـه ای را متقبل 
مـی شـدند چـون بـه خوبـی دریافتـه اند کـه ایـن هزینه 
هـا مـی توانـد مـردم را از نقـاط مختلـف جهـان بـه مـوزه 
 های آنها کشـانده و گردشـگری آن منطقـه را متحول کند.

میـزان  هـر  تخصیـص  کـه  کنیـم  قبـول  بایـد  پـس 
و  مسـتحکم  مـوزه  یـک  احـداث  بـرای  بودجـه 
گـذاری  سـرمایه  یـک  بلکـه  نبـوده  هزینـه  جـذاب، 
رود. مـی  شـمار  بـه  مـدت  طوالنـی  سـودآوری   بـا 

اصلـی  مـوزه  زنـی  کلنـگ  از  سـال   12 گذشـت  از  بعـد 
جیرفـت، نهایتـا سـال 94 در دولـت تدبیر و امید مقرر شـد 
مبلـغ 12 میلیارد تومـان برای احداث این موزه هزینه شـود 
کـه امیدواریـم تـا پایـان ایـن دولـت اتفاقـات خوبـی برای 
 حفاظـت و نگهـداری آثـار ارزشـمند جیرفـت رقـم بخـورد.

بـا همـه ایـن توضیحـات، انتظـار مـی رود هرچه سـریعتر 
بـرای انتقـال اشـیا و اسـناد تمـدن بـزرگ جیرفـت به یک 
سـاختمان مسـتحکم در مکانـی امن برنامه ریـزی و اقدام 
شـود چرا که مکان فعلی نگهداری این آثار نه تنها از امنیت 
مناسـبی برخـوردار نبوده بلکـه چنین سـاختمانی در پایین 
دسـت یـک سـد بـزرگ، بسـیار خطرنـاک و نگـران کننـده 
اسـت آن هم در شـرایطی که مورخان و دانشمندان باستان 
شناسـی جهـان، اعتقـاد دارند در گذشـته، شـهر جیرفت به 
 واسـطه یـک سـیل بـزرگ و بنیان کن نابود شـده اسـت.

از آثـار کشـف شـده در حـوزه تمـدن جیرفـت می تـوان به 
ظـرف هـا و پالک هـای سـنگ صابونـی بـا نقاشـی های 
و  عقـرب  عقـاب،  چـون  موجوداتـی  از  ظریـف  بسـیار 
از  هیـچ  یـک  در  آن هـا  نظیـر  اشـاره کـرد کـه  پلنـگ 
نشـده  اسـت. کشـف  جهـان  باسـتانی   محوطه هـای 

تمـدن جیرفـت که به گواه باسـتان شناسـان از نخسـتین 
تمدنهای بشـری و سـر منشـاء کشـف خط در جهان بوده 
و متاسـفانه همچنـان ایـن خـط ناشـناخته، رمز گشـایی 

نشـده است.
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حضـور  بـا  مراسـمی  طـی 
پـرورش  و  آمـوزش  رئیـس 
عشـایری اسـتان کرمـان کلنگ 
عشـایری  مدرسـه   2 احـداث 
شهرسـتان  در  واقـع  اسـفندقه  بخـش  در 
جیرفـت بـه زمین زده شـد.به گـزارش اداره 
اطـالع رسـانی و روابـط عمومـی آمـوزش و 
پـرورش اسـتان کرمـان بـه نقـل از  روابـط 
عشـایری،  پـرورش  و  آمـوزش  عمومـی 
ایـن  حاشـیه  در  امیرتیمـوری  منوچهـر 
مراسـم، گفت: دبسـتان عشـایری قداست، 
500 متـر مربـع و  بـه مسـاحت  در زمینـی 
بـا  و  2 کالسـه  مربـع،  122متـر  زیربنـای 
اعتبـاری بالـغ بـر 4 میلیـارد و 700 میلیـون 
ریـال در روسـتای بـاغ برج واقـع در بخش 
اسـفندقه شهرسـتان جیرفـت سـاخته مـی 

شـود.وی در ادامـه از آغاز عملیات سـاخت 
اسـفندقه  بخـش  در  دیگـری  مدرسـه 
الرسـول خبـر داد  نـام خاتـم  بـه  جیرفـت 
زمینـی  در  مدرسـه  ایـن  داشـت:  اظهـار  و 
زیربنـای  و  مربـع  متـر   225 بـه مسـاحت 
78 متـر مربـع، یـک کالسـه و بـا اعتبـاری 
بالـغ بـر 3 میلیـارد و یکصـد میلیـون ریـال 
در روسـتای دوغ آبـاد احـداث مـی شـود.

در  عشـایری  پـرورش  و  آمـوزش  رییـس 
ادامـه بیان داشـت: این دو مدرسـه توسـط 
از  و  اسـتان  مـدارس  نوسـازی  کل  اداره 
محـل اعتبـارات تخریـب و بازسـازی ایـن 
می شـوند.امیرتیموری  احـداث  کل  اداره 
اضافـه کـرد: دبسـتان قداسـت  21 دانـش 
آمـوز و خاتـم الرسـول 16 دانـش آموز در 6 

دارنـد. تحصیلـی  پایـه 

محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
زیسـت اسـتان کرمـان با اشـاره 
اسـتان  اخیـر  بارندگی هـای  بـه 
کرمـان گفت : تـاالب جازموریان 
بـر اسـاس مشـاهدات میدانی آبگیری شـده 
اسـت.مرجان شـاکری بـا بیان اینکـه بزودی 
رونـد فعالیـت تـاالب جازموریـان از نزدیـک 
خواهـد  بررسـی  منطقـه  ایـن  بـه  سـفر  بـا 
شـد افـزود: 51 درصـد تـاالب جازموریـان در 
حوزه اسـتحفاظی اسـتان کرمـان و مابقی در 
سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد که امسال از 
سـوی 2 اسـتان بارندگی خوبی داشته است.

وی اظهـار داشـت: آبگیری تـاالب جازموریان 
بـه صـورت موقـت بـر کاهـش میـزان گـرد و 
غبـار اسـتان کرمـان تاثیرگـذار خواهد بـود اما 
بادهـای 120 روزه سیسـتان، بادهـای محلـی 

غالـب و قـرار گرفتـن کویـر لـوت در اسـتان 
کرمـان نیـز موجـب بـروز ریزگردهـا در شـرق 
حفاظـت  شـود.مدیرکل  مـی  اسـتان  ایـن 
محیط زیسـت اسـتان کرمان گفـت: همزمان 
بـا بارندگی هـای اخیـر برخی از نقاط اسـتان 
بـود کـه نشـان  و غبـار  کرمـان درگیـر گـرد 
مـی دهـد ایـن تـاالب بـه تنهایـی ریشـه گرد 
و غبـار شـرق اسـتان نیسـت.وی ادامـه داد: 
تـاالب جازموریان منشـاء 25درصد گرد و غبار 
داخلی کشـور اسـت و در صورتی که تابستانی 
داغ با شـدت تبخیر و کاهش بارندگی داشـته 
باشـیم، مشکل برخاسـتن گرد و غبار از تاالب 
نخواهـد شد.شـاکری   رفـع  نیـز  جازموریـان 
عنـوان کـرد: تاالب ها به صـورت کلی آب را در 
طوالنـی مـدت نگهـداری و پوشـش گیاهی و 
جانـوری منطقـه را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهد.

نخسـتین جشـنواره قصـه گویـی لوپه _ تـو در جنـوب کرمان 
برگـزار شـد و قصـه گوها به همراه عروسـک هایشـان دسـت 
بـه هنرنمایـی زدند.»مجید خوبـی زاده« سرپرسـت دبیرخانه 
کانون هـای مسـاجد جنـوب کرمـان، در گفت و گو بـا خبرنگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، بـا اشـاره بـه آییـن 
اختتامیـه نخسـتین جشـنواره قصـه گویـی لوپه_تـو، گفـت: 
برتریـن کتابخانه هـای جنـوب  از  کتابخانـه فاطمه هـا یکـی 
کرمـان اسـت کـه عالوه بـر انجـام فعالیت های حـوزه کتاب و 
کتابخانـه ای هـر سـاله برنامه هـای جدیـد و نو اجـرا می کند.

جنـوب کرمـان،  مسـاجد  دبیرخانـه کانون هـای  سرپرسـت 
نخسـتین  اختتامیـه  برگـزاری  شـاهد  امـروز  اضافـه کـرد: 
جشـنواره قصه گویـی بودیم و این یکـی از چندین برنامه های 
برگـزار  ایـن کتابخانـه  همـت  بـه  اسـت کـه  محتوایـی  پـر 
شـد.وی، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه هنر قصـه گویـی می تواند 
روایـت زندگـی انسـان را بازگـو کنـد، بیان داشـت: این چنین 
جشـنواره هایی می توانـد بـه ترویـج فرهنـگ قصه گویـی در 
سـطح جامعـه کمـک کنـد و زمینـه تبـادل تجربیـات مفیـد 
میـان قصه گویـان را فراهـم کند.خوبـی زاده، بـا اشـاره بـه این 
مطلـب کـه یکـی از رویکردهـای این جشـنواره اسـتعدادیابی 
اسـت، افـزود: نکته قابـل توجه این جشـنواره، حضور پر رنگ 
قشـر نوجـوان بود کـه این امـر نمایانگـر وجود اسـتعدادهای 
درخشـان در بیـن نوجوانـان جنـوب کرمان اسـت  و می تواند 
بـه بـروز و ظهور اسـتعدادهای این قشـر کمک بسـزایی کند.

سرپرسـت دبیرخانـه کانـون هـای مسـاجد جنـوب کرمـان، 
اضافـه کـرد:  قطعا در سـال های آینده شـاهد اتفاقات بهتری 
در ایـن زمینـه هسـتیم.»فرزاد میرشـکاری« دبیـر نخسـتین 
جشـنواره قصـه گویـی لوپـه _ تـو، در گفـت و گـو بـا خبرنگار 

خبرگـزاری شبسـتان، گفـت: ایـن جشـنواره بـرای نخسـتین 
بـار در جنـوب کرمـان و بـه همـت کتـاب خانـه فاطمه هـا و با 
حضـور شـاعر و نویسـنده کرمانـی خانم افسـانه شـعبانژاد در 
کهنـوج برگـزار شـد.فرزاد میرشـکاری، بـا بیـان ایـن مطلـب 
کـه ایـن جشـنواره  بـه صـورت منطقـه ای برگـزار شـد، ابـراز 
داشـت: بیـش از 200 شـرکت کننـده از 7 شهرسـتان جنـوب 
کرمـان در ایـن جشـنواره شـرکت کردند.دبیـر جشـنواره قصه 
گویـی لوپـه _ تـو، اظهـار کـرد: هـر شـرکت کننـده عروسـکی 
بـه شـکل قهرمـان قصـه  خـود سـاخته و بـا عروسـک های 
خـود قصـه گویـی کردنـد.وی، بیان داشـت: در این جشـنواره 
21 قصـه گـو به همـراه عروسـک هایشـان هنرنمایـی کردند.

میرشـکاری، بـا بیـان این مطلب کـه در جنوب کرمـان نیاز به 
احیـا فرهنـگ قصه گویی داریـم، به برخی از اهـداف برگزاری 
این جشـنواره اشـاره کـرد و افـزود: قصه گویی همـه نیازهای 
فرهنگـی جامعـه از جملـه  ادبیـات، نوع پوشـش لباس، فن 
بیـان، زبـان بـدن، شـعر و کتاب خوانـی را شـامل می شـود.

