
مدیرسازمان تعاون روستایی جنوب:شهرداری و شورای شهر باید هر چه زودتر 
دست فروش هایشان را از این مکان جابه جا کنند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب:

برگزاری انتخابات انجمن  
هنرهای نمایشی جنوب

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان:

قاچاق ارز در کرمان اندک است

شهرداری جیرفت ناتوان 
از ساماندهی دستفروشان

خطر تب کریمه کنگو پس از باران
مدیرکل اداره دامپزشکی جنوب کرمان: در کرمان بعد از بارندگی ها برای جلوگیری 

از انتقال بیماری تب کریمه کنگو اقداماتی در دست انجام است

فرماندار کهنوج:

نمره آموزش و پرورش کهنوج 
قابل قبول است
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قلعه گنج:

مبارزه هوایی و زمینی با ملخ ها 
در حاشیه تاالب جازموریان

شد
ش ر

رو
س

س: 
عک

ان
کر

 م
س:

عک

3

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید
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ارز چند نرخی؛ موریانه 

انبان اقتصاد ایران

سید جالل فیاضی
یادداشت مهمان

تیرمــاه ســال گذشــته در یادداشــتی تحــت عنــوان 
ــالح  ــه اص ــد ب ــی « رون ــی لعنت ــن 4۲00 تومان »ای
تــک نرخــی شــدن ارز بــدون تمهیــدات الزم و 
تبدیــل آن بــه وضعیــت » چنــد نرخــی « و فســاد 

ــردم)*( . ــد ک ــی از آن را نق ــت ناش وران
ــان  ــور اذع ــادی کش ــات اقتص ــه مقام ــون هم اکن
ــال  ــه س ــی ک ــارد دالر ارز دولت ــه 13 میلی ــد ک دارن
گذشــته بــه اصطــالح بــرای کاالهــای اساســی 
تخصیــص داده انــد یــا منجــر بــه واردات نشــده و 
روانــه بــازار آزاد شــده اســت یاکاالهــای وارد شــده 
بــه قیمــت ارز آزاد بــه دســت مــردم رســیده اســت .

رانــت ناشــی از ایــن میــزان »4۲00 تومانــی 
ــمی  ــوب !  و نورچش ــای خ ــه ژن ه ــی «ک لعنت
ــط 9000  ــاب فق ــا احتس ــد ب ــب زده ان ــه جی هاب
تومــان اختــالف قیمــت  بــا بــازارآزاد حــدود 
11۷000 میلیــارد تومــان اســت.که ایــن مبلــغ 
معــادل حــدود 34 مــاه ) ۲ ســال و 10 مــاه( 
یارانــه کشــور اســت . یارانــه ای کــه مقامــات 
ــزا  ــت آن ع ــب پرداخ ــد در ش ــی گوین ــط م ذیرب
ــا محاســبه ای دیگــر مشــخص  ــد ! وب مــی گیرن
ــت  ــا دریاف ــت خوارب ــران ران ــا بهت ــی شــوداز م م
ارز 4۲00تومانــی در ســال 9۷ از جیــب هــر ایرانــی 
ــه کــه  ــد ! و آنگون ــده ان ــون تومــان دزدی 1.5 میلی
ــه  دادســتان کل کشــور گفتــه اســت ارز دولتــی ب
۲500 شــرکت وفــرد واگــذار شــده هریــک از آنهــا 

ــد! ــب زده ان ــه جی ــان !ب ــارد توم 4۷ میلی
ســوگمندانه تــر اینکــه در فهرســت کاالهــای وارداتی 
بــا ارز دولتــی  درســال 9۷ کاالهایــی وجــوددارد کــه 
ــه تنهــا در لیســت ۲5 کاالی مشــمول ارز دولتــی  ن
نیســت بلکــه بســیار خنــده داراســت ؛ســنگ 
وصابون،مرباوژله،آدامس،ژیلت،رخــت  پا،شــامپو 
،آبحــو  مشــق  ،دفترچــه  ســویا  ،ســس  آویــز 
غیرالکلــی و.....!و روشــن اســت کــه ایــن ارز 
ــای  ــه و کااله ــاص یافت ــا اختص ــمی ه ــه نورچش ب
ــده  ــه ش ــازار آزاد عرض ــت ب ــا قیم ــز ب ــی نی واردات
ــی  ــکار 4۲00 تومان ــت آش ــی ران ــن یعن ــت وای اس

ــران! ــا بهت ــرای از م ــی ب لعنت
ممنوعیــت  از  پــس   98 ودرســال  اکنــون  و 
اختصــاص  »4۲00 تومانــی لعنتــی « ژنهــای 
خــوب بــرای دســت انــدازی بــه ارز نیمایــی کیســه 

ــد! ــه ان دوخت
آقــای دولــت ! بــاور بفرماییــد ارز چنــد نرخــی 
ــک  ــران! ی ــاد ای ــان اقتص ــت درانب ــه ای اس موریان
ــوت ارز دولتــی و نیمایــی را  ــرای همیشــه تاب ــار ب ب
ــار!. ــک ب ــک بار،شــیون ی ــرگ ی ــد !م تشــییع کنی

بــازار ارزرا بــه دســت عرضــه و تقاضــا – البتــه 
ــام  ــه لج ــزی و ن ــک مرک ــرل بان ــارت و کنت ــا نظ ب
کــس  هــر  تــا  بســپارید   – رهــا  و  گســیخته 
نیازبــه ارز دارد  آن را از بــازار آزاد تهیــه کنــد.در 
ــرار از  ــرای ف ــدگان  ب ــم صادرکنن ــورت ه ــن ص ای
ــم  ــا قای ــه ســامانه نیم ــی خــود ب ــز ارز صادرات واری
ــی هــم وارد  ــد وارز صادرات ــازی نمــی کنن باشــک ب
ــق  ــازارآزاد مــی شــودوالبته تولیــد و صــادرات رون ب
ــع از ارز 4۲00  ــت خــواران چشــم طم ــی گیردوران م
ــی  ــه م ــدم رنج ــد و ق ــی برمیدارن ــی و نیمای تومان

ــازار آزاد ! ــه ب ــد ب فرماین
در ایــن میــان دولــت مــی توانــد بــا ایجــاد 
ــی از  ــن و فراگیرحت ــع مطمئ ــبکه توزی ــک ش ی
ــاز  ــق کوپــن الکترونیــک کاالهــای مــورد نی طری
مــردم را بــه مصــرف کننــده برســاند و کاالهــای 
حیاتــی واساســی مثــل دارو ،گنــدم و...را خــود 
بــا هــر نــرخ ارزی وارد کنــد وبــا قیمــت گــذاری 
ــازوکار  ــفاف در س ــه ش ــن یاران ــب و تعیی مناس
توزیــع مطمئــن خــود قــرار دهــد ودامنــه نظــارت 
خــود را تــا مصــرف کننــده گســترش دهــدو 
البتــه حــل معضــل کاالهایــی نظیــر کاغــذ بــرای 
کتــاب ومطبوعــات مشــکلی اســت کــه بایــد بــا 
تدبیــر وبــدون تاثیــر نــرخ ارز واز طریــق قیمــت 
گــذاری یارانــه ای وتوزیــع تحــت نظــارت شــدید 

حــل شــود.
ــیر  ــا شمش ــمن ب ــه دش ــرایطی ک ــان! در ش آقای
تحریــم بــه مــا چنــگ و دنــدان نشــان مــی دهــد 
شــما دیگــر شــالق رانــت و فســاد و تبعیــض 
ــت  ــرای ران ــازی ب ــتر س ــی وبس ــد نرخ ــاارز چن راب
خــواری جماعتــی منفعــت انــدوز وقانــون شــکن از 
طریــق ارتباطــات ناســالم بــا صاحبــان امضاهــای 
طالیــی برگــرده ایــن مــردم مظلــوم نزنیــد. مــا را 

ــس اســت ! ب
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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان:

از سوی فرمانده انتظامی استان اعالم شد:

قاچاق ارز در کرمان اندک است

آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
شمال استان کرمان

مدیـرکل تعزیـرات حکومتی اسـتان کرمـان گفت: 
بخـش اعظـم بحـث قاچـاق در کرمـان مربـوط به 
کاالسـت و قاچاق ارز شـاید به تعداد انگشتان یک 

دسـت باشد.
قاچـاق کاال یکـی از پدیده هـای ضربـه زننـده بـه 
اقتصاد کشـور اسـت کـه اثـرات منفی آن بـر تولید 
داخلـی و اشـتغال غیرقابـل انـکار اسـت. در کنـار 
اقدامات انجام شـده در سـال های گذشـته باید در 
سـال »رونق تولیـد« به این مقوله توجه بیشـتری 
شـود. مردم هم می توانند در این زمینه با اسـتفاده 
از کاالهـای داخلـی گامـی مؤثـر در رونـق تولیـد و 
مقابلـه بـا قاچـاق کاال بردارنـد کـه البته الزمـه این 
امـر کیفی سـازی و توجـه جدی تولیدکننـدگان به 