دبیـر جشـنواره با اشـاره به این مطلـب که قصه بهتریـن ابراز 
بـرای ترویـج فرهنـگ کتابخوانـی اسـت، بیـان داشـت: یکی 
از مهمتریـن اهـداف برگـزاری این جشـنواره، اسـتفاده از هنر 
قصـه گویـی بـه منظـور ترویـج فرهنگ  کتـاب خوانی اسـت.

وی، اضافـه کـرد: عـالوه بـر نهادینـه کـردن و احیـا فرهنـگ 
قصـه گویـی، ترویـج فرهنـگ  گـوش کـردن بـه قصـه نیـز از 
سـایر اهـداف این جشـنواره است.میرشـکاری، ادامـه داد: با 
آموختـن مهـارت گـوش کـردن بـه قصـه یـاد مـی گیریـم در 
زندگـی روزمـره بـا صبـر و حوصلـه به صبحـت هـای دیگران 
گـوش دهیم.دبیـر جشـنواره قصه گویی، بیان داشـت: در این 
جشـنواره 5 عروسـک برتر انتخـاب و قرار اسـت در مکانی به 

عنـوان مـوزه عروسـک های جنـوب کرمـان نگهداری شـوند و 
در معـرض دیـد دانش آمـوزان قـرار گیرنـد.

وی، اضافـه کـرد: مقـرر شـد صـدای ضبـط شـده قصـه گـو را 
بـا اسـتفاده از دسـتگاه ضبـط صوت در کنـار عروسـک ها قرار 
داده شـود تـا هـر بازدیـد کننـده ای بتوانـد قصه را گـوش کند. 
میرشـکاری، بـا بیـان ایـن مطلب که ایـن جشـنواره در بخش 
هـای دانـش آمـوزی، آزاد و عروسـک هـای برگزیـده  برگـزار 
شـد، به اسـامی برگزیدگان مرحله نهایی نخسـتین جشـنواره 
قصه گویـی لوپه_تـو اشـاره کـرد و افـزود: در بخـش دانـش 
آمـوزی، بـه ترتیـب امیرعلی دوسـت محمـدی از رودبـار، زنیا 
جاللـی از کهنـوج، زهـرا وزیـری از کهنـوج، آیسـان امیـری از 
کهنـوج و محنـا پوراحمدیـان از کهنوج مقام هـای اول تا پنجم 
را از آن خـود کردند.دبیـر جشـنواره قصه گویـی لـو پـه _ تـو، با 
اشـاره به اسـامی برگزیدگان بخش آزاد این جشـنواره اشـاره، 
ابراز داشـت: معصومه جهانبانی از عنبرآباد، اسـماعیل صبوری 
از قلعه گنج، علی آسـا از کهنوج و زکیه میرشـکاری از دهکهان 
بـه ترتیـب نفرات اول تا چهارم این بخش از جشـنواره شـدند.

ــران  ــر بح ــر خط ــر آژی ــای اخی ــارش ه ــا ب ــه ب ــد ک ــاید بگویی ش
خشکســالی ایــن منطقــه خامــوش شــده اســت ولــی متاســفانه بــا 
توجــه بــه خشکســالی هــای چنــد ســال اخیــر و زخــم هــای عمیــق 
ایــن بحــران بــا وجــود بــارش هــای اخیــر ولــی مرحمــی بــر زخــم 
ــه بســته خشکســالی صــورت نگرفتــه اســت.به گــزارش  هــای پین
ایرنــا، مســووالن بایــد خــود را بــرای شــرایط خشکســالی و ترســالی 
آمــاده کننــد تــا بــروز مشــکل در ایــن دو شــرایط نباشــیم و حــوادث 
اســتان هــای ســیالب زده و خشکســالی های تجربــه ای بایــد بــرای 
ادامــه مســیر باشــد تــا دچــار مشــکل نشــویم.امام جمعه جیرفــت 
گفــت: مســووالن بــرای ترســالی برنامه ریــزی الزم را داشــته باشــند 
ــت  ــن نعم ــود و از ای ــرار نش ــمالی تک ــای ش ــتان ه ــع اس ــا وقای ت
الهــی بصــورت بهینــه برداشــت کننــد تــا در ســال های خشکســالی 
ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــویم.مدیرعامل ش ــکل نش ــار مش دچ
ــه بارندگــی هــای  ــا توجــه ب کرمــان گفــت: مشــکل خشکســالی ب
اخیــر اســتان رفــع نشــده و ایــن خطــه همچنــان در وضعیــت کــم 
ــزود: اســتان کرمــان تابســتان  ــزاده اف ــم علی ــرار دارد.ابراهی ــی ق آب
ــال  ــه س ــبت ب ــر نس ــی بهت ــی وضعیت ــار بارندگ ــر آم ــال از نظ امس

قصه بهترین ابزار 
برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی
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مدیرکل هواشناسـی اسـتان گفت:سـامانه بارشـی جدید از بعد از 
ظهر شـنبه24 فردوردین ماه وارد اسـتان می شـود و فعالیت آن تا 
اواخر روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. تورج جدیدی با اعالم اینکه 
این سـامانه تزریـق رطوبت خوبی به همراه دارد اظهار داشـت:این 
سـامانه تلفیقـی از دو سـامانه بارشـی مدیترانـه ای و سـودانی 
اسـت و منبـع رطوبتـی آن دریـای عمـان و خلیـج فارس اسـت.

وی افـزود: بـارش هـا بـه صـورت رگبـاری و شـدید خواهـد بـود 
از جملـه  اسـتان  غربـی  جنـوب  و  جنوبـی  مناطـق  اکثـر  کـه 
بردسـیر،  رابـر،  بافـت،  اطـراف  کهنـوج،  جبالبـارز،  دامنه هـای 
اطـراف جیرفـت، فاریـاب، قلعه گنـج و رودبـار جنـوب را تحـت 
اسـتان کرمـان  هواشناسـی  کل  داد.مدیـر  خواهـد  قـرار  تأثیـر 
بـا اعـالم اینکـه اوج میـزان بارندگـی در شـهر کرمـان یکشـنبه 
خواهـد بـود گفـت: میـزان بارندگـی طـی 24 سـاعت اولیـه  10 
دو  تجمعـی  میزان)بـارش  و  اسـت  شـده  بـرآورد  میلی متـر 
بـود. میلی متـر خواهـد  دوشـنبه( 15  و  یکشـنبه  یعنـی  روزه، 

جبالبارزودهبکریبارندگی
بیشاز80میلیمترراپیشرودارند

جدیـدی ضمن اشـاره بـه  میزان بـارش تجمعی یعنـی روزی که 
بارندگـی شـروع می شـود تـا روزی کـه تحلیـل مـی رود ، گفـت: 
میـزان بـارش تجمعی)ظـرف یـک هفتـه( در برخی نقـاط مانند 
دهبکری و جبالبارز بیش از 50 تا 80 میلیمتر یا بیشتر خواهد بود.

جدیـدی بـا بیـان اینکـه برخـی می گوینـد چـرا آمار هواشناسـی 
بـا آمـار  آب منطقـه ای متفـاوت اسـت اظهـار داشـت: مـا متولی 
آب و هوای کشـور و عضو سـازمان جهانی هواشناسـی هسـتیم. 
مـا بخـارآب در اتمسـفر را پیگیـری می کنیم امـا آب منطقه ای با 

دسـتگاه باران سـنجی کـه دارنـد یـک قسـمت از حـوزه آب ریـز را 
جهت مطالعاتشـان بررسـی می کننـد.وی تاکید کرد: از اسـتاندار 
و فرمانـداران، شـهرداران تقاضـا داریم از آمار هواشناسـی به عنوان 
منبع اسـتفاده کنند.جدیدی اعالم کرد:  وقوع سیل در استان های 
همجوار کرمان از جمله سیسـتان و بلوچسـتان و هرمزگان دور از 
انتظـار نیسـت. رییس مرکـز پیش بینـی هواشناسـی کرمان هم 
خبـرداد: باران های بهاری رگباری و شـدید هسـتند و از باالدسـت 
روان آب هـا بـه سـمت رودخانه هـای فصلـی حرکـت می کننـد.

آب هـا طغیـان  روان  ایـن  پیامـد  کـرد:  ابـراز  حبیبـی  حمیـده 
رودخانه هـا و سـیالب در برخـی مناطـق جنـوب و جنـوب غربـی 

اسـتان خواهـد بـود. 

تجهیزاتجیرفتبرایمقابله
باسیلناکافیاست

فرمانـدار جیرفـت بـا اشـاره بـه احتمـال طغیـان رودخانه هـای 

ایـن شهرسـتان تجهیـزات موجـود در جیرفـت را بـرای مقابلـه 
سـتاد  جلسـه  در  عطاپـور  دانسـت.ابوذر  ناکافـی  سـیالب  بـا 
بحـران اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اسـتفاده از ماشـین آالت 
بیـان  خاکـی  سـیل بندهای  و  خاکریـز  ایجـاد  بـرای  جیرفـت 
داشـت: بـا توجـه بـه بازدیـد از رودخانه هـای شـهر جیرفـت بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه ماشـین آالت فعلـی کافـی نیسـت.

وی افـزود: تـوان مـا در شـهر جیرفـت کـم اسـت و نیـاز بـه 
دسـتگاه های بیشـتری داریـم زیـرا در برخی نقاط مثـل رودخانه 
شـور نمی توانیـم ظـرف دو یـا سـه روز مشـکل آن را برطرف کنیم 
چـون سـطح ایـن رودخانـه باالتر از سـطح شـهر جیرفت اسـت.

طغیانشور،جیرفترابهزیرآبمیبرد
فرمانـدار جیرفـت یـادآور شـد: در صـورت بارندگـی و بـه وجـود 
آمـدن روان آب هـا رودخانـه شـور طغیـان خواهـد کـرد و شـهر 
جیرفـت زیـر آب می رود ما در شـهر جیرفت واقعًا مشـکل داریم.

از  می تـوان  رودبارجنـوب  شهرسـتان  در  کـرد:  تصریـح  وی 
دسـتگاه های بخـش خصوصـی اسـتفاده کـرد. ابراهیم علیـزاده، 
مدیر عامل شـرکت آب منطقه ای اسـتان کرمان نیز درباره احتمال 
وقـوع سـیل در اسـتان خبـر داد و گفت:حریم و بسـتر تقریبی 7 
هزار و 500 کیلومتر مسیل) رودخانه( توسط شرکت آب منطقه ای 
مشـخص شـده اسـت و به اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان 
ارائـه دادیـم تـا در تملـک ما باشـد تا مانند گذشـته کسـی نتواند 
به انها دسترسـی داشـته باشـد و سـاخت و سـاز انجام دهند.وی 
همچنین به تعدادی از شـهرهای در معرض خطر سـیل اشاره کرد 
و گفت:  از وضعیت بعضی از شـهرهای اسـتان به شـدت نگرانیم.

خطونشانکمالیپوربهاستاندار
ومدیرعاملآبمنطقهای

نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلس شـورای اسـالمی 
خطـاب بـه اسـتاندار و مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای اسـتان 
کرمـان گفـت: هشـدارها دربـاره احتمـال وقـوع سـيل را داديـم، 
مسـووالن خودشـان بايد پاسـخگو باشـند و اگر هرگونه مشـکلی 
بـرای مـردم جنوب اسـتان به دلیل وقوع سـیل پیش بیاید قطعا 
پاسـخگو خواهیـد بـود و هیـچ توجیهـی پذیرفتـه نخواهـد بـود.

یحیـی کمالی پور به»کاغذوطن« گفت: با توجه اعالم هواشناسـی 
مبنـی براینکـه در روزهای 23 و 24 فروردین ماه در جنوب اسـتان 
احتمـال وقـوع سـیل اسـت.حدود سـه سـال اسـت کـه اعـالم 
کرده ایـم کـه جیرفت و عنبرآباد در محاصره سـه رودخانه دائمی و 
فصلـی قرار دارنـد ضمن آنکه چند نقطه حادثه خیز آن براسـاس 
بررسـی های کارشناسـان مربوطـه نیـز مشـخص شـده اسـت.

در  سـیل  حادثه خیـز  نقـاط  بـه  اشـاره  بـا  کمالی پـور 
حدفاصـل  کـرد:  عنـوان  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  شهرسـتان های 
سـدخاکی تـا پـل هلیـل، حدفاصـل پـل هلیـل تـا پـل دوم و 
حدفاصـل پـل دوم تـا منطقـه قلعـه نـو و چمـن و همچنیـن 

و  سـلمان آباد  و  نوبنـی  روسـتاهای  آب بـرده،  روسـتاهای 
سـیل آباد از نقـاط پـر حادثه خیـز ایـن دو شهرسـتان هسـتند.

وی اضافه کرد: سـطح رودخانه شـور چند سـانتیمتر از شهر باالتر 
اسـت و همچنیـن سـدچه های خاکـی باالدسـت شـهرک های 

مسووالنجنوبیازنبودامکاناتبرایوقوعاحتمالیسیلدراینمنطقهخبردادهاند

جنوب تجهیزات مقابله با سیل را ندارد

موجـیازبارندگـیوسـیلدرگوشـهگوشـهکشـورمانپـسازسـالهادسـتهوپنجهنـرمکـردنبـاغول
خشکسـالیبـهراهافتـاده،اسـتانکرمانکـههماکنونبـهعنوانمعینخوزسـتانوشهرسـتانمعرفی
شـدهوظیفهبازسـازیشهرستانحمیدیهایناسـتانرانیزبرعهدهگرفتهازسوییهواشناسیاحتمالبروز
سـیلدرجنـوبکرمـانراهشـداردادهوفرماندارجیرفـتدراینمیـانازنبودامکانـاتوتجهیزاتبرای
مقابلـهباسـیلخبـردادهعطاپورگفتهاگررودشـورطغیانکندشـهرجیرفتبـهزیرآبمـیرودفرماندار

فاریـابهـممیگویـدزیرسـاختهایالزمرانداریـموجیرفتوکهنـوجمعینفاریابشـدهاند.

فرمانــدارجیرفــتیادآورشــد:درصــورتبارندگی
وبــهوجــودآمــدنروانآبهــارودخانــهشــور
ــرآب ــتزی ــردوشــهرجیرف ــدک ــانخواه طغی
ــکل ــًامش ــتواقع ــهرجیرف ــادرش ــیرودم م
ــواناز ــوبمیت ــتانرودبارجن ــم.درشهرس داری
دســتگاههایبخــشخصوصــیاســتفادهکــرد.
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سیلنقاطیازشهرکرمان
راتهدیدمیکند

بحـران  مدیریـت  سـتاد  دبیـر 
شـهرداری کرمـان گفـت: قسـمت 
و  صاحب الزمـان  کـوه  جنـوب 
خیابـان  تـا  سرآسـیاب  شـمال 
اصلـی سرآسـیاب در معـرض خطر سـیالب قرار 
دارد.بـه گـزارش گـروه دریافت ایسـنا، "محمدرضا 
کرمـان  شـهر  وضعیـت  تشـریح  در  عسـکری" 
در مقابلـه بـا سـیل احتمالـی گفـت: در صـورت 
بارندگـی شـدید و بـا در نظرگرفتن شـیب تند کوه 
و آبـی کـه همیشـه در اثـر بارندگـی از بـاال دسـت 
از محلـه ی سرآسـیاب عبور می کنـد، این احتمال 
وجـود دارد که در صورت شـدت بارش ها، سـیالب 
ایجـاد شـده و خطـر جانـی و مالـی شـدیدی بـه 
مردم وارد شـود.وی خاطرنشـان کرد: در گذشـته 
وجـود  سرآسـیاب  منطقـه ی  در  شـنی  معـدن 
داشـته که ایـن معدن به شـکل حوضچه ای عمل 
مـی کـرده و موجـب می شـده تـا آب هـای روان 

در آن جمـع شـده و جـاری نشـوند اما متاسـفانه 
معـدن شـن پـر شـده و مـردم نیـز بدون کسـب 
مجوز به خصوص در زمانی که سرآسـیاب روسـتا 
تعریـف مـی شـده اسـت، روی زمیـن سسـت و 
خـاک ونخالـه ها به شـکل غیراسـتانداردی خانه 
ساختند.عسـکری افزود: متاسفانه درحال حاضر 
در مسـیر حرکـت سـیالب در منطقه سرآسـیاب، 
بـه شـکل نامطلوبـی سـازه هایی فاقد اسـتحکام 
سـاخته شـده انـد که اغلـب آنهـا فاقد اسـتاندارد 
هسـتند.وی تصریـح کـرد: هـم اکنـون قسـمت 
جنـوب کـوه صاحب الزمـان و شـمال سرآسـیاب 
تـا خیابـان اصلـی سرآسـیاب در معـرض خطـر 
سـیالب قـرار دارنـد و در صـورت بارندگـی شـدید 
و بـا در نظـر گرفتـن پـر شـدن چالـه، شـیب تند 
کـوه و مسـیر همیشـگی حرکت روان آبهـا در این 
منطقـه، خطـر جانـی و مالـی شـدیدی مـردم را 

تهدیـد مـی کند.
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شنبه  24 فروردین 1398  کاغذ جنوب

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 ائين نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 
139760319012002477 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای صفر آناهیده فرزند غالمعباس بشـماره شناسـنامه 438 
صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک واحد کارگاه و ترمینال ضبط پسـته به مسـاحت 15006 
متـر مربـع پـالک5073 اصلـی واقـع در بخـش 37 کرمـان بـه آدرس سـیرجان کیلومتـر 12 
جاده شـهربابک اراضی سـلطان آباد خریداری از مالکی رسـمی آقای علی اکبر اسـتوار محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. م الف 67- تاریخ انتشـار نوبت اول 

: 139/01/24- تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 1398/02/08
محمدآرمانپور–رئیسدفترثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابر رای 
شـماره 139760319012003624 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای غالمرضـا منوچهـری فرزنـد علـی بشـماره 
شناسـنامه 4 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت 13479/17 متر 
مربـع پـالک 901-900 اصلـی واقع در بخش 38 کرمان به آدرس سـیرجان هماشـهر یحیی 
آبـاد خریـداری از مالک رسـمی آقـای علی علی پلوئی  محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م الـف 55- تاریخ انتشـار نوبـت اول : 1398/01/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/08

محمدآرمانپور–رئیسدفترثبتاسنادوامالک

آگهیمزایدهغیرمنقولنوبتدوم
احـكام كيفـري  اجـراي  اجرایـي کالسـه 941711 شـعبه دوم  پرونـده  در 
دادسـراي عمومـي و انقـالب کرمـان، در نظر اسـت یک باب سـاختمان یک 
طبقـه بـه شـماره پـالک ثبتـی 759 فرعـي از 4746 اصلـی واقـع در بخش 
1 کرمـان بـه آدرس کرمـان - بلـوار سـعیدی کوچـه شـماره 27 - منزل پنجم سـمت راسـت 
)نمـای سـنگ( که طبـق نظریه کارشـناس بمبلـغ1/600/000/000 ریال برآورد قیمـت گردیده از 
طریـق مزایده فروش برسـد؛ جلسـه مزایـده در مـورخ 1398/01/27راس سـاعت 10 صبح در 
محـل شـعبه دوم اجـرای احکام کیفری دادسـرای عمومی کرمان و با حضـور نماینده محترم 
دادسـتان برگـزار مـی شـود. عالقه منـدان به خريد مـي توانند تـا روز قبل از جلسـه مزایده از 
ملـک مذکـور بازدیـد و10 درصد قیمت مذکور را به حسـاب 2171223925004 سـپرده دادسـرا 
نـزد بانـك ملـي واریز و فیـش آن را به همراه پیشـنهاد کتبي داخل پاکت درب بسـته تحویل 
ایـن اجرا نمایند. بدیهی اسـت شـخصي برنده مزایده شـناخته مي شـود کـه باالترین قیمت 
را در خواسـت نمایـد .ودر صـورت انصـراف برنـده مزایـده؛ ده درصـد واریـزی بـه نفـع دولـت 

ضبط خواهد شـد.
دادیارواحداجرایاحکامشعبهدوماجرایاحکامکیفریدادسرایعمومیوانقالب
شهرستانکرمان–میثمامیریم.الف15

آگهیابالغواحضار
آقـای خسـرو جاللـی آب بـرده  فرزنـد زیـاد مجهـول المکان همسـر 
شـما برابـر دادنامـه شـماره 9709973423000394شـعبه اول دادگاه 
عمومی )حقوقی(دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت تقاضای ثبت طالق 
نمـوده ودر خصـوص مهریـه وسـایر حقـوق خود بعـدا اقـدام مینمایند. لذا الزم اسـت 

ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـاراین آگهـی در دفتـر خانـه بـه آدرس جیرفـت –
بلـوار پاسـداران ابتـدای خیابـان ذوالفاقرروبـروی اسـلحه ومهمات حاضـر در غیر این 
صـورت طبـق مقـررات اقـدام به ثبـت خواهد شـد واعتراض بعـدی مسـموع نخواهد 

شـد –م الف 23
دکترمجیدخزاعی–سردفترازدواجوطالقجیرفت

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابر رای 
شـماره 139760319012002476 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای صفـر آناهیـده فرزنـد غالمعبـاس بشـماره 
شناسـنامه 438 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت 25423 متر 
مربـع پـالک5073 اصلـی واقـع در بخش 37 کرمان به آدرس سـیرجان کیلومتـر 12 جاده 
شـهربابک اراضـی سـلطان آبـاد خریـداری از مالکی رسـمی آقای علـی اکبر اسـتوار محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م الـف 68- تاریخ 

انتشـار نوبـت اول : 1398/01/24- تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 1398/02/08
محمدآرمانپور–رئیسدفترثبتاسنادوامالک

آگهیمزایدهمالمنقولنوبتاول
دایـره مزایده اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمان در 
نظـر دارد در خصـوص پرونده کالسـه 954440 شـعبه اول 
اجـرای احـکام حقوقـی کرمـان خط تولیـد لوله ونـوار پلی 

اتیلـن با مشـخصات ذیل :
1-خـط تولیـد لولـه های پلـی اتیلن با قطـر 160-400میلیمتـر ، باخروجی 
600 کیلوگـرم در سـاعت ، سـاخت چیـن RPM * 220KW120 مـدل 
،G-1102-08 سـریال 2011-36-16بـا برآورد قیمـت 4/750/000/000 ریال 