حـق و حقـوق مصـرف کنندگان اسـت.
در ایـن زمینـه ارسـالن میـری، مدیـرکل تعزیـرات 
حکومتـی اسـتان کرمـان در گفت وگـو بـا مهـر در 
خصـوص نقـش تعزیـرات حکومتـی در فرآینـد 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز اظهـار کـرد: تعزیـرات 
حکومتـی بـه صـورت عـام یـک مرجـع رسـیدگی 
بـه تخلفـات اقتصـادی بـه صـورت عـام اسـت و 
بـه صـورت خـاص همگام بـا سـایر دسـتگاه های 

متولـی همـکاری می کنـد.
اسـاس  بـر  حکومتـی  تعزیـرات  داد:  ادامـه  وی 
قانـون عهـده دار رسـیدگی بـه بخـش اعظمـی از 
پرونده هـای قاچـاق کاال و ارز اسـت؛ در برخی موارد 
دادسـرای عمومـی و انقـالب هـم در ایـن زمینـه با 

مـا همـکاری دارند.
نقـض  طریـق  از  کـه  کاالهایـی  گفـت:  میـری 
تشـریفات قانونی به کشـور وارد یا خارج می شـوند 
قاچـاق هسـتند و طبق قانـون با این مـوارد برخورد 

می شـود.
مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان کرمـان بیان 
کـرد: قاچـاق کاال در همه سـطوح وجـود دارد و باید 
توجـه داشـت که دسـتگاه هایی کنترل و نظـارت با 

مراجـع رسـیدگی کننده متفاوت هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تعزیـرات حکومتـی مرجع 
رسـیدگی و صدور رأی در خصوص تخلفات قاچاق 

کاال اسـت، ادامـه داد: از زمان تصویب قانون مبارزه 
بـا قاچاق کاال اقدامـات خوب و بازدارنـده ای انجام 

شـده است.

مردم در زمینه برخورد با قاچاق کاال نقش 
آفرینی کنند

وی بـه نقـش تأثیرگـذار مـردم در مبارزه بـا قاچاق 
کاال اشـاره کـرد و ادامـه داد: مـردم در ایـن زمینـه 
بایـد در ایـن زمینـه ورود کننـد و نباید بـه اقدامات 
دسـتگاه های اجرایـی و اقدامـات سـلبی بسـنده 

. کنیم
مدیـرکل تعزیرات حکومتی اسـتان کرمان با تاکید 
بـر لـزوم کیفـی سـازی تولیـدات داخلـی تاکید و 
بیـان کـرد: باید کاالهـای داخلی به لحـاظ کیفی با 

تولیـدات سـایر کشـورها قابل رقابت باشـند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه مـردم به سـمت کاالهای با 
کیفیـت و قیمـت مناسـب گرایش پیـدا می کنند، 
افـزود: قطعـًا در زمینـه قاچـاق کاال برخـورد انجـام 
می شـود امـا شـاید نتـوان ادعـا کـرد کـه بـا همـه 

اشـکال کاال مبارزه شـده اسـت.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر در سـطح عرضـه 
کاالهـای قاچاق متنوعی شـاهد هسـتیم کـه برای 
مبـارزه بـا ایـن پدیـده کسـبه، مـردم و مصـرف 

کننـدگان می تواننـد نقـش ایفـا کننـد.
میری عنوان کرد: اگر دو قشـر فروشـنده و مصرف 
کننـده بـه جـای اسـتفاده از کاالهـای خارجـی از 
کاالهای داخلی مشـابه اسـتفاده کنند ضمن کمک 
بـه تولیـد ملی به بحـث اشـتغال و کارگران کشـور 
کمـک کرده انـد که این امـر نیازمند فرهنگ سـازی 

است.

در  اسـتان کرمـان  تعزیـرات حکومتـی  مدیـرکل 
خصـوص شـیوه برخـورد بـا قاچـاق کاال در سـطح 
عرضـه بیـان کـرد: هـر جنـس خارجـی قاچـاق به 
شـمار نمـی رود؛ کاالهایـی کـه از مبـادی رسـمی 
و غیررسـمی بـدون تشـریفات قانونـی از مبـادی 

رسـمی وارد کشـور می شـوند قاچـاق هسـتند.

مردم موارد عرضه قاچاق کاال را اطالع دهند
میـری از مردم خواسـت در صورت مشـاهده موارد 
قاچـاق کاال از طریـق سـامانه های »1۲4«، »110« و 
»135« گزارشـات را به دسـتگاه های مربوطه اطالع 

دهنـد تا با خاطیـان برخورد قانونی شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای انجـام هـر اقـدام 
عملیاتـی در جامعـه تـک تـک اعضـای آن جامعه 
می تواننـد نقـش آفرینـی کننـد، افـزود: در بحـث 
قاچـاق کنتـرل مبـادی ورودی یـک اصـل اسـت.

میـری با اشـاره به اینکه قاچاق بـر دو نوع »قاچاق 
ورودی« و »قاچـاق خروجی« اسـت، گفت: قاچاق 
ورودی از مرزهـای زمینـی، دریایـی و هوایـی وارد 
مملکت می شـود و قاچاق خروجی مانند سـوخت 

یـا دام اسـت کـه از مرزها خارج می شـود.

قاچاق دام به حداقل ممکن رسیده است
مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان کرمـان بیان 
کـرد: قاچـاق دام در اواخـر سـال گذشـته توسـعه 
یافتـه بـود که با اقدامات مقابله ای و پیشـگیرانه به 

حداقـل ممکن رسـیده اسـت.
وی ادامـه داد: قاچـاق خروجـی معمـوالً شـامل 
کاالهایـی اسـت کـه دولت بـه آن یارانـه اختصاص 
داده و قیمـت آنهـا در داخل کم و در خارج از کشـور 
بیشـتر اسـت و بـه این ترتیـب افراد سوءاسـتفاده 

گـر به سـمت قاچـاق کاال گرایـش پیـدا می کنند.
میـری بـا اشـاره بـه اینکـه قاچـاق ورودی اغلب 
کاالهـای نامرغـوب و بی کیفیت هسـتند، افزود: 
بایـد در بحث پیشـگیری از قاچـاق کاال اقداماتی 
انجـام می شـد کـه برخـی دسـتگاه های متولـی 
بـه  نکرده انـد  عمـل  خوبـی  بـه  زمینـه  ایـن  در 
عنـوان مثـال می تـوان بـه شناسـه دار کـردن و 
تعریـف کـد رهگیـری بـرای بسـیاری از کاالهـا 

اشـاره کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اسـتان کرمـان بر لزوم 
انجـام اقدامـات پیشـگیرانه تاکید کرد و افـزود: در 
بحـث قوانیـن مشـکلی نداریـم امـا در بحـث اجرا 
اجـرای  در خصـوص  متولـی  دسـتگاه های  بایـد 

اقدامات پیشـگیرانه پاسـخگو باشـند.

در بحث پیشگیری از قاچاق کاال ضعیف 
هستیم

وی بـا اشـاره به اینکه در بحث پیشـگیری ضعیف 
عمـل کـرده این، گفـت: بایـد زیرسـاخت ها در این 
زمینـه فراهـم شـود و نظـارت بـر مبـادی ورودی با 
کنترل فیزیکی و انسـانی جوابگو نیسـت و باید به 

سـمت الکترونیکـی کـردن کنترل ها پیـش رویم.
میـری عنـوان کـرد: در سـال 9۷ نسـبت بـه سـال 
9۶ بـا همـکاری دسـتگاه های متولـی 101 درصـد 
افزایـش ورودی پرونده هـا بـوده که نشـانگر رشـد 

اقدامـات مقابلـه ای اسـت.
مدیـرکل تعزیـرات حکومتی اسـتان کرمان شـمار 
پرونده هـای قاچـاق کاال در سـال 9۶ را هـزار و 889 
فقـره عنـوان کرد و ادامه داد: در سـال 9۷ سـه هزار 
و 80۶ فقره پرونده قاچاق در سراسـر اسـتان کرمان 

وارد شـعب تعزیرات حکومتی شـده است.
وی از افزایـش 95 درصـدی تعـداد پرونده هـای 
افـزود: میـزان  و  داد  مختومـه قاچـاق کاال خبـر 
وصولی یا محکومیت ها نسـبت به سـال 9۶ بیش 
از ۶5 درصـد افزایـش رقـم ریالی دارد. در سـال 9۶ 
بیـش از ۶3 میلیـارد ریـال و در سـال 9۷ بیـش از 

10۲ میلیـون ریـال وصولی داشـتیم.

قاچاق ارز در کرمان اندک است
بـا  مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان کرمـان 
اشـاره بـه اینکـه اکثـر قاچـاق در کرمان مربـوط به 
کاال سـت و قاچـاق ارز شـاید بـه تعـداد انگشـتان 
یک دسـت اسـت، گفـت: باید همـه مـردم در این 
زمینـه مشـارکت کننـد و بـا نخریدن و نـه گفتن به 
محصـوالت قاچـاق در ایـن زمینـه مشـارکت کنند.

وی گفـت: مردم مراقب باشـند چرا که اسـتفاده از 
کاالهـای قاچـاق ورودی بـه ویژه کاالهای سـالمت 
محـور فاقـد کیفیت مانند لوازم آرایشـی بهداشـتی 
و دارو ضـرر و زیان غیرقابل جبرانـی به همراه دارد.

کنتـرل  و  نشـان  فاقـد  کاالی  گفـت:  میـری 
آسـیب های جـدی مالـی و جانـی بـه همـراه دارد.

وی بـا اشـاره به سـال »رونق تولید« گفـت: یکی از 
وظایـف مـا حمایـت از تولیدکنندگان داخلی اسـت 
کـه بایـد در ایـن زمینـه یکسـری مقدمـات ایجاد 

شود.
مدیـرکل تعزیـرات حکومتی اسـتان کرمـان عنوان 
کـرد: کاالهـای تولیـدی بایـد بایـد دارای کیفیـت و 
مطابق با استانداردهای ملی باشند و تولیدکنندگان 
بایـد به سـمت کیفی سـازی محصوالت خـود گام 

بردارند.

اجتماعـی  امنیـت  ارتقـاء  طـرح  قبـل  سـاعتی 
مناطـق شـمال اسـتان بـا رمـز یـا "علـی ابـن ابـی 
طالـب )ع( " از سـوی فرمانـده انتظامـی اسـتان 

آغـاز شـد.

سـردار رضـا بنـی اسـدی فـر، فرمانـده انتظامـی 
امنیـت  ارتقـاء  بمنظـور  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
مـاه  بـودن  پیـش  در  بـه  توجـه  بـا  اجتماعیـو 
مرحلـه  دو  طـی  طـرح  ایـن  رمضـان  مبـارک 
پنهـان و آشـکار در دسـتور کار رده هـای انتظامـی 
شهرسـتان های زرنـد، راور و کوهبنـان قـرار گرفت 
از سـحرگاه  ایـن طـرح  کـه عملیات هـای آشـکار 

آغـاز شـدند. امـروز 
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان کرمـان، وی 
بـا اشـاره بـه نقـش موثر همـکاری مردم بـا پلیس 
افـزود: در  ایـن طـرح  در جهـت موفقیـت بیشـتر 
ایـن طـرح از تمـام ظرفیـت و تـوان انتظامـی در 
تعییـن شـده  قبـل  از  اهـداف  بـه  رسـیدن  جهـت 
بتوانیـم  هللا  شـاء  ان  کـه  می کنیـم  گیـری  بهـره 
رضایتمنـدی حداکثـری مـردم را بـه دسـت آوریم.

طـرح پاکسـازی مناطـق شـمالی کرمـان از طـرح 
هـای مهمـی اسـت کـه بـرای شناسـایی متهمیـن 
تحـت تعقیـب، سـارقان، قاچاقچیان مـواد مخدر و 

مخلیـن نظـم وامنیـت اجرایـی مـی شـود. اداره کل انتقال خون استان کرمان

نوبت دوم

یک مرحه ای خدمات تکمیل
تجدید فراخوان مناقصه عمومی

پایگاه انتقال خون جیرفت 
اداره کل انتقـال خـون اسـتان کرمـان درنظـر دارد، مناقصـه عمومی پـروژه تکمیل پایـگاه انتقال خـون جیرفت به 

شـماره 2098000132000001 از طریـق سـامانه تـدارکات دولت برگـزار نماید.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق 
درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در 
صـورت عـدم عضویـت قبلـی ، مراحل ثبت نـام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت 

در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : 98/2/14

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 روز چهارشنبه 98/2/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ 98/2/28

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 98/1/29
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـذار جهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت هـای الف : 

آدرس بلـوار 22 بهمـن جنـب شـرکت گاز ، انتقـال خون اسـتان کرمان و تلفـن 33230712
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141933
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مـژده مشـایخی- هفتـم اردیبهشـت مـاه سـال جاری 
مراسـم پاسداشـت سـی امین سال شـکل گیری مرکز 
کرمانشناسـی با حضور اصحاب هنر و فرهنگ و رسـانه 
برگـزار شـد. از جملـه نـکات قابل توجه در این نشسـت 
ارائـه سـخنرانی توسـط آقـای دکتر محمودرضـا ماهری 
بودکـه تخصصـی در حوزه باستانشناسـی جنوب شـرق 
ایـران نداشـت. نامبـرده کـه تخصـص علمـی اش در 
حـوزه عمـران و سـاختمان اسـت بـا اشـاره به گـزارش 
هـای دهـه 40 خورشـیدی که در سـه محوطه باسـتانی 
شـهداد، تـل ابلیـس بردسـیر و تپـه یحیـی صوغـان 
ارزوئیـه صـورت گرفتـه بـود، سـعی در ارائـه پیشـینه 
باستانشناسـی اسـتان کرمان بـر پایه گزارش یاد شـده 
داشـت غافـل از اینکـه طـی ۲5 سـال اخیـر قریـب بـه 
۲5 فصـل بررسـی باستانشناسـی در حـوزه هلیـل رود 
صـورت گرفتـه،۲1 فصل کاوش در تپـه ها و محوطه های 
باسـتانی در جیرفـت و حـوزه هلیـل رود انجـام گرفتـه 
اسـت کـه نتایـج بـه دسـت آمـده از ایـن کاوش هـا 
گواهی اسـت بر قدمت و پیشـینه باستانشناسـی حوزه 
 هلیـل رود و غنـای فرهنگـی، تمدنـی ایـن محوطـه.

وضعیـت  از  ماهـری  دکتـر  بیشـتر  آگاهـی  بـرای 
صـورت  فعالیت هـای  و  جیرفـت  تمـدن  امـروز 
گذشـته،  سـال   ۲5 طـی  حـوزه  ایـن  در  گرفتـه 
شـویم:  متذکـر  وی  بـه  را  زیـر  مـوارد  اسـت   الزم 
- سـه فصـل کاوش باستانشناسـی در تپـه گاوکشـی 
اسـفندقه به سرپرسـتی دکتر نـادر علیدادی سـلیمانی 
در  انسـانی  دائـم  اسـتقرارهای  گیـری  شـکل  کـه 
حـوزه هلیـل رود و بلکـه جنـوب شـرق ایـران را بـه 
هـزاره هشـتم پیـش از میـالد)9 هـزار و یکصـد سـال 
بـه  پایـه سـالیابی نمونه هـای زغـال  بـر  پیـش( کـه 
اسـت.  تپـه صـورت گرفتـه  ایـن  در   روش کربـن 14 
از  یکـی  در  باستانشناسـی  فصـل کاوش  شـش   -
بزرگترین مراکز تمدنی و آغاز شـکل گیری شهرنشـینی 
در جنوب شـرق ایـران یعنی تپه باسـتانی کنارصندل به 
 سرپرسـتی »دکتر یوسـف مجیدزاده« در دهه هشـتاد. 
- شـش فصـل کاوش باستانشناسـی در بزرگتریـن 
شـهر سـده هـای اولیـه تـا میانـی اسالمی)شـهر قدیم 
جیرفـت( بـه سرپرسـتی خانـم دکتـر حمیـده چوبـک 
در گورسـتان  اسـت. همچنیـن کاوش  انجـام گرفتـه 
مطوط آبـاد، کاوش درمحوطه باسـتانی ورامین جیرفت 
تاریـخ  از  پیـش  محوطـه  و  گورسـتان  در  کاوش  و 
صـورت  فعالیت هـای  ازجملـه  گنـج(  رمشـک)قلعه 
اسـت.  اخیـر  سـال  طـی ۲5  باستانشناسـی   گرفتـه 
متاسفانه همه این کاوش ها و نتایج شگفت انگیزشان 
کـه بصـورت مسـتند و علمی ثبـت و تایید شـده، از دید 
جنـاب آقـای ماهـری دور مانـده و ایشـان از آن غافـل 
مانده اسـت. گفتنی اسـت مسووالن مرکز کرمانشناسی 
در سـی امیـن سـال تاسـیس ایـن مرکـز اقـدام بـه 
برپایـی همایشـی بـه نـام گنـج سـی سـاله کردنـد. در 
مراسـمی که ایـن مرکز در دانشـگاه باهنر کرمـان برگزار 
کـرد از آقایـی بـه نـام دکتـر ماهـری بعنـوان سـخنران 
اسـتفاده شـد کـه در حـوزه باستانشناسـی و تاریخـی 
اسـتان سـخنانی ایـراد کـرد، سـخنانی که مبنـای آن به 
گزارشـهای دهـه چهل می رسـید تا وضعیت امـروز . جا 
دارد مسـئوالن بـرای انتخاب سـخنران برنامه هایشـان 
دقـت بیشـتری کنند تـا اطالعـات آنها درسـت، منطقی 
و بـه روز باشـد.دکتر ماهـری کتابـی به نـام » تمدنهای 
نخسـتین کرمـان« بـا همـکاری مرکـز کرمانشناسـی 
در سـال ۷9 منتشـر کـرده اسـت کـه بـر مبنـای ترجمه 
گزارش های باستانشناسـی دهه 40 نوشـته شده است.