)چهـار میلیاردوهفتصـد و پنجاه میلیـون ریال( 
باخروجـی  125-50میلیمتـر  اتیلـن  پلـی  هـای  لولـه  تولیـد  2-خـط 
350کیلوگـرم در سـاعت، سـاخت چیـن، مـدل spdb-26 سـاخت 2011 
بـا سـریال G1112065 بابـراورد قیمـت 2/800/000/000  ریـال)دو میلیـارد و 

هشـتصد میلیـون ریـال( 
3-خـط تولید لوله های پلی اتیلـن 32-16 میلیمتر باخروجی 80کیلوگرم، 
مـدل،SX-35 مونتـاژ ایـران سـال KW،139122 سـریال B ،48104259با 

بـرآورد قیمـت 2/050/000/000 ریال )دومیلیـاردو پنجاه میلیون ریال( 
4-خـط تولیـد لولـه هـای پلـی اتیلـن 125-20میلیمتـر بـا خروجـی 200 
کیلوگرم،مونتاژایـران، KN *10011P75 بـا موتور سـاخت YELMAZترکیه، 
بـا بـرآورد قیمـت 2/350/000/000  ریال )دومیلیارد وسـیصدو پنجاه میلیون 

ریال( 
5-خـط تولیـد نـوار آبیـاری پلـی اتیلـن 16 میلیمتـر سـرعت باال، سـریال، 
G 112065 موتـور KW ،18/5 سـاخت 2008 کشـور چیـن با قیمت برآوردی 

1/650/000/000 ریـال )یـک میلیـارد و ششـصد و پنجاه میلیـون ریال( 
6-خط تولید نوار آبیاری پلی اتیلن 16 میلیمتر سـرعت باال سـاخت چین، 
موتـور KW15 و VOLT( (380 بـا برآورد قیمـت 1/350/000/000 ریال )یک 

میلیاردو سـیصد و پنجاه میلیون ریال
 متعلـق بـه شـرکت صنایع پالسـتیک کامور )سـهامی خاص( بـا وضعیت 
معلـوم که جمع كل شـش ردیف باال به مبلـغ 14/950/000/000 لاير )چهارده 
میلیاردونهصد و پنجاه میلیون ریال( توسـط کارشـناس رسـمی دادگستری 
ارزیابی شـده اسـت را از طریق مزایده بفروش برسـاند جلسـه مزایده برای 
روز شـنبه مـورخ 98/2/24 سـاعت 11صبـح بـا حضـور نماینـده دادسـرا در 
محـل اتـاق مزایده هـای اجرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمـان برگزار 
می گردد. لذا کسـانیکه تمایل به شـرکت در جلسـه مزایده دارند می توانند 
تـا 5 روز قبـل از تاریـخ برگـزاری مزایـده از امـوال مذکـور واقـع در کرمـان 
شـهرک صنعتی شـماره 2 )خضراء(-خیابان یاسـمن نبش یاسمن هفتم 
شـرکت صنایع پالسـتیک کامور )سـهامی خاص( بازدید نمایند و پیشـنهاد 
خود را بانضمام %10 مبلغ کارشناسـی بمبلغ  1/495/000/000 ریال با شناسـه 
واریـز 95387070008101258بـه حسـاب شـماره 2171293951000 سـپرده 
دادگسـتری کرمـان نـزد بانـک ملـی واریـز و در پاکـت درب بسـته تـا قبل 
از برگـزاری جلسـه مزایـده بـه اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمان 
تحویـل نماینـد و برنـده مزایـده کسـی خواهـد بـود کـه باالترین قیمـت را 
پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصراف برنده مزایـده % 10مبلغ واریزی به 
نفـع دولـت ضبط خواهد شـد. برنـده مزایده بایسـتی به منظـور جلوگیری 
از سوءاسـتفاده و لو رفتن پیشـنهادات اعالمی به جهت لزوم ارائه شناسـه 
واریـز بانکـی نسـبت بـه واریـز مابـه التفـاوت مبلـغ کارشناسـی تـا مبلـغ 

پیشـنهادی در روز مزایـده اقـدام نماینـد. م الف 17
دادورزمزایدههایاجرایاحکامحقوقیدادگستریکرمان-شیروانی

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 
139760319012002474 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای صفر آناهیده فرزند غالمعباس بشـماره شناسـنامه 438 
صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعه باغ به مسـاحت 30371 متر مربـع پالک5073 
اصلـی واقـع در بخـش 37 کرمـان بـه آدرس سـیرجان کیلومتـر 12 جـاده شـهربابک اراضی 
سـلطان آبـاد خریـداری از مالکـی رسـمی آقـای علـی اکبر اسـتوار محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـيد، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م الـف 66- تاریخ انتشـار نوبـت اول : 1398/01/24

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/08
محمدآرمانپور–رئیسدفترثبتاسنادوامالک

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 
139760319012003080 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای سـجاد خلیلـی فرزنـد محمدعلـی بشـماره شناسـنامه 
306008881 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 84/25 متر مربع 
پـالک 333 اصلـی واقـع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان انتهـای بلوار ولیعصر اولین 
کوچـه سـمت راسـت خریداری از مالک رسـمی آقای محمـود صحبت و اصغر مسـلمی زاده 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م الف 55
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/01/24-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/10

محمدآرمانپور–رئیسدفترثبتاسنادوامالک

آگهیمزایدهغیرمنقولنوبتاول
احـكام كيفـري  اجـراي  اجرایـي کالسـه970226 شـعبه دوم  پرونـده  در 
دادسـراي عمومـي و انقـالب کرمان، در نظر اسـت یک باب منزل مسـکونی 
بـه نام آقای علی حشـمتی فر به شـماره پالک ثبتی 2937 فرعـی از 4809 
اصلـی واقـع در بخـش 1 بـه مسـاحت حـدود 250 متر مربع بـه آدرس کرمـان خیابان مهدیه 
کوچه 58 منزل اول سـمت راسـت با کد پسـتی 7614776843 به مبلغ 4/110/000/000 ریال 
)معـادل چهارصـد و یـازده میلیون تومـان( برآورد قیمت گردیـده که از طریـق مزایده بفروش 
برسـد جلسـه مزایده در مورخ 1398/02/02 راس سـاعت 10 صبح در محل شـعبه دوم اجرای 
احـکام کیفـری دادسـرای عمومـی کرمـان و با حضـور نماینـده محترم دادسـتان برگـزار می 
شـود. عالقـه منـدان بـه خريد مـي توانند تـا روز قبل از جلسـه مزایـده از ملک مذکـور بازدید 
و10 درصـد قیمـت مذکور را به حسـاب 2171223925004 سـپرده دادگسـتری نـزد بانك ملي 
واریز و فیش آن را به همراه پیشـنهاد کتبي داخل پاکت درب بسـته تحویل این اجرا نمایند. 
بدیهـی اسـت شـخصي برنـده مزایده شـناخته مي شـود کـه باالترین قیمـت را در خواسـت 
نمایـد .ودر صـورت انصـراف برنـده مزایـده؛ ده درصـد واریزی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد.
دادیارواحداجرایاحکامشعبهدوماجرایاحکامکیفریدادسرایعمومیوانقالب
شهرستانکرمان–زهراخواجوییم.الف16

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکسیرجان

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابر رای شـماره 
139760319012003388 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نعمت هللا حلوائی پور فرزند دران بشـماره شناسـنامه 9951 
صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه باغ مشـتمل بر خانه به مسـاحت 11013/32 متر 
مربـع پـالک 1551اصلـی واقـع در بخش 38 کرمـان به آدرس سـیرجان چهارگنبد روسـتای 
شـولک خریـداری از مالک رسـمی  آقای غالمعلـی آذرپیکان و ضرغام کامـکار محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م الف 53
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محمدآرمانپور–رئیسدفترثبتاسنادوامالک

آب جارو نیست

تجلیل از مقام شامخ جانبازان در شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان

بورس را بشناسیم

فرماندارمنوجانتکذیبکرد:

استعفا نداده ام

ــه  ــان، مراســمی ب ــوب اســتان کرم ــرق جن ــروی ب ــع نی ــی شــرکت توزی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مناســبت روز جانبــاز بــا حضــور مدیــر عامــل و جانبــازان گرانقــدر ایــن شــرکت برگــزار گردید.مهــدوی 
نیــا مدیرعامــل ایــن شــرکت خاطــر نشــان کــرد : جانبــازان همچــون حضــرت ابوالفضــل )ع( در راه 
ترویــج فرهنــگ اســالمی و احیــای ارزش هــا اســتوار هســتند کــه ایــن مهــم بــا داشــتن روحیــه 
ــع  ــازان شــاغل در شــرکت توزی ــن مراســم از جانب ــدا کــرده اســت.در ای ــار و گذشــت تحقــق پي ايث

نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان بــا اهــدای لــوح تقدیــر و هدایایــی تجلیــل بعمــل آمــد.

بـازار سـرمایه و بـورس چیسـت ؟ چگونـه مدیریـت 
شـود؟ می 

شـاید تصـور کنیـد که این هـم یکی دیگـر از مقاالت 
دربـاره ی بـورس و نهایت چند کلمه و واژه ی مشـکل 
باشـد، و در آخـر بی فایده ، شـاید هـم باخود بگویید 
مـن کـه پـول نـدارم، بـورس بـه چـه کارم می آیـد؟ 

عجلـه نکنید...
در نظـر دارم  کـه در ایـن مقـاالت شـما را بـا یکـی از 
پـر کاربردتریـن وبهترین بازارها آشـنا کنـم ، به همین 
خاطـر در ایـن سـری مقـاالت بیش تر به مـوارد مهم 
و مطالبـی کـه بـا پـول مرتبـط باشـد ودر نهایـت بـه 

آمـوزش آن می پـردازم.
تعریف بورس

بـازار فیزیکـی وتحلیلـی مـدرن از یـک نـوع کاال یـا 
بـورس هـر  ازکاال کـه زیـر نظـر سـازمان  یـک رده 
کشـورقرار مـی گیردرا بـورس می نامنـد؛ مانند بورس 

طـال، بـورس آهـن آالت وپارچـه و....
انواع بورس

بـورس کاال، بـورس فلزات، بورس کشـاورزی، بورس 
اوراق بهـادار، فرابـورس و بورس اسـناد خزانـه؛ البته 

آتـی )کاال(  و  ارز  بـورس سـهام  ایـران بیش تـر  در 
کاربـرد دارد.