تنـگ موردان کهنوج در حـدود ۲0 کيلومتر درازا دارد 
و دره هـای فرعـی مختلفـی در آن بـه چشـم مـی 
خـورد کـه هر کـدام جذابيت خـاص خـود را دارند. 
در ميانـه تنـگ مـوردان کهنوج، روسـتای مـوردان و 
در انتهای آن روسـتای آب باد واقع شـده است. در 
30 کیلومتـری شـمال فاریـاب تنگه زیبـای موردان 
بـا دیـواره های بلند و سـنگی و جریان آب رودخانه 
کـف آن، وجـود انبـوه درختـان خرمـا و مرکبـات و 
نیـز جنگل هـای تمشـک، صفـای خاصـی بـه ایـن 
تنگـه بخشـیده اسـت.تنگه ی زیبـا و شـگفت انگیز 
مـوردان کهنـوج در نـوع خـود در شهرسـتان پهنـاور 
کهنـوج بی نظیر اسـت. مـورد گیاهی بوده اسـت که 
در ایـن تنـگ می روییـده و نام گـذاری مـوردان بـه 
همیـن علـت بـوده اسـت و نیـز ز دیگـر جاذبه های 
ایـن تنـگ می تـوان بـه باغ هـا و نخلسـتان هـای 
 ۲0 حـدود  در  تنـگ  ایـن  کـرد.  اشـاره  زهمـکان 
کیلومتـر درازا دارد کـه دره هـای فرعـی مختلفی در 
آن بـه چشـم میخورد کـه هر کـدام جذابیت خاص 
خـود را دارنـد. در انتهـای ایـن تنـگ روسـتای آب 
بـاد واقـع شـده اسـت. دسترسـی بـه ایـن تنـگ 
از طریـق جـاده ارتباطـی کهنـوج بـه حاجـی آبـاد، 
پـس از شهرسـتان فاریاب، جاده خاکی روسـتای 
اسـت. امکانپذیـر  جـاده،  شـمال  در  مـوردان 

زیباتریـن قسـمت تنگـه مـوردان »تنـگ ُدل ُدل« 
اسـت. در ایـن محـل دیوارهـای عمـودی کوه های 
بـه  می کنـد  کار  چشـم  تـا  رودخانـه  طـرف  دو 
آسـمان قـد کشـیده اند. دیواره هـای کوه هـا در اثر 
جریـان سـیل و فرسـایش آبـی و بـادی صـاف و 
صیقلـی شـده اسـت. در قسـمت هایی از دیـواره 
را  تاریخـی  هـای  نـگاره  سـنگ  می شـود  کـوه 

مشـاهده کـرد .

»حســین اســحاقی« مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی جنــوب کرمــان،  در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
خبرگــزاری شبســتان از کرمــان جنــوب، بــا اشــاره بــه 
ــی شــعر  ــران انجمن هــای شناســه دار ادب حضــور دبی
ــی  و داســتان در  دومیــن گردهمایــی انجمن هــای ادب
کشــور، بیــان داشــت: طــی حکمــی از ســوی رییــس 
بنیــاد شــعر و ادبیات داســتان ایرانیان، جــوان فرهیخته 
کیــوان براهــام بــه عنــوان دبیــر کل انجمن هــای ادبــی 
جنــوب اســتان کرمــان انتخــاب شــد و از ســوی وزیــر 
محتــرم فرهنگ و ارشــاد اســالمی از خانــواده فرهیخته 
ــه  ــتمر در عرص ــای مس ــاس فعالیت ه ــه پ ــام ب براه
فرهنــگ و ادب تجلیــل شــد.وی، ادامــه داد: شــاعران 
فرهیختــه اســماعیل مالیــی، عبدالرضــا حســینی، 
اســماعیل احمــدی از شــاعران شهرســتان عنبرآبــاد بــا 
حضــور در جشــنواره  شــعر مــادر راور، موفــق بــه کســب 
رتبــه هــای برتــر شدند.اســحاقی، اضافــه کــرد: برگزاری 
ــی  ــای نمایش ــن هنره ــات انجم ــن دوره انتخاب دومی
ــا حضــور نماینــدگان مرکــز هنرهــای  جنــوب کرمــان ب
نمایشــی ایــران و انتخــاب آقایــان محمــد هللا توکلــی، 
عبدالحجــت حســینی، محســن تارنــگ و منصــور 
قمــری بــه مــدت ۲ ســال از ســایر فعالیت هــای ایــن 

ــود.  اداره کل ب

سخنرانا ن غیرمتخصص 
جشن سی ساله 

کرمانشناسی

تنگ موردان کهنوج

برگزاری انتخابات 
انجمن  هنرهای 
نمایشی جنوب

خبر

خبر

درست است به مردم بگوییم 
خودرو نخرید؟

افتتاح پست قرنطینه گیاهی 
در کهنوج 

مهم ترین سرمایه یک ملت 
سرمایه انسانی است

دنیـای اقتصـاد- بـه تازگـی برخی 
نهادهـای دولتـی پیشـنهادی بـه 
اصطـالح تحریـم وار را برای کاهش 
التهـاب و قیمـت در بـازار خـودرو 
ارائـه داده اند.چند روز پیش سـخنگوی سـازمان 
تعزیـرات گفت: »در فضایی که تعدادی سـودجو 
و دالل بـدون کارشناسـی قیمت هـا را افزایـش 
می دهنـد، از مـردم تقاضا می شـود خرید خودرو 
را عقـب بیندازنـد تـا شـرایط خرید و فـروش به 
روال عـادی برگردد.«ایـن اظهارنظـر در شـرایطی 
مطـرح می شـود کـه شـهروندان به دلیـل تـورم 
انتظـاری باال، سـعی می کننـد کاالهـای موردنیاز 
خـود از جملـه خـودرو را هرچه زودتـر خریداری 
کننـد؛ زیـرا گمان بـه افزایـش قیمت بیشـتر در 
آینده دارند. از نظر آنها، شـرایط سیاسـت خارجی 
و اقتصـاد داخلـی کشـور بـه شـکلی اسـت کـه 

تولیـد نزولی تـر و قیمـت صعودی تر خواهد شـد 
و بنابرایـن بهتـر اسـت نیاز خـود را هر چـه زودتر 
تامیـن کننـد تا با گرانی بیشـتر و حتـی نبود کاال 
مواجـه نشـوند. وقتـی چنین تفکـری در جامعه 
بـه وجـود آمـده، چطـور می تـوان شـهروندان را 
از خریـد بـاز داشـت؟نکته دیگـر اینجاسـت کـه 
نخریـدن خـودرو یـا هـر کاالی صنعتـی دیگـر، 
قـدم گذاشـتن بـه سـمت رکـود اسـت، آن هـم 
در شـرایطی کـه صنایـع داخلی همین حـاال نیز 
طـوق رکودتورمـی را به گـردن آویخته انـد. به نظر 
می رسـد همـان طـور کـه ضعیـف شـدن بخش 
عرضـه، بـازار را ملتهـب می کنـد، تضعیـف تقاضا 
نیـز سـمت تولیـد را به دردسـر خواهـد انداخت، 
بحـران  بـا  کـه  را  خودروسـازی  به خصـوص 
نقدینگـی دسـت و پنجـه نـرم می کند و چشـم 

انتظـار کمـک مالـی دولت اسـت.

بـه منظور جلوگیـری از ورود افات 
و بیماریهـای گیاهـی بـه بخـش 
کشـاورزی کهنوج، پست قرنطینه 
گیاهی این شهرسـتان رسـما کار 
خـود را آغـاز کردبـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و 
سـیما مدیرجهـاد کشـاورزی کهنـوج گفـت: بـا 
توجـه بـه وجـود آفـات و بیماریهـای گیاهی در 
اسـتانهای همجوار، پسـت قرنطینه گیاهی این 
شهرسـتان در ابتـدای محـور کهنوج-منوجـان 
راه انـدازی شـده اسـت . اقـای حیـدری افزود 
در ایـن پسـت قرنطینـه دو نفـر گیـاه پزشـک 
بـه شهرسـتان  مـواد گیاهـی  ورود  و  خـروج 
کهنـوج را کنتـرل مـی کننـد. وی بـا اشـاره بـه 
توقیـف و امحاء یک محموله نهـال خرما آلوده 
بـه آفت سوسـک سـرخرطومی حنایـی در این 
پسـت گفـت قرنطینـه و حراسـت از بهداشـت 

محصوالت کشـاورزی جنبه ملی و بین المللی 
دارد و وقتی محموله گیاهی به کشـور یا منطقه 
ای وارد شـود، حتی اگـر دارای ارزش میلیاردی 
باشـد، در صـورت نداشـتن گواهی سـالمت، در 
مبادی قانونی توقیف و معدوم می شـود.مدیر 
جهادکشـاورزی کهنوج به کشاورزان توصیه کرد: 
از جابجایـی و ورود و خـروج هـر گونـه انـدام 
گیاهـی از جملـه نهـال مرکبات و نهـال خرمای 
فاقـد مجـوز قانونی خـودداری کنند، چـرا که در 
صـورت آلودگـی باعث خسـارت جبـران ناپذیر 
به کشـاورزی شهرسـتان و منطقه خواهند شد. 
آقـای حیدری ضمن تشـکر از همکاری پلیس 
راه کهنوج، به حاملین و فروشـندگان نهال های 
غیـر مجـاز هـم هشـدار داد: در صـورت حمل و 
توزیـع هرگونه اندام گیاهـی فاقد مجوز، مطابق 

قانـون بـا آنان برخـورد خواهد شـد.

المسـلمین  و  حجت االسـالم 
جمعـه  امـام  افشـارمنش 
بـه  توصیـه  ضمـن  کهنـوج 
تقـوی به مناسـبت مـاه رمضان 
دوشـنبه  روز  مناسـبت  اولیـن  اشـاره کـرد: 
همزمـان اسـت بـا آغـاز مـاه مبـارک رمضان 
فـرا رسـیدن مـاه خـدا و مـاه بندگـی و مـاه 
تـالوت و نـزول قـران را تبریـک عـرض مـی 
خواهانیـم کـه  متعـادل  خداونـد  از  کنیـم. 
بـه مـا توفیـق بهره بـرداری هـر چـه بیشـتر 
فرمایـد.در  عنایـت  را  مبـارک  مـاه  ایـن  از 
ادامـه بـه سـخنان رهبـری در بـاب آمـوزش 
و  معلـم  نقـش  اشـاره کردنـد:  پـرورش  و 
آمـوزش و پـرورش را یـک نقـش اساسـی 
شـمردند و بیـان کردنـد مهم تریـن سـرمایه 
بـرای یـک ملت سـرمایه انسـانی اسـت زیرا 

کشـور بدون سـرمایه انسـانی مانند برخی از 
کشـورهای پولـداری اسـت که ثـروت آنها به 
صـورت سـفاهت آمیـز در اختیار دسـت های 
خایـن بـه بشـریت قـرار می گیرد.سـپس به 
سـخنان رهبـر انقـالب در مـورد سـند ۲030 
اشـاره کردنـد: جـان کالم در سـند ۲030 کـه 
فصـل مهمـی از آن بـه آمـوزش و پـرورش 
اختصـاص دارد این اسـت که نظام آموزشـی 
باید جوری تنظیم شـود که فلسـفه و سـبک 
زندگـی و مفهـوم حیـات بـر اسـاس مبانـی 
داده  آمـوزش  نوجوانـان  و  غربیبـه کـودکان 
شود.فشـارمنش در ادامـه بـه 18 اردیبهشـت 
سـالروز خـروج ترامپ از برجام در سـال 9۷ 
اشـاره کـرد: بعضی سـعی دارند کـه ماجرای 
شکسـت برجـام و بدعهـدی آمریـکا را دولت 

فعلـی و شـخص ترامـپ خالصـه کننـد

بخش شـدن اسـفندقه ثمره نگاه دولت تدبیر 
و امیـد بـه مناطق کم برخوردار اسـت تا شـاهد 
پیشـرفت روزافـزون ایـن منطقـه باشـیم. بـه 
گـزارش ایرنـا ، دولـت یازدهـم و دوازدهم نگاه 
ویـژه ای بـه مناطـق محـروم و کمتـر توسـعه 
داشـته و بـا ایـن نـگاه همـواره شـاهد رشـد و 
شـکوفایی مناطق مختلف طی فعالیت دولت 
عقالنیـت بـوده ایـم و امـروز نیز شـاهد بخش 
شـدن اسـفندقه جیرفـت بودیـم کـه نـوری 
از امیـد را در دل مردمـان سـخت کـوش ایـن 
منطقـه ایجـاد کرد.تقسـیمات کشـوری هیات 
دولـت در خصوص ارتقای مناطق کم برخوردار، 
حاکـی از اراده دولـت در جهت خدمت رسـانی 
بهتـر بـه مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه بـوده و 
این مسـاله سـبب خوشبینی بیشـتر مردم به 
نظـام مقدس جمهـوری اسـالمی ایران شـده 
است.سرپرسـت معاونت سیاسی، اجتماعی و 
امنیتی اسـتانداری کرمان گفت: بخش شـدن 
اسـفندقه نتیجـه وفاق و همدلی بیـن دولت و 
مجلـس برای خدمت رسـانی بیشـتر به مردم 
اسـت.محمد صـادق بصیـری افـزود: بخـش 
اسـفندقه در مـدار پیشـرفت قرار گرفته اسـت 
و هـر روز شـاهد تعالـی ایـن منطقـه خواهیم 
بـود.وی ادامـه داد: بـا بخش شـدن اسـفندقه 
مشـکالت و محرومیت ها برطرف می شـود و 
در گـذر زمـان مـردم این منطقه شـاهد لمس 

این موضـوع خواهنـد بود.

نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرابـاد در مجلس 
شـواری اسـالمی گفـت: بـا توجـه بـه بخـش 
شـدن اسـفندقه پیگیـر ایجـاد شـهرداری این 
منطقـه هسـتیم تـا زنجیـره خدمـت رسـانی 
شـوند. وصـل  بهـم  دیگـری  از  پـس  یکـی 

یحیـی کمالی پـور بخـش شـدن اسـفندقه را 
روز تاریخـی بـرای مـردم این منطقه برشـمرد 
و گفـت: ادارات بایـد نمایندگی های خـود را در 
اسـفندقه مسـتقر کننـد تـا مـردم در کمترین 
زمیـان خدمـات خـود را دریافـت کننـد و دیگر 
بـرای دریافت خدمات به شـهر مراجعه نکنند.

وی بـه جـذب نیرو در بخش اسـفندقه اشـاره 
کـرد و گفـت: نیروهـای کـه بـرای ادارات ایـن 
مطقـه جذب می شـوند بایـد از جوانـان بومی 
اسـفندقه باشـند تـا عدالـت رعایـت شـود و 
مـردم این منطقـه به حق خود برسـندفرماندار 
جیرفت بخش شـدن اسـفندقه را هدیه دولت 
دوازدهـم به مردم این منطقه برشـمرد و گفت: 
دولـت همـواره بـه مناطـق کمتر توسـعه یافته 
نـگاه ویـژه ای دارد.ابـوذر عطاپور رمـز موفقیت 
همـه فعالیت هـا را وفاق و همدلی برشـمرد و 
افـزود: با روحیـه جهادی و همدلی مشـکالت 
یکـی پـس از دیگـری برطـرف مـی شـوند از 
ایـن رو بایـد ایـن روحیـه در مردم و مسـئوالن 
نهادینـه شـود.وی تصریـح کـرد: شهرسـتان 
جیرفـت پیـش از این، از چهـار بخش مرکزی، 
اسـماعیلی، سـاردوئیه و جبالبارز تشکیل شده 

بـود کـه پس از ایـن ارتقا شـاهد افـزودن یک 
بخـش و یـک شـهر دیگـر بـه این شهرسـتان 
هسـتیم.نماینده عالی دولت در جیرفت گفت: 
دولـت یازدهـم و دوازدهـم نـگاه ویـژه ای بـه 
مناطـق محـروم داشـته و تقسـیمات جدیـد 
هیـات دولت هـم گواهی بر این ادعاسـت.وی 
افـزود: دولـت عالوه بر تقسـیمات کشـوری، با 
فراهـم کـردن زیرسـاخت هـای گاز، آب، بـرق 
و فـرودگاه در صـدد توسـعه و اعتـالی مناطـق 
ایـن زیرسـاخت  بـا فراهـم آوردن  تـا  اسـت 
هـا، زمینـه سـرمایه گـذاری بخـش خصوصی 
را فراهـم کند.دهیـار سـابق اسـفندقه گفـت: 
پس از 80 سـال دهسـتان اسـفندقه تبدیل به 
بخـش شـد لذا ایـن روز از ذهن مـردم منطقه 
فراموش نمی شـود. منصور ابوسعیدی بخش 
شـدن اسـفندقه را حاصل تالش های نماینده 
از  و  برشـمرد  کرمـان  اسـتاندار  و مسـاعدت 
زحمات مسـئوالن تشـکر کرد.وی تصریح کرد: 
بخـش اسـفندقه تمدنـی هشـت هـزار سـاله 
دارد و هـم اکنـون شـامل روسـتاهای بنامـی 
همچون دولت آباد، آبشـور و حسـین آباد بوده 