در بـورس، افـراد حقيقـی و حقوقی توسـط کارگزاران 
خـود بـه داد و سـتد می پردازنـد و در آن، خريـدار 
و فروشـنده می تواننـد يـک فـرد يـا يـک شـرکت 
باشـند. ايـن خريـد و فـروش تابـع قوانيـن خاصـی 
اسـت تحـت نظـارت سـازمان بـورس و اوراق بهـادار 
کـه در مـورد همـه و بـا هر مقدار سـرمايه بـه صورت 

يکسـان برخـورد می کنـد.
اما بورس از نگاه یک سرمایه گذار،

تجـارت بسـیار مطمعنـی اسـت کـه در نهایـت منجر 
بـه سـود می شـود. شـما در ایـن بـازار بـا هـر مبلـغ 
سـرمایه )500000 تومان(مـی توانیـد وارد شـوید آن 
هـم بـا هـر بـازه زمانـی از دقیقـه وسـاعت تـا کوتـاه 

مـدت، میـان مـدت و بلنـد مـدت.
در ایـن سـری مقـاالت ، به آشـنایی و آموزش مقوله 
سـرمایه گذاری ،بورس، قرارداد آتی، اوراق مشـارکت

سـهام طالیـی، اوراق قرضـه وبسـیاری از گزینه های 
سـرمایه گـزاری مـی پردازیم.بـا ما همراه  باشـید.
م.بحرینی

ــر از  ــه خب ــدار منوجــان به»کاغذوطن«گفت:»شــایعاتی در فضــای مجــازی منتشــر شــده ک فرمان
اســتعفای مــن داده انــد کــه فقــط در حــد شــایعه هســتند و آنهــا را رد مــی کنم.«حجتــی تصریــح 
ــس  ــات مجل ــرکت در انتخاب ــداری و ش ــری از فرمان ــاره گی ــرای کن ــی ب ــچ تصمیم ــال هی کرد:»فع

ــدارم امــا هنــوز هــم چیــزی مشــخص نیســت.« شــورای اســالمی ن
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آبگیریجازموریانبرریزگردهای
استانتاثیرگذاراست

70درصدسازههایآبخیزداری
جنوبکرمانآبگیریشدهاند

آغازنمایشگاهصنایعدستی
دائمیمنوجان

غالـب و قـرار گرفتـن کویـر لـوت در اسـتان 
کرمـان نیـز موجـب بـروز ریزگردهـا در شـرق 
حفاظـت  شـود.مدیرکل  مـی  اسـتان  ایـن 
محیط زیسـت اسـتان کرمان گفـت: همزمان 
بـا بارندگی هـای اخیـر برخی از نقاط اسـتان 
بـود کـه نشـان  و غبـار  کرمـان درگیـر گـرد 
مـی دهـد ایـن تـاالب بـه تنهایـی ریشـه گرد 
و غبـار شـرق اسـتان نیسـت.وی ادامـه داد: 
تـاالب جازموریان منشـاء 25درصد گرد و غبار 
داخلی کشـور اسـت و در صورتی که تابستانی 
داغ با شـدت تبخیر و کاهش بارندگی داشـته 
باشـیم، مشکل برخاسـتن گرد و غبار از تاالب 
نخواهـد شد.شـاکری   رفـع  نیـز  جازموریـان 
عنـوان کـرد: تاالب ها به صـورت کلی آب را در 
طوالنـی مـدت نگهـداری و پوشـش گیاهی و 
جانـوری منطقـه را تحـت تاثیـر قـرار مـی دهد.

و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری 
گفـت: 750 سـازه از طرح هـای 
آبخیـزداری و آبخـوان داری این 
منطقـه طـی بارندگی های اخیر آبگیری شـد 
کـه نقـش مهمـی در کنتـرل سـیالب، تغذیه 
سـفره هـای زیرزمینـی و نیـز کنترل رسـوب 
داشـته است.محمدحسن کردسـتانی افزود: 
بـا توجـه بـه بررسـی های انجـام گرفتـه در 
پـی بارندگی هـای اخیـر از اسـفند مـاه سـال 
گذشـته تاکنـون بـه طـور میانگیـن 70 درصد 
شهرسـتان  هفـت  آبخیـزداری  طرح هـای 
جنوبـی اسـتان کرمـان آبگیـری شـد.وی بـا 
بیـان اینکه 750 سـازه آبخیـزداری در جنوب 
کرمـان ایجـاد شـده اسـت، تصریـح کـرد: از 
ایـن تعـداد طـی بارندگـی هـای اخیـر 300 

طـرح بـه صورت 100 درصـدی و مابقی تا 50 
درصـد آبگیـری شـده اسـت.مدیرکل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان گفت: 
بـا توجـه به بررسـی هـای صـورت گرفته در 
پـی بارندگـی هـای اخیـر 80 میلیـون متـر 
متـر  میلیـون   12 سـیالب،  مکعـب کنتـرل 
مکعـب میـزان نفوذ آب به سـفره هـای زیر 
زمینـی و 2 میلیـون متـر مکعـب هـم کنترل 
ادامـه  اسـت.وی  گرفتـه  صـورت  رسـوب 
از  داد: همچنیـن حـدود 350 هـزار هکتـار 
حوضه هـای آبخیـز، 30 هـزار هکتـار اراضـی 
همچنیـن  و  آبـادی   300 باغـی،  و  زراعـی 
جنـوب،  رودبـار  فاریـاب،  شـهری  مناطـق 
قلعـه گنـج و زهکلـوت از خطـر بروز سـیالب 
و  مسـکونی  منـازل  بـه  خسـارت  ایجـاد  و 

ماندنـد. زیربنایـی مصـون  تاسیسـات 

مهنـدس تیمور منصـوری معاون 
توسـعه و مهندسـی گهر زمین با 
اشـاره به فعالیت های گسـترده 
ایـن شـرکت در منوجـان عنـوان 
کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه شـرکت گهـر زمیـن 
بعنـوان معیـن اقتصـاد مقاومتـی شهرسـتان 
طبیعـی  منابـع  بخـش  در  اسـت،  منوجـان 
 90 منوجـان  دشـت  آب  سـفره  احیـای  و 
هکتـار جنـگل کاری صـورت گرفتـه اسـت که 
حـدود 200 هکتـار دیگـر در حـال اجرا اسـت.

و  توسـعه  معـاون  متالـز،  مـی  بـه گـزارش 
مهندسـی گهـر زمیـن در ادامه عنوان کـرد: در 
بخـش زیرسـاخت هـای شهرسـتان منوجان 
مطالعـات پهنـه هـای معدنـی در وسـعت 4 
هزار کیلومتر مربع فاز یک انجام شـده اسـت 
کـه فـاز تکمیلـی آن در دسـت اجراسـت.وی 

افـزود: مطالعات راه انـدازی واحدهای بیوگاز 
توسـط دانشـگاه صنعتی شـریف انجام شده 
اسـت که بـرق مورد نیاز سیسـتم سرمایشـی 
را تامیـن می کند.مهنـدس منصـوری افـزود: 
تاکنـون بیـش از یکصـد عـدد تابلـو فـرش و 
رومبلـی توسـط بانوان هنرمند منوجـان آماده 
شـده اسـت. وی همچنیـن اظهار داشـت: در 
مجمـوع، 200 دسـتگاه دار قالـی در حـال کار 
اسـت کـه تـا کنـون بیـش از 10 درصـد از این 
فرش هـا آمـاده شـده اسـت. تـا کنـون بیش 
از پنـج هـزار عدد شـال زنانه توسـط بافندگان 
قابـل  میـزان  ایـن  اسـت کـه  شـده  تولیـد 
تحسـین اسـت.وی در ادامه گفت: نمایشـگاه 
صنایـع دسـتی منوجـان در شـهرهای کرمان، 
در  دائمـی  طـور  بـه  همچنیـن  و  سـیرجان 

منوجـان آغاز شـده اسـت.

ــران  ــر بح ــر خط ــر آژی ــای اخی ــارش ه ــا ب ــه ب ــد ک ــاید بگویی ش
خشکســالی ایــن منطقــه خامــوش شــده اســت ولــی متاســفانه بــا 
توجــه بــه خشکســالی هــای چنــد ســال اخیــر و زخــم هــای عمیــق 
ایــن بحــران بــا وجــود بــارش هــای اخیــر ولــی مرحمــی بــر زخــم 
ــه بســته خشکســالی صــورت نگرفتــه اســت.به گــزارش  هــای پین
ایرنــا، مســووالن بایــد خــود را بــرای شــرایط خشکســالی و ترســالی 
آمــاده کننــد تــا بــروز مشــکل در ایــن دو شــرایط نباشــیم و حــوادث 
اســتان هــای ســیالب زده و خشکســالی های تجربــه ای بایــد بــرای 
ادامــه مســیر باشــد تــا دچــار مشــکل نشــویم.امام جمعه جیرفــت 
گفــت: مســووالن بــرای ترســالی برنامه ریــزی الزم را داشــته باشــند 
ــت  ــن نعم ــود و از ای ــرار نش ــمالی تک ــای ش ــتان ه ــع اس ــا وقای ت
الهــی بصــورت بهینــه برداشــت کننــد تــا در ســال های خشکســالی 
ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــویم.مدیرعامل ش ــکل نش ــار مش دچ
ــه بارندگــی هــای  ــا توجــه ب کرمــان گفــت: مشــکل خشکســالی ب
اخیــر اســتان رفــع نشــده و ایــن خطــه همچنــان در وضعیــت کــم 
ــزود: اســتان کرمــان تابســتان  ــزاده اف ــم علی ــرار دارد.ابراهی ــی ق آب
ــال  ــه س ــبت ب ــر نس ــی بهت ــی وضعیت ــار بارندگ ــر آم ــال از نظ امس

گذشــته داشــته امــا بــه طــور کلــی تغییــر اقلیــم موجــب بــر هــم 
خــوردن تــوازن بارندگــی هــا و در نتیجــه رفــع نشــدن مشــکل کــم 
آبــی در ایــن اســتان شــده اســت.وی ادامــه داد: اختــالف بارندگــی 
در مناطــق مختلــف اســتان کرمــان از 14 میلیمتــر تــا 460 میلیمتــر 
ــان  ــتان کرم ــه ای اس ــرکت آب منطق ــت.مدیرعامل ش ــاوت اس متف
بــا بیــان اینکــه متوســط بارندگــی بلندمــدت در اســتان کرمــان 129 
ــه ای 120  ــای آب منطق ــتگاه ه ــت: ایس ــت گف ــوده اس ــر ب میلیمت
ــاه  ــی جــاری از مهرم ــی را طــی ســال آب ــر متوســط بارندگ میلیمت
ــر  ــون نمایــش می دهــد.وی ادامــه داد: 53 میلیمت ســال 97 تاکن
ــوده  ــته ب ــی گذش ــال آب ــان در س ــتان کرم ــی اس ــط بارندگ متوس
اســت.علیزاده بــا اشــاره بــه وضعیــت آب گیــری ســدهای اســتان 
کرمــان پــس از بارندگــی هــای اخیــر، عنــوان کــرد: ظرفیــت ســد 
ســیرجان 38 میلیــون متــر مکعــب بــوده کــه اکنــون 10 میلیــون آب 
ــون  ــزان 40 میلی ــزود: از می ــره شــده اســت.وی اف پشــت آن ذخی
ــون مترمکعــب  ــون 33 میلی ــت تاکن ــت ســد باف مترمکعــب ظرفی
آب گیــری شــده اســت.مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
کرمــان تصریــح کــرد: 180 میلیــون مترمکعــب آب از ظرفیــت 330 
میلیــون مترمکعبــی ســد جیرفــت ذخیــره شــده و مابقــی ایــن ســد 
اینــک خالــی اســت.وی ادامــه داد: همچنیــن اکنــون 140 میلیــون 
ــم  ــاء ب ــد نس ــت س ــب ظرفی ــون مترمکع ــوع 170 میلی آب از مجم
ــان  ــت: مخــازن ســدهای اســتان کرم ــر شــده اســت.علیزاده گف پ
ــه  ــورت لحظ ــه ص ــدها ب ــی آب س ــم ورودی و خروج ــرای تنظی ب
ــوب  ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع ــود.مدیرکل مناب ــد می ش ای رص
ــوان  ــزداری و آبخ ــای آبخی ــرح ه ــازه از ط ــت: 750 س ــان گف کرم
ــه  ــری شــد ک ــر آبگی ــای اخی ــی ه ــه طــی بارندگ ــن منطق داری ای
نقــش مهمــی در کنتــرل ســیالب، تغذیــه ســفره هــای زیرزمینــی و 
نیــز کنتــرل رســوب داشــته است.محمدحســن کردســتانی افــزود: 