و شـامل 80 روسـتا بـا جمعیـت 14 هـزار نفـر 
اسـت. ابوسـعیدی منطقه باسـتانی فتـح آباد 
)گاوکشـی( را از محوطـه هـای تاریخی جنوب 
کرمـان برشـمرد و گفـت: این منطقه باسـتانی 
توسـط دکتر نـادر علیـدادی سـلیمانی حفاری 
میـراث  بـرای  منطقـه  ایـن  از  مسـتنداتی  و 
فرهنگی ارسـال شـده که طی نظر کارشناسان، 
قدمـت این منطقه هشـت هزار سـال و تقریبا 
850 سـال بیشـتر از قدمـت محوطـه تاریخی 

کنارصندل اسـت. 
وی ادامـه داد: مقبره میرحیـدر، مقر حکومتی 
خـودش،  وصیـت  بـه  کـه  بـوده  امیرحیـدر 
خـودش و فرزندانـش در ایـن مـکان دفـن 

شـده انـد.
اسـفندقه، منطقه ای سرشـار از مواد معدنی و 
دارا بودن ظرفیت های گردشـگری فوق العاده، 
سـال هـا در بـن بسـت بـی توجهی مسـئوالن 
قـرار گرفتـه بـود و امـروز بـا حمایت دولـت، از 
بـن بسـت خـارج شـده و بـا تبدیـل شـدن به 
بخش، در مسـیر پیشـرفت و رونـق اقتصادی 

قـرار گرفته اسـت.

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
صحرایـی  ملـخ  بـا  مبـارزه  از  قلعه گنـج 
در سـطح 9 هـزار و 480 هکتـار در تـاالب 
جازموریـان و حاشـیه این تـاالب خبر داد. 
بـه گزارش خبرگـزاری فـارس از قلعه گنج، 
حاشـیه  در  سلیمانی نسـب  غالمعبـاس 
مبـارزه بـا آفـت ملـخ صحرایـی در تـاالب 
جازموریـان اظهـار داشـت: خوشـبختانه با 
همـکاری دسـتگاه های مختلـف از جملـه 
سـپاه، بسـیج، منابـع طبیعـی، راهـداری و 
... در سـطح 9 هزار و 480 هکتار در تاالب 
جازموریـان بـا آفت ملـخ صحرایـی مبارزه 
و  شـدت  بـا  رونـد  ایـن  و  شـده  انجـام 
سـرعت بیشـتر تا نابـودی این آفـت ادامه 
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  دارد.مدیـر 
بـه  توجـه  بـا  داشـت:  بیـان  قلعه گنـج 
وسـعت منطقـه و تاالب بـزرگ جازموریان 
کار سمپاشـی منطقـه نیـز از طریـق ناوگان 
هوایـی وارد عمـل شـده و کار سمپاشـی با 
از طریـق هوایـی و  آفـت ملـخ صحرایـی 

زمینـی در حـال انجـام اسـت.

رویکرد محرومیت زدایی 

دولت اسفندقه را ارتقا داد 
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مسـووالن شـهر جیرفـت چندسـال قبـل بـرای سـاماندهی 
بـه  کـه  شـهر  اصلـی  خیابـان  کـه  دست فروشـانی 
را  آن هـا  می کردنـد  مسـدود  را  دارد  »یک طرفه«شـهرت 
حوالـی  در  مکانـی  بـه  قـوس  و  مدت هـا کـش  از  پـس 
بـازار  منتقـل کردند.اکنـون  شـهر  ایـن  سـینمای  چهـارراه 
دسـت فروش های جیرفـت را می تـوان به حلبی آباد تشـبیه 
کـرد زیـرا چهره  ظاهری زشـتی را به خود اختصـاص داده و 
قیافـه شـهر را هـم مخدوش کرده اسـت. بـازاری با ظاهری 
زشـت و زننـده کـه در نـگاه اول بیننده را به یاد زاغه نشـنیان 
می انـدازد غرفه هایـی کـه از پوشـش گونی هـای پالسـتیکی 
و…درسـت شـده اند و بـا روشن شـدن کولرهای آبـی تبدیل 
بـه سـونایی مرطـوب می شـوند امـا مـردم از وجـود چنین 
مکانـی کـه قیمت های مناسـبی نسـبت به بـازار دارد راضی 
امکاناتـی  بازارچـه هیـچ  ایـن  این هـا  بـر  هسـتند. عـالوه 
نـدارد و مسـائل و نـکات ایمنـی هـم در آن رعایـت نشـده 
اسـت و بـا رسـیدن فصل گرمـا و نصـب کولـر در غرفه های 
آن هرلحظـه احتمـال وقـوع آتش سـوزی و ...را می تـوان 
داد و یـک جرقـه می توانـد بـه فاجعـه ای در شـهر تبدیـل 
شـود. کسـانی کـه تـا قبـل از آشـنایی بـا بازارچه هایـی از 
ایـن دسـت بسـاط خـود را در پیاده روهـا و پارک هـا پهـن 
می کردنـد از زمانـی کـه مطلـع شـدند چنیـن فضایـی برای 
لقـای  دیگـر  شـده  ایجـاد  دسـت فروش ها  سـاماندهی 
بخشـیده اند  عطایـش  بـه  را  خیابـان  دست فروشـی کنـار 
سـدمعبر  و  اماکـن  نگـران  کـه  همیـن  معتقدنـد  امـا 
مـی ارزد.  دستفروشـی  دردسـرهای  تمـام  بـه  نیسـتند 

بازار روز »زن ها«جیرفت
در بخشـی دیگـر از شـهر»میدان امـام بـه سـمت چهـارراه 
روسـتایی  زنـان  از  جمعیتـی  بـا  قدیم«هـم  ژاندارمـری 
مواجـه می شـویم کـه بـه فـروش میـوه و تره بـار و حتـی 
لبنیـات می پردازنـد. برخـی از ایـن زنـان سرپرسـت خانوار 
هسـتند و هـر کـدام بـه اجبـار روزگار در این گوشـه از شـهر 
بـه دنبـال روزی بـرای تامیـن معـاش خـود و خانواده شـان 
وبداخال قی هـای  پرخاش هـا  بـا  گاهـی  امـا  هسـتند 
مامـوران سـدمعبر شـهرداری مواجـه می شـوند.یکی از آنهـا 
به»کاغذوطن«می گوید:»همسـرم سالهاسـت فـوت کـرده و 

مـن مانـدم و چهار فرزند قدو نیم قد که اکنون سـه نفرشـان 
دانشـجو هسـتند و هزینـه تحصیل شـان را از طریـق فروش 
سـیب زمینی و پیـازی کـه هـر صبـح زود از میـدن تره بـار 
خریـداری می کنم می پـردازم.«وی اضافـه کرد:»تاحاال چند 

بـار میوه هـا و تره بـارم را مامـوران شـهرداری داخـل جـوب 
ریختـه و یـا باالی ماشـین گذاشـته و بـا خود برده انـد، توان 
مقابلـه بـا آنهـا را ندارم اما چـاره ای هم جز ادامـه همین کار 
نـدارم کاش شـهردار بـه جای فرسـتادن این افراد سـروقت 
امثـال مـا کـه مجبـور هسـتیم بـا این مشـقت بـار زندگی را 
بـر دوش بکشـیم بازارچـه ای را راه می انداخـت و خیال مـان 
را راحـت می کـرد مـا کـه پـول نداریـم مغـازه راه بیندازیـم 
بگیریـم  بتوانیـم وام  نداریـم ضمانـت کنـد  را هـم  کسـی 
چیسـت؟« چـاره  کنیـم  دست فروشـی  هسـتیم  مجبـور 

قیمت های منصفانه 
یک شـهروند جیرفتـی به»کاغذوطن«می گوید:»هرچنداین 
بازارچـه نظـر عـده زیادی از مرم شـهر را به خـود جلب کرده 
امـا نمی تـوان از آن بـه عنـوان مکانـی امـن و مناسـب نـام 
بـرد امـا ما دلمـان به همیـن بازارچه خوش اسـت قیمت ها 
خـوب هسـتند و بـه قول معروف هم فال اسـت و تماشـا.« 
خانـم دیگـری هـم معتقد اسـت با اینکـه تا دلتـان بخواهد 
جنـس چینـی در بـازار زیاد اسـت امـا در اینجـا کاالهایی که 
می آورنـد همـه قیمـت مناسـب دارنـد و نمی شـود وقتـی 
وارد این بازارچه می شـوید دسـت خالی از آن خارج شـوید.