ــا توجــه بــه بررســی هــای انجــام گرفتــه در پــی بارندگــی هــای  ب
اخیــر از اســفند مــاه ســال گذشــته تاکنــون بــه طــور میانگیــن 70 
درصــد طــرح هــای آبخیــزداری هفــت شهرســتان جنوبــی اســتان 
ــان اینکــه 750 ســازه آبخیــزداری  ــا بی کرمــان آبگیــری شــد.وی ب
در جنــوب کرمــان ایجــاد شــده اســت، تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد 
ــدی و  ــورت 100 درص ــه ص ــرح ب ــر 300 ط ــای اخی ــی بارندگی ه ط
مابقــی تــا 50 درصــد آبگیــری شــده اســت.مدیرکل منابــع طبیعــی 
ــه بررســی هــای  ــا توجــه ب ــان گفــت: ب ــوب کرم ــزداری جن و آبخی
ــر  ــون مت ــر 80 میلی ــای اخی ــی ه ــی بارندگ ــه در پ ــورت گرفت ص
مکعــب کنتــرل ســیالب، 12 میلیــون متــر مکعــب میــزان نفــوذ آب 
بــه ســفره هــای زیــر زمینــی و 2 میلیــون متــر مکعــب هــم کنتــرل 
رســوب صــورت گرفتــه اســت.وی ادامــه داد: همچنیــن حــدود 350 
هــزار هکتــار از حوضــه هــای آبخیــز، 30 هــزار هکتــار اراضــی زراعــی 
و باغــی، 300 آبــادی و همچنیــن مناطــق شــهری فاریــاب، رودبــار 
ــاد  ــیالب و ایج ــروز س ــر ب ــوت از خط ــج و زهکل ــه گن ــوب، قلع جن
ــون  ــی مص ــات زیربنای ــکونی و تاسیس ــازل مس ــه من ــارت ب خس
ــوان داری  ــزداری و آبخ ــای آبخی ــت: طرح ه ــتانی گف ماندند.کردس
نقــش بزرگــی در کنتــرل ســیالب، تغذیــه ســفره هــای زیرزمینــی 
ــت و  ــروزه اهمی ــرد: ام ــان ک ــوبات دارد.وی بی ــرل رس ــز کنت و نی
نقــش ویــژه طرح هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری بــر هیچکــس 
ــدوق  ــارات صن ــل اعتب ــتا از مح ــن راس ــت و در همی ــیده نیس پوش
توســعه ملــی، اعتبــارات خوبــی بــرای ایــن بخــش در نظــر گرفتــه 
شــده اســت.مدیرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان 
ــد  ــون داری فوای ــزداری و آبخ ــای آبخی ــرح ه ــت: ط ــار داش اظه
ــرات خشکســالی  ــت موجــب کاهــش اث ــه در نهای بســیاری دارد ک
می شــود، از ایــن رو آبخیــزداری را مــی تــوان مهمتریــن کار در 

حــوزه منابــع طبیعــی دانســت.

برای ترسالی
به برنامه ریزی نیاز است

و  سـلمان آباد  و  نوبنـی  روسـتاهای  آب بـرده،  روسـتاهای 
سـیل آباد از نقـاط پـر حادثه خیـز ایـن دو شهرسـتان هسـتند.

وی اضافه کرد: سـطح رودخانه شـور چند سـانتیمتر از شهر باالتر 
اسـت و همچنیـن سـدچه های خاکـی باالدسـت شـهرک های 

جیرفـت مثـل حسـین آباد و شـهید بهشـتی و...نیز از اسـتحکام 
کافـی برخـوردار نیسـتند.کمالی پور بـا تاکیـد برآنکـه ایـن مـوارد 
ذکـر شـده زنـگ خطـر جـدی در جنـوب اسـتان را بـه صـدا در 
آورده اسـت عنـوان کـرد: قبـل از وقـوع هـر حادثـه ای متولیـان 

امـر خودروهـای سـبک و سـنگین خـود را بـه منطقـه گسـیل 
دهنـد تـا کـف رودخانـه را بردارنـد تـا بـا مشـکل روبـرو نشـویم.

وی خطاب به اسـتاندار و مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای استان 
کرمـان گفـت: قبـال اعـالم کردیـم و اکنـون نیـز اعـالم می کنم که 

اگـر هرگونـه مشـکلی برای مـردم ما به دلیل سـیل پیـش بیاید 
قطعا پاسـخگو خواهید بود و هیچ توجیهـی پذیرفته نخواهد بود.

فاریابزیرساختهایالزمراندارد
فرمانـدار شهرسـتان فاریـاب به»کاغذوطن«گفت:در پی تشـکیل 
جلسـات سـتاد بحـران در حـال حاضر سـعی می کنیم تـا نکات 
بگیریـم. نظـر  در  را  از خسـارات سـیل  پیشـگیری  بـرای  الزم 

برخـی  داشـتن  از  فاریـاب  در  مـا  افزود:متاسـفانه  نیک نفـس 
زیرسـاخت ها ماننـد وجـود نهادهایـی همچـون هالل احمـر و...

محـروم هسـتیم و در حـال حاضـر شهرسـتان های جیرفـت و 
کهنـوج بـه عنـوان معیـن فاریـاب معرفـی شـده اند و نیروهـای 
هالل احمـر ایـن دوشهرسـتان هم اکنـون در حالـت آماده بـاش 
هسـتند تـا در صـورت بروز مشـکل کمک هـای الزم را ارائـه دهند.

بـاران رحمـت الهـی اسـت و امیدواریـم که زمین تشـنه سـیراب 
شـود امـا شـاهد خسـارت جانـی و...و مشـکالت مردم نباشـیم.

راهداریجنوبدرحالتآمادهباشاست
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان 
نیـز از آمـاده باش نیروهـای راهداری در هفت شهرسـتان جنوبی 
اسـتان کرمـان خبـر داد. مسـعود جمیلـی افـزود: بـا توجـه بـه 
وقـوع احتمـال سـیالب در منطقـه جنـوب کرمـان 145 دسـتگاه 
راهـداری سـبک و سـنگین و 185 نیـروی راهـداری در حالـت 
آمـاده بـاش قرار دارنـد. وی ادامـه داد: هفت راهدارخانه مسـتقر 
در شهرسـتان های جنوبـی اسـتان کرمان بـه دلیـل اخطاریه های 
سـازمان هواشناسـی و سـازمان مدیریـت بحـران کشـور در آماده 
بـاش کامـل بـه سـر می برنـد تـا در صـورت نیاز بـه امدادرسـانی 
پیـدا کننـد. حضـور  ممکـن  زمـان  بـا کمتریـن  محورهـا،  در 

 دکتر موسـوی معاون عمرانی اسـتاندار در جلسـه مشترک ستاد 
مدیریـت بحـران هفـت شهرسـتان جنوبـی اسـتان تأکیـد کـرد: 
مسـووالن اداره کل راهـداری نسـبت بـه بازدیـد از پـل عنبرآبـاد_ 
دریاچـه و گیـر بـودن دهانه های آن اقدام کننـد و اگر خدای نکرده 
اتفاقی بیفتد مسـوولیتش متوجه آن اداره کل اسـت. سرپرسـت 
از جلسـه  فرمانـداری رودبارجنـوب به»کاغذوطن«گفت:»پـس 
سـتادبحران تمامی دسـتگاه های لجستیک و سنگین شهرستان 
در حـال کار هسـتند.« خانـه گیـر ابـراز داشـت:»در حـال حاضر از 
تـوان بخـش خصوصـی نیـز کمک گرفتـه ایـم و آنها نیـز در حال 
ارائـه خدمـات الزم بـرای رفـع این مشـکل در حـوزه شـهر رودبار، 
تمامی روسـتاهای در معرض خطر و زهکلوت هستند.«وی ادامه 
داد:»بزرگتریـن مشـکل ندانسـتن زمـان و میزان دقیـق بارندگی 
اسـن چون مـی تواند تاثیـر زیادی در خرابی و ...داشـته باشـد.«

باتوجهبهپیشبینیهایســازمان
هواشناسیمبنیبرورودیک

ســامانهبارشیبهمنطقهواحتمال
وقوعسیالبوآبگرفتگیدر
مناطقدشتوکوهستان،از
کشاورزانحاشیهرودخانهها
ومناطقحادثهخیزدرخواست

میشــودبهمنظورحفظجانومال
خودازتوقفدرمسیرسیالبها
خودداریونسبتبهجمع

آوریاحشام،ادواتکشاورزیو
لولههایآبرسانیدرمسیررودخانه

وحفاظتازمزارعوباغات
کشاورزیخودتهمیداتالزمرا

انجامدهند.
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نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: الهام پی َپر
گرافیک: فاطمه خواجویی

صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شیوا کرمی
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

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

463 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 فروردیــن   24 شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

آوای محلی           

َهلیَلکَسرَبهایُیوُجمببوجاز
َنریگُولوکُوَنرگُوُرمببوجاز
ِمیوِنرُوِنشینتارُوَدر.اُوَمد
َبزیرِِشمسُوَمنُدوگُمببوجاز

شاعر:مهدیجاللی

تغرکیدرِگهبارومتویگُلرخت
تمامگوشتجونومپایُدهِلرِخت
چتاریستوایَبسسگدوومزِه
سرومکَلبووپنُجونپامکُلرخت

شاعر:ایرجانصاریفرد

َرواجیِمثَنواِیتارُوَچنِگه
َولیِحیفیَمرامیِغیُضَجنِگه
ُمِکهَزخمِیَدسِتروزِگاروم
ِاُطوریکُوشَورپاِیُمَتنِگه

شاعر:مهدیجاللی

مزایده فروش اموال و امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه
 واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان به شماره9۸-1

بانـکسـپهدرنظـرداردامـوالوامـالکتملیکـیومازادبرنیازخودراواقعدرمدیریتشـعبمنطقـهکرمانراازطریقبرگـزاریمزایدهعمومیبهفروشبرسـاندلذامتقاضیان
مـیتواننـدجهـتکسـباطالعاتبیشـتر،بازدیدازامالک،دریافتشـرایطمزایدهوتسـلیمپیشـنهاداتخودبهمدیریتشـعبمنطقهکرمانبهنشـانی:کرمان–خیابانشـریعتی

نرسـیدهبهقدمگاهطبقهاولقسمتپشـتیبانیمراجعهنمایند.

نحوهفروش:نقدیانقدواقساط
*توجـه:لطفـًا بـه اصالحـات احتمالـی انجام شـده در آگهی نوبـت دوم مزایده حاضـر که در 
روز یکشـنبه مورخ 1398/01/25در روزنامه سراسـری رسـالت منتشـر می گردد ومالک عمل 

می باشـد توجه فرمایید.
توضیحاتوشرایط:

1.جهـت دریافـت اسـناد و اوراق مزایـده ارائـه فیش واریزی به مبلـغ 200/000ریال به حسـاب 
جـاری طالیـی شـماره 1261800098605 بـه نـام اداره کل حسـابداری مالـی و بودجـه )قابـل 

پرداخـت در کلیه شـعب بانک سـپه سراسـر کشـور( الزامی اسـت.
2.مزایـده گـران می بایسـت معـادل 5% از قیمت پایه کارشناسـی منـدرج در آگهـی را بعنوان 

سـپرده شـرکت در مزایده به حسـاب جاری شـماره 241/40 به نام اداره کل حسـابداری مالی 
و بودجـه نـزد شـعبه نگیـن سـپه کـد 2200 واریـز و اصـل فیـش واریـزی را به همـراه قیمت 

پیشـنهادی در پاکت دربسـته تحویل نمایند.
اداری  وقـت  پایـان  مورخ1398/01/24لغایـت  روزشـنبه  اسـناد:از  دریافـت 3.مهلـت

. باشـد  1398/01/29مـی  مـورخ  روزپنجشـنبه  )سـاعت12/30( 
4.آخریـنمهلـتتحویـلپیشـنهادات:از روز شـنبه مـورخ 1398/01/31 لغایـت پایـان وقت 

اداری)سـاعت 13/30(روزچهارشـنبه مـورخ 1398/02/11 مـی باشـد
5.بازگشـاییپاکتهایپیشـنهادی: توسـط کمیسـون معامالت بانک در تهران بوده که زمان 

آن متعـا قبًا اعالم خواهد شـد.

ف
عرصهنوعکاربریشمارهپالکثبتیآدرسردی

)مترمربع(
اعیان
)مترمربع(

قیمتپایهکارشناسی
)ریال(

وضعیت
ملک

نحوه
توضیحاتفروش

1

کرمان-خیابان اقبال 
)شهید نامجو(روبروی 
فروشگاه بسیجیان حد 
فاصل کوچه 4و6 کد 
پستی 7619734975

18فرعی از1789 
اصلی واقع در 
بخش 3کرمان

125/7349/55تجاری
پس از کسر 20 درصد 

26/447/360/000
تخلیه

نقد / نقد 
و اقساط

زیرزمین بمساحت 
120/85متر مربع با قدر 

السهم از عرصه ومشاعات 
ومشترکات طبق قانون 

تملک آپارتمانها و آئین نامه 
اجرایی آن )بر اساس سند 
مالکیت (متعلق به بانک 

سپه میباشد

2
کرمان – بردسیر خیابان 
شریعتی طبقه زیرزمین 

پاساژ طلال-پالک14

11فرعی از15 اصلی 
واقع در بخش 

20کرمان
16/7قدر السهمتجاری

قیمت پایه کارشناس 
701/400/000

تخلیه
نقد / نقد 
و اقساط

این ملک طبق قانون 
تملک آپارتمانها حق 

استفاده از مشترکات را به 
قدر الحصه دارد

3

کرمان – زرند خیابان 
شهید چمران کوچه 

شماره 4 پالک 10جنب 
بازار

5914 اصلی واقع 
در بخش 13 

کرمان
750115تجاری

قیمت پایه کارشناسی 
4/500/000/000

تخلیه
نقد / نقد 
و اقساط

قابل ذکر است از مقدار96 
سهم موجود 51/5 سهم آن 
متعلق به بانک سپه است 
بنابر این ملک با شرایط 
ووضع موجود بفروش 

میرسد وارزش گذاری بر 
اساس سهم متعلق به بانک 

میباشد

4

کرمان –رفسنجان 
جاده اصلی رفسنجان 

کرمان شهرک 
صنعتی شماره یک 
–بلوار اصلی –پالک 

9-شرکت فراورده های 
صنایع غذایی مروارید 

رفسنجان

79فرعی مفروز 
ومجزی شده 
از یک فرعی از 

2093 اصلی بخش 
9کرمان 

33545/57252/85صنعتی
پس از کسر 20 درصد 
54/987/173/689

تخلیه
نقد / نقد 
و اقساط

این کارخانه بهمراه اموال 
،لوازم آزمایشگاهی وبا وضع 

موجود بفروش میرسد

5

کرمان-رفسنجان 
روستای عبداله 
آبادخیابان امام 

خمینی - خیابان شهید 
مطهری ضلع شرق 

خیابان پالکهای 67و69 
ترمینال ضبط پسته 

شمس کشت

2189 اصلی بخش 
9کرمان

کارگاهی 
)ضبط پسته(

200442271
قیمت پایه کارشناسی 

22/250/000/000
تخلیه

نقد/نقد 
واقساط

نوبتاول

بانکسپه–مدیریتشعبمنطقهکرمان شناسه آگهی 429121

سنا
 ای

س:
عک

آغاز احداث سیل بند حوضه 
آبخیز بند مملکت کرمان

بـا حضـور معـاون امـور عمرانی اسـتانداری کرمـان عملیات اجرایی سـد بنـد حوضه 
آبخیـزداری بندمملکـت  آغاز شـد.

بـه گـزارش ایسـنا سـیدمصطفی آیـت الهـی موسـوی، 22 فروردیـن ماه در حاشـیه 
آییـن آغـاز احـداث سـیل بنـد حوضه آبخیـز بنـد مملکت گفـت: در راسـتای کاهش 

خطـرات سـیل بـرای شـهر کرمان اجـرای ایـن پـروژه را آغـاز کردیم.
وی بـه اهـداف احـداث ایـن طـرح اشـاره کـرد و افزود: تالش این اسـت بخشـی از 
آب حاصـل از بـاران کـه از کـوه هـای باالدسـت بـه سـمت کرمـان جاری می شـوند 

را مهـار کنیم.
معـاون امـور عمرانی اسـتانداری کرمـان ادامه داد: آب حاصل از سـیل در این سـیل 
بندهـا مهـار و پـس از کاهـش شـدت و رسـوبات آنهـا به سـازه های پایین دسـت و 
در نهایـت از طریـق کانـال بـه اطـراف کرمان ایـن آب هدایت می شـود تـا نگرانی ها 

در خصوص سـیل برطرف شـود.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب که نگرانی ها از بابت سـیل که از شـرق کرمـان را تهدید می 
کـرد بـا احـداث این سـیل بنـد برطرف می شـود، اظهار کرد: متاسـفانه شـرق شـهر 
کرمـان در برابـر سـیل محافـظ نـدارد که در صددیـم با این سـیل بند در کوتـاه ترین 

زمـان ممکـن مشـکل را رفع کنیم.
موسـوی بـا بیـان این مطلب که مطالعاتی در این خصوص در سـال 94 انجام شـده 
اسـت، تصریـح کـرد: ایـن مطالعـات بخشـی از نگرانـی هـای مـا در خصوص سـیل 
برطـرف مـی کنـد.وی عنوان کرد: هفت بند سـنگ سـیمانی بـرای حوضـه آبخیز بند 
مملکـت کـه از کوهپایـه تـا ده بـاال و وسـعت آن بیـش از 43 هـزار هکتـار اسـت در 
نظـر گفتـه شـده کـه این هفـت بند بایـد در کوتـاه ترین زمـان ممکن احداث شـوند 
حتـی اگـر شـده برخـی از آنهـا بـا دو پیمانکار و در شـیفت کار شـوند و بایـد ظرف 2 
مـاه احـداث آنهـا پایـان یابد.موسـوی با اشـاره بـه اینکه عملیـات اجرایی سـیل بند 
چشـمه امـام رضا با مسـاحت 4 هـزار و 300 هکتـار که زیرحوضه بند مملکت اسـت 
بـا همـکاری سـپاه و ارتش آغاز شـد، خاطرنشـان کـرد: آب حاصل از این سـیل را به 

سـمت رودخانـه ماهانـی در غـرب هدایت و از شـهر خارج مـی کنیم.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: با اجـرای ایمن سـازی حوضه آبخیز بنـد مملکت 
بـه جـز شـهر کرمـان و سرآسـیاب 18 پارچـه آبـادی دیگـر نیـز در برابـر سـیل 

مصـون می شـوند.

کرمان
قطبگردشگریکشور

میــراث  ســازمان  مدیریــت  توســعه   معــاون 
و گردشــگری کشــور  دســتی   فرهنگی،صنایــع 
ــوم  ــگاه ب ــدازی 318 اقامت ــه راه ان ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــن اســتان ب ــال حاضــر ای ــت: در ح ــان، گف ــردی در اســتان کرم گ
ــان  ــا بی ــان ب ــل شــده اســت. خیاطی ــردی کشــور تبدی ــوم گ قطــب ب
اینکــه طبــق آمارهــای بانــک مرکــزی در ســال 97 آورده گردشــگری 
ــم  ــم، رق ــن رق ــزود: ای ــت، اف ــوده اس ــارد دالر ب ــور 11 میلی ــرای کش ب
ــن در  ــرد ای ــالش ک ــش آن ت ــت افزای ــد در جه ــت و بای ــی نیس باالی
ــور  ــه دوم کش ــد رتب ــی توان ــگری م ــت گردش ــه صنع ــت ک ــی اس حال
را در ارزآوری بدســت آورد بــه شــرط آنکــه جاذبــه هــای گردشــگری 
ــور  ــارج از کش ــردم خ ــه م ــب ب ــا و مناس ــات بج ــا تبلیغ ــور را ب کش
ــعه   ــاون توس ــم. مع ــتفاده کنی ــت ارزآوری اس ــی و از آن در جه معرف
گردشــگری  و  دســتی  میراث فرهنگی،صنایــع  ســازمان  مدیریــت 
کشــور بافــزود: در حــال حاضــر بایــد تمامــی امــور مرتبــط بــا صنعــت 
گردشــگری از طریــق ســامانه و سیســتمهای اطالعاتــی انجــام گیــرد 

ــود. ــی ش ــه جوی ــه صرف ــت و هزین ــه  در وق ک

بهرهبرداریازدوباندهسازی
ورودیشهرریگانتاخردادماه

ـــه  ـــه حادث ـــک نقط ـــذف ی ـــتای ح در راس
ورودی  ســـازی  بانـــده  دو  خیـــز، 
شـــهر ریـــگان تـــا خـــرداد مـــاه بـــه 
ــازی  ــرکل راه و شهرسـ ــد. مدیـ ــی رسـ ــرداری مـ ــره  بـ بهـ
ــردم  ــده مـ ــتاندار و نماینـ ــد اسـ ــان در بازدیـ ــتان کرمـ اسـ
شهرســـتان های شـــرق ایـــن اســـتان در مجلـــس شـــورای 
ـــی  ـــرفت فیزیک ـــت: پیش ـــر گف ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــالمی ب اس

ایـــن قطعـــه 6 کیلومتـــری 85 درصـــد اســـت. 
دو  پـــروژه  قـــرارداد  مبلـــغ  افـــزود:  بلـــوردی  دکتـــر 
ــار  ــال و اعتبـ ــارد ریـ ــگان 32 میلیـ ــازی ورودی ریـ بانده سـ
ـــرد:  ـــح ک ـــت.وی تصری ـــال اس ـــارد ری ـــده 18 میلی ـــه ش هزین
ــار  ــگان چهـ ــر از ورودی ریـ ــز 2 کیلومتـ ــن نیـ ــش از ایـ پیـ
خطـــه شـــده اســـت.مدیرکل راه و شهرســـازی اســـتان 
کرمـــان خاطرنشـــان کـــرد: 6 کیلومتـــر از ورودی شـــهر 
نرماشـــیر نیـــز کـــه یـــک نقطـــه حادثـــه خیـــز بـــه شـــمار 

مـــی رود، در دســـت دوبانده ســـازی اســـت.