خانـم دیگـری می گوید:»مـن هیـچ مشـکلی بـا خریـد از 
دسـتفروش ها نـدارم. چـون آنهـا بـرای یـک لقمـه حـالل 
بـه جـای دزدی و مـال مردم خـوری ایـن کار را می کننـد. 
امـا متأسـفانه مشـکالتی ماننـد سـدمعبر مانع می شـود که 
آنهـا شـغل مناسـبی داشـته باشـند. همیـن کـه شـهرداری 
بـرای آنهـا جایـی را در نظـر بگیـرد تـا بتواننـد کاالی خـود 
مـا کـه  هـم  و  اسـت  برای شـان خـوب  هـم  بفروشـند  را 
می توانیـم اجناسـی بـا قیمـت مناسـب خریـداری کنیـم.«

زمین بازارچه به تعاون روستایی تعلق دارد
معناصـری عضـو شـورای شـهر جیرفـت بـه »کاغذوطـن« 
گفـت: »وجـود ایـن بازارچـه و دسـت فروش ها بـا شـکل 
و وضعیـت موجـود چهـره شـهر را مخـدوش کـرده و بـرای 
خـود آنهـا هـم البته تحمل این شـرایط سـخت اسـت.«وی 
افزود:»در شـورای شـهر به شـهرداری تذکر دادیم و خواستار 
آن شـدیم هـر چـه زودتر فکـری به حـال این مسـاله بکند 
شـهرداری هـم قول مسـاعد داد تـا این موضـوع را پیگیری 
کـرده و جـای مناسـبی را بـا امکانـات اولیـه فراهـم کند که 
ایـن مسـاله بـا تعطیـالت عیـد مواجـه شـد. دوشـنبه ایـن 
موضـوع را در شـورای شـهر پیگیری می کنیـم.«وی تصریح 

سـازمان  بـا  را  اختالفـی  هـم  سـینما  کرد:»بازارچـه کنـار 
تعـاون  بـه  بازارچـه  ایـن  داریـم، زمیـن  تعـاون روسـتایی 
ایـن سـازمان را در  بایدمسـووالن  روسـتایی تعلـق دارد و 
جلسـات شـورا دعـوت کنیـم تـا ایـن مشـکل زودتـر حـل 
شـود البته شـهرداری مشـکلی نـدارد و همـکاری می کند.«

در تعطیالت نوروز گفتیم با بنر دیوار بازارچه 
پوشانده شود تا جلوی میهمانان نوروزی 

آبروداری کنیم
امیرمحمـودی رییس شـورای شـهر جیرفت بـه »کاغذوطن« 

شهرداری جیرفت ناتوان از ساماندهی دستفروشان
مدیرسازمان تعاون روستایی جنوب:شهرداری و شورای شهر باید هر چه زودتر دست فروش هایشان را از این مکان جابه جا کنند

از سـال ها قبل مسـووالن جیرفت با نابسـامانی دسـت فروش ها در شهر سـروکار داشـتند و هر روز بحث و 
برنامه جدیدی بود تا اینکه با تصمیم غنچه پور فرماندار و شـهردار و شـورای وقت در محل چهارراه سـینمای 
جیرفت سـاماندهی شـدند زمین بازارچه متعلق به سـازمان تعاون روسـتایی است و این سـازمان نیز برای 
سـاخت یک سـازه اقدامات حقوقی برای بازپس گیری زمین کرده و در حال پیگیری اسـت. مدیرسـازمان 
تعـاون روسـتایی جنوب می گوید شـهرداری  وشـورای شـهر باید هر چـه زودتر دست فروش هایشـان را از 

اینجا منتقل کنند شـورای شـهر هم می گوید در حال بررسـی مکان جدیدی اسـت.

جیرفــت  شــهر  شــورای  عضــو  معناصــری 
بازارچــه  ایــن  به»کاغذوطن«گفت:»وجــود 
وضعیــت  و  شــکل  بــا  دســت فروش ها  و 
موجــود چهــره شــهر را مخــدوش کــرده و بــرای 
ــرایط  ــن ش ــل ای ــه تحم ــم البت ــا ه ــود آنه خ
ــهرداری  ــه ش ــهر ب ــورای ش ــت.در ش ــخت اس س
ــه  ــر چ ــدیم ه ــتار آن ش ــم و خواس ــر دادی تذک
ــد  ــاله بکن ــن مس ــال ای ــه ح ــری ب ــر فک زودت
ــن  ــا ای ــاعد داد ت ــول مس ــم ق ــهرداری ه ش
ــبی  ــای مناس ــرده و ج ــری ک ــوع را پیگی موض
ــن  ــه ای ــد ک ــم کن ــه فراه ــات اولی ــا امکان را ب

ــد.« ــه ش ــد مواج ــالت عی ــا تعطی ــاله ب مس

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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روزنامه های دیروز

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139۷۶0319014003013-9۷/05/۲1هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیجان میر شـکاری رود فرق فرزند مراد علی بشـماره 
شناسـنامه 53۷صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 418متـر مربع پالک - 
فرعـی از4۷- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 4۷-  اصلی قطعـه یک بخش 45کرمان واقع 
در احمد اباد عنبرآباد خریداری از مالک رسـمی آقای منوچهرسـلمانزاده محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الف:۲088-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/۲۷ – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/0۲/15
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

حصر وراثت 
شـرح  نسـب  قنبرسـعیدی  آقـای  اسـت  مقتضـی 
دادخواسـت تقدیمـی توضیـح داده شـادروان قاسـم 
سـیدی زه کلوت درتاریخ 9۷/1۲/8 فوت نموده شـده 

وارث عیـن فـوت  عبـارت از: 
ملـی  شـماره  بـه  رحمـدل  فرزنـد  زه کلـوت  سـعیدی  1-دادخـدا 

53۶9514۷4۷)بـرادر(                
ملـی  شـماره  بـه  رحمـدل   فرزنـد  نسـب  سـعیدی  ۲-قنبـر 

) 53۶0348119)بـرادر 
ملـی  شـماره  بـه  رحمـدل  فرزنـد  نسـب  سـعیدی  3-عزیـز 

                ) 53۶9514۷55)بـرادر 
ملـی  شـماره  بـه  رحمـدل   فرزنـد  نسـب  سـعیدی  4-محسـن 

                           ) 53۶9514۷۷1)بـرادر 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 
اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال گواهی 

صـادر خواهـد شـد .
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – اسحاق فقیرشاهی  -  م الف :554

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139۷۶0319091000531-

9۷/10/۲3هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
خانـم کلپـوره شـگرف نخعی فرزند حسـین  بشـماره شناسـنامه 19۶با کـد ملـی ۶0۶941833۶صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانه مشـتمل بـر باغچه به مسـاحت 85۷متر مربع پـالک - فرعی 
از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از 49-  اصلـی قطعـه یـک بخـش 45کرمـان 
واقـع درعنبرآبـاد اراضـی محمـد آبـاد بـی بـی شـهری  خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمـود کنت 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الف:۲08۶-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/۲۷ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۲/15
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

حصر وراثت –رودبار جنوب 
الفـوت  احترامـا خواهشـمند اسـت ورثـه حیـن 
مرحـوم نورمحمـد پادیـاب در یک نوبـت روزنامه 
یـا  دیگـر  ای  ورثـه  چنانچـه  کـه  شـود  چـاپ 
وصیـت نامـه ای در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن شـورا مراجعه 
نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهـد 

شـد .ورثـه :
1-زینب پادیاب به ش م  53۶95۶80۶5)همسر متوفی (

۲-رضا پادیاب به ش م 53۶0314494
3-صفورا پادیاب  به ش م 53۶0۲95181
4-راضیه پادیاب به ش م 53۶004۷194

5-افشین پادیاب به ش م 53۶004۷159
۶-صفیه پادیاب به ش م 53۶0۲۲9500

۷-آسیه پادیاب به ش م 3150119911
8-فاطمه پادیاب به ش م 53۶095۶8081
9-مرتضی پادیاب به ش م 53۶95۶93۷1

10-ثریا پادیاب به ش م 3150119901)فرزندان مرحوم (
شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :552

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اتومبیل پرونده اجرایی کالسه 9702141 