خبر راهو
شهرسازی

کارشکنی گمرک ها در صادرات گوجه فرنگی
نمایندهمرم5شهرستانجنوبیدرمجلس:درسالرونقتولیدگرفتناختیارتنظیمبازاروصادراتمحصوالت

کشاورزیازدستوزارتخانهجهادکشاورزیظلمبزرگیدرحقکشاورزاناست

قـدری  بـه  فرنگـی  گوجـه  قیمت هـای  اواخـر  ایـن 
صرفـه  کشـاورزان،  بـرای  حتـی  کـه  بـود  پاییـن 
برداشـت کننـد  را  خـود  محصـول  نداشـت  اقتصـادی 
و دالل هـای گوجـه بـا جیب هـای پـر از پـول، حاصـل 
زحمـت گوجـه کاران را بـا کمتریـن قیمت هـا بـه چنـگ 
می آوردنـد و بسـیاری از کشـاورزان، دعـای خیـر خـود 
آنهـا  اگـر  چـرا کـه  می کردنـد  دالل هـا  ایـن  بدرقـه  را 
می داننـد کـه  می خوردند.همـه  احشـام  نمی خریدنـد، 
وضعیـت کشـاورزی ایـن منطقـه رو بـه بحرانـی شـدن 
بـه ضررهـای چندیـن سـاله  توجـه  بـا  دولـت  و  بـود 
گوجـه کاران، بـا اعـالم خبـر آزاد شـدن صـادرات گوجـه 
در ابتـدای سـال 98 بـه کشـاورزان عیـدی خوبی داد و 
ایـن خبـر، باعـث خوشـحالی گوجه کاران سـخت کوش 
منطقـه شـد.یک کشـاورز جنوبـی به»کاغذوطـن« گفت: 
خوشـحالی  باعـث  گوجه فرنگـی  صـادرات  شـدن  آزاد 
کشـاورزان منطقـه شـد چـرا کـه در سـال های گذشـته، 
فصـل برداشـت گوجه فرنگـی، فصـل ناراحتـی و انـدوه 
کشـاورزان  بـود.« سـاالری افزود:»با پیگیـری نمایندگان 
مجلـس و حمایـت دولـت تدبیـر و امید، صـادرات گوجه 
بـا مشـکالت  معنـی خداحافظـی  بـه  ایـن  و  آزاد شـد 
بـودن  آزاد  داریـم  اسـت.انتظار  گوجـه کاران  چندسـاله 
صـادرات گوجـه تـا پایـان فصـل برداشـت ایـن محصول 
ادامـه داشـته باشـد چرا که همـواره قیمت ایـن محصول 
در ابتـدا بسـیار خـوب بـوده و در پایـان فصـل برداشـت، 
بـا افـت شـدید مواجه می شـود.« یـک فعـال اقتصادی 
بـه خریـد تضمینـی محصـول گوجـه فرنگـی طـی سـال 
زراعـی اشـاره کـرد و گفـت: با توجـه به ضرر مالـی گوجه 
کاران طـی سـال گذشـته اقـدام بـه اطـالع رسـانی در 
زمینـه خریـد تضمینـی گوجـه بـه صـورت عقد قـرارداد با 
کشـاورزان کردیـم و نتیجـه این اقـدام ترغیب و تشـویق 
کشـاورزان بـرای کشـت گوجـه بود.محمدرضایـی ادامـه 
داد: اگـر ایـن اقـدام انجـام نمی شـد امـروز شـاهد ایـن 
حجـم باالی کشـت گوجه در جنوب کرمـان نبودیم و این 
حمایـت از کشـاورزان و آینـده نگـری بازار ایـن محصول 
بـود لـذا امروز هـم بـه دولتمردان پیشـنهاد صـادر کردن 
تـا  ارائـه می دهیـم  را  ایـن محصـول  از  حجـم خاصـی 
بیـان  نشـویم.وی  مواجـه  قیمـت  افزایـش  بـا مشـکل 
کـرد: اگـر کشـاورزان هرسـال قبـل از شـروع کشـت بـه 
ضـرر  هیـچ گاه  باشـند  داشـته  توجـه  مـا  توصیه هـای 

نخواهنـد کـرد بـه طور مثـال در سـال زراعـی کنونی هیچ 
کشـاورزی حاضـر بـه کشـت گوجه فرنگـی نبـود امـا بـا 
تضمیـن کارخانه هـای رب گوجه، کشـت کـرد و امروز هم 
بـه لطـف خـدا ثمـره اعتمادشـان را برداشـت می کننـد. 
نماینـده کارخانه هـای رب گوجـه جنـوب کرمـان اظهـار 
داشـت: درسـال رونق تولید از اسـتاندار و سایر مسووالن 
تقاضـا داریـم ترتیبـی اتخـاذ فرماینـد کـه بدهـی ارزی و 
ریالـی واحدهـای تولیـدی جنـوب کرمان را با نـرخ زمان 
قـرارداد از صنعت گـران دریافـت و تمامی جرائم، سـود و 
متفرعـات وام هـای تولیـدی را مورد بخشـش قـرار دهند 
و بـه تصویـب هیـات وزیـران برسـانند چـون درغیـر این 

صـورت بانک هـا از انجـام آن سـرپیچی خواهنـد کـرد.

کهنوجیکماهزودترگوجههایش
رابرداشتمیکند

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان کهنـوج هـم گفـت: 
برداشـت گوجـه فرنگـی در جنـوب کرمـان، هـر سـاله از 
مـزارع کهنوج آغاز می شـود و امسـال نسـبت به سـنوات 
قبـل بـا تعجیـل یـک ماهـه همـراه بـوده اسـت.علیرضا 
حیـدری افزود: ترویج کشـت نشـایی و از طرفی کاشـت 
در اراضـی بـا بافـت سـبک کـه زودرسـی محصـول را بـه 
همـراه دارد، باعـث شـده کـه ایـن محصـول در اوج نیـاز 
بازارهـای داخـل و خـارج با قیمت مناسـبی عرضه شـود 
و از ترافیـک بـار در زمان برداشـت معمـول منطقه خواهد 
کاسـت.وی تصریـح کـرد: ارقـام متنوعـی از گوجه فرنگی 
هرمـز،  سانسـید،  متیـن گلسـار،  ایـدن،   ،8320 نظیـر 
الیسـا، تماتـه و فـالت در ایـن شهرسـتان کشـت شـده 
اسـت.وی افـزود: طـی نشسـت های متعـدد با ریاسـت 
سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان، فرماندار کهنوج 
و معاونـت بهبـود تولیدات گیاهی، تدابیـر و تمهیدات الزم 
جهـت حـذف واسـطه هـا، خریـد و حمـل به موقـع این 

اندیشـیده اند. محصـول 

برداشت400هزارتنگوجهفرنگی
درجنوبکرمان

رییـس سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان از آغـاز 
جنوبـی  هفـت شهرسـتان  در  فرنگـی  برداشـت گوجـه 
اسـتان کرمـان خبـر داد و پیـش بینـی کـرد که امسـال 
بیـش از 400 هـزار تـن گوجـه فرنگـی در جنـوب کرمان 
برداشـت  کار  افـزود:  برخـوری  برداشـت  شود.سـعید 
نوبرانـه محصـول گوجه فرنگـی از مـزارع جنـوب کرمـان 
آغـاز و تـا اواسـط خـرداد مـاه ادامـه خواهـد داشـت.

جهـاد  وزارت  ابالغـی  برنامـه  برابـر  تصریـح کـرد:  وی 
کشـاورزی، برنامـه کاشـت گوجه فرنگـی بهـاره جنـوب 

کرمـان در سـال زراعـی 98 - 97 بـه میـزان 12 هـزار 
شـده  هدف گـذاری  تـن،  هـزار   395 تولیـد  و  هکتـار 
کـه امسـال بیـش از 11 هـزار و 850 هکتـار از اراضـی 
جنـوب کرمـان به کشـت گوجـه فرنگی اختصـاص یافته 
اسـت .وی اظهـار داشـت: در راسـتای پیشـبرد اهـداف 
بهینه سـازی مصـرف آب از ایـن سـطح کشـت، حـدود 
25 درصـد کشـت نشـایی و هشـت هـزار و 400 هکتـار 
مالـچ کف پـوش و هفـت هـزار و 800 هکتـار نـوار تیـپ 
جنـوب کرمـان  جهادکشـاورزی  سـازمان  اسـت.رییس 

مـزارع  از  نوبرانـه  برداشـت  عملیـات  کـرد:  تصریـح 
می شـود  پیش بینـی  و  شـده  آغـاز  شهرسـتان کهنـوج 
تـا یایـان فصـل برداشـت امسـال، بیـش از 400 هـزار 
تـن محصـول از سـطح مزارع جنـوب کرمان برداشـت و 

روانـه بـازار مصـرف شـود.

کارشکنیگمرکهادرصادراتگوجهفرنگی
درمـان  و  بهداشـت  کمیسـیون  رییسـه  هیـات  عضـو 
مجلـس نیـز، اظهـار کـرد: در سـال رونـق تولیـد گرفتن 
اختیـار تنظیـم بـازار و صـادرات محصـوالت کشـاورزی 
از دسـت وزارتخانـه جهـاد کشـاورزی و سـپردن آن بـه 
دسـت وزارتخانـه صمت، ظلـم بزرگی در حق کشـاورزان 
اسـت، بـه عنـوان نمونـه، کشـاورزان گوجـه کار جنـوب 
کرمـان امسـال بـا خـاک یکسـان شـده  اند.وی ادامـه 
داد: رییـس جمهـور و وزیـر امور اقتصادی توجه داشـته 
باشـند کـه گمـرک هـا در کار صـادرات گوجـه کارشـکنی 
مـی کننـد. حمـزه همچنیـن بـا تذکـر بـه وزیـر کشـور، 
اضافـه کـرد: سـرقت دام و احشـام در جنـوب کرمـان 
امـان مـردم را بریـده اسـت هـرگاه نیـز اعتـراض مـی 
کنیـم می گوینـد شـاخص های امنیتی منطقه اسـتاندارد 
اسـت در حالـی کـه امنیـت بدیـن معنا اسـت کـه وقتی 
مـردم شـب می خوابنـد از در امـان بـودن جـان، مـال و 
نامـوس خـود آسـوده باشـند لـذا لطفـا هرچه سـریع تر 
مـردم کهنـوج،  شـود.نماینده  رسـیدگی  مهـم  ایـن  بـه 
در  فاریـاب  و  گنـج  قلعـه  جنـوب،  رودبـار  منوجـان، 
مجلـس شـورای اسـالمی از اسـتاندار کرمـان بـه دلیـل 
دادن فرصـت رشـد بـه جوانـان منطقـه محـروم جنـوب 

کرمـان نهایـت تشـکر را کـرد.
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کرمـان جنـوب جهادکشـاورزی سـازمان رییـس
تصریـحکـرد:عملیـاتبرداشـتنوبرانـهازمـزارع
شهرسـتانکهنـوجآغازشـدهوپیشبینیمیشـود
تـایایانفصلبرداشـتامسـال،بیـشاز400هزار
تـنمحصولازسـطحمزارعجنوبکرمانبرداشـت
وروانـهبـازارمصـرفشـود.ویاظهـارداشـت:در
راسـتایپیشـبرداهدافبهینهسـازیمصـرفآباز
اینسـطحکشـت،حدود25درصدکشـتنشـایی
وهشـتهـزارو400هکتـارمالچکفپـوشوهفت

هـزارو800هکتـارنـوارتیپاسـت.