نظـر بـه اینکـه بدهـکار پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق پـس از ابـالغ اجرائیـه در تاریـخ 
139۷/10/۲8نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلـت تعیین شـده اقـدام ننموده، 
لـذا بنا به درخواسـت بسـتانکار یکدسـتگاه خودرو سـواری پـژو پـارسXU  ۷ به رنگ 
سـفید مدل 9۲به شـماره پالک 45 / 445 ج 8۶ و شـماره موتور 0۲33384 و شـماره شاسی ۶85۲۲1 
ارزیابـی کـه بـا توجـه بـه وضعیت خـودرو ) قسـمت جلـوی کاپوت صدمـه دیده اسـت، جلـوی پنجره 
شکسـته، درب عقب و گلگیر عقب سـمت راسـت دارای خراشـیدگی و فرورفتگی میباشـد، الستیک ها 
مسـتعمل میباشـد،برخی نقـاط دیگر رنگ پریدگـی مختصر دارند، کیلومتـر کارکرد ۲5۲/000 میباشـد.( 
مبلـغ 4۷0/000/000)چهارصـد و هفتـاد میلیـون ریـال( ریال تعیین و بـرآورد گردیده که در روز چهارشـنبه 
مـورخ 1398/03/01از سـاعت 9 تـا 1۲ در اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمـان واقع در ضلع شـمالی پارک 
نشـاط از طریـق مزایـده به فروش میرسـد مزایـده از مبلغ پایـه کارشناسـی 4۷0/000/000ریال که قطعی 
گردیـده شـروع و باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد فـروش کال نقدی اسـت الزم به ذکر 
اسـت طالبيـن و خریـداران مـی توانند در وقـت مقرر با ارائه چـک رمز دار به مبلغ پایه در جلسـه مزایده 
شـرکت نماینـد. پرداخـت کلیـه ی هزینـه هـای قانونـی بعهـده برنـده مزایده اسـت و نیم عشـر و حق 
مزایـده نقـدا وصول خواهد شـد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعد 
از تعطیلی مزایده انجام خواهد شـد طالبین می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر در سـاعات اداری 
بـه اداره ثبـت اسـناد مراجعـه نمایند. خـودرو واقـع در پارکینگ امیر کبیـر واقع در جـاده ی قدیم طاهر 

آباد میباشـد. تاریخ انتشـار: 1398/0۲/15
علیرضا محمدی کیا – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت 
فرزنـد  مقـدم  ناروئـی  زهـرا  خانـم  اینکـه  نظربـه 
ملـی  ۷08وشـماره  شناسـنامه  شـماره  بـه  میرجـان 
30304۶44۷4صادره از جیرفت  مالک ششـدانگ یک 
قطعـه زمین دارای پـالک 4۲15فرعـی از ۲-اصلی واقع 
در شـهر کهنـوج ،قطعـه یک بخـش 4۶کرمان که سـند مالکیـت آن ذیل 
ثبـت 8858صفحـه 515دفتـر 45محلی به شـماره چاپی 80199۷سـال 
81سـری الف صادر وتسـلیم گردیده وپس از نقل وانتقاالتی سـند قطعی 
بنـام زهـرا ناروئـی مقـدم صادر وتسـلیم گردیده اسـت ضمن تسـلیم دو 
بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیـق امضاءشـده اعـالم نمـوده کـه سـند 
مالکیت پالک فوق مفقود شـده ودر خواسـت سـند المثنی نموده اسـت 
،لـذا با اسـتناد تبصره یـک اصالحی ماده 1۲0آیین نامـه قانون ثبت مراتب 
یـک نوبـت آگهی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکـر یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کهنوج مراجعه 
واعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم 
نمایـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی 

اقـدام خواهـد گردید /م الـف 1931
 اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج 

اگهی حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند 
حیـن  ورثـه  اسـت 
مرحـوم  الفـوت 
در  را  پادیـر  مهدیـه 
یـک نوبـت آگهـی چـاپ نماییـد. 

: ورثـه 
م  ش  بـه  پادیـر  1-امیـر 
) مرحـوم  53۶9۷۶3593)پـدر 

۲-نصـرت فتـح زاده نمـداد بـه ش 
م 53۶9۷۶3305)مـادر مرحـوم (
رئیس شورای حل اختالف 
زهکلوت – م الف 553

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ  یک بـاب خانه به مسـاحت 3۷1/15مترمریـع دارای 
پـالک 1434- فرعـی از 15۷- اصلـی واقـع درشـهر فاریـاب قطعـه دو 
بخـش 4۶کرمـان مـورد تقاضای آقای مسـلم اصغـری فرزند مصطفی  
به شناسـنامه شـماره ۲9۷نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسـب درخواسـت کتبی مالک 
مورخـه 98/0۲/08آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصی پالک فوق  منتشـرو عملیات تحدید 
ی آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مورخ 1398/03/۲5درمحل شـروع وبعمل خواهد آمد 
لـذا بـه مالـک و مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میشـود که در موعـد مقرر در این 
اآگهـی درمحـل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسـی بر حدود وحقـوق ارتفاقی آن واخواهی 
داشـته باشـد میتوانـداز تاریـخ  تنظیم صورت مجلس تحدیـدی لغایـت  30روزواخواهی 
خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک کهنـوج تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحه ارسـال شـود 

،در غیـر ایـن صـورت پس از انقضـای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت ./. 
اصغر نارویی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج 

آگهی حصر وراثت –قلعه گنج 
پرویـز چکیـن فرزنـد عبـاس دارای 
دادخوسـت  شناسنامه3530بشـرح 
 98/01/۲۶ شـماره980041مورخ 
سـکینه  شـادروان  داده  توضیـح 
۲59در  بشناسـنامه  بخـش  فرزندخـدا  فالحـی 
فـوت  گنـج  قلعـه  شـهر  در   9۷/1۲/۲1 تاریـخ   
شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند/ 

از:  عبارتسـت 
1-پرویزچکین فرزند عباس به ش م 31۶04۷۲434 
۲-رسول چکن فرزند عباس به ش م 3150۲03351
3-منیژه چکن فرزند عباس به ش م 31۶05۲0۷14

4-منصورچکین فرزند عباس به ش م 31۶04۷۲44۲
5-رقیه چکن فرزند عباس به ش م 31۶1۲3۲4۶1

۶-مسلم چکن فرزند عباس به ش م 31۶1۲5۷3۶۷

۷-حیات چکن فرزند عباس به ش م 31۶05۲0۷0۶
8-زهراچکین فرزند عباس به ش م 31503۲4939
9-پری چکن فرزند عباس به ش م 31۶05۲0۷۲۲

10-خیرالنساءچکن فرزند عباس به ش م 31۶1۲۷۲55۲
11-نبـات چکـن فرزنـد عبـاس بـه ش م 31۶051010۷ 

)فرزنـدان متوفـی (
کثیـر  هـای  روزنامـه  در  نوبـت  یـک  مراتـب  لـذا 
چنانچـه کسـی  شـود  مـی  آگهـی  محلـی  االنتشـار 
نـزد  از متوفـی  ای  نامـه  یـا وصیـت  دارد  اعتـراض 
اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی 
بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی 
صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی 
و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه 

اعتبـار سـاقط اسـت. م الـف :1۷4
دفتر شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 139804019071000002/1
بدینوسـیله بـه وراث بدهـکار مرحـوم برکـت داربـی فرزنـد نـور محمد  
برابرگـزارش  1398040190۷100000۲کـه  کالسـه1/  بدهکارپرونـده 
مامورابـالغ واجـرای ایـن واحـد ثبتـی فـوت نمـوده اسـت ابـالغ مـی 
گـردد کـه برابرچک شـماره 91۶۲۲۲مـورخ 84/08/۲1بانک سـپه بین 
مـورث شـما وآقای غالمرضـا معین الدینـی مبلـغ ۶00/000/000ریال بدهکارمی باشـید 
کـه بـر اثرعـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از 

تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر وبکالسـه فـوق در ایـن اجراءمطـرح مـی باشـد لذا 
طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ می گـردد از 
تاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت در 
روزنامـه چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت به پرداخـت بدهی خود 
اقـدام ودر ایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات 

علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی کهنوج –اصغر ناروئی –م الف: 193۲

اگهی مزایده مال غیر منقول 
)نوبت اول( 

حقوقـی  احـکام  اجـرای  مزایـده  دایـره 
در  دارد  نظـر  در  کرمـان  دادگسـتری 
خصـوص پرونـده کالسـه 9۶08۶۷ دایـره 
تقسـیط و نیابـت شـش دانـگ پـالک ثبتـی بـه شـماره 
۲9۲5 فرعـی از 11 اصلـی بخـش 4 کرمـان متعلق به آقای 
حسـین اسـدی کرم با مشـخصات زیـر را از طریـق مزایده 

بفـروش برسـاند:
 آدرس ملک:کرمان-خیابـان همتـی فرکوچـه ۲9 سـمت 
چـپ کوچـه اول قطعـه 1۶ کدپسـتی:۷۶18444985 – 1

 مشـخصات ثبتـی ملـک: پـالک ثبتـی بـه شـماره ۲9۲5 
فرعـی از 11 اصلـی بخـش 4 کرمـان -۲ 

نظـر  مـورد  اسـت:ملک  شـرح  بدیـن  ملـک  وضعیـت 
بمسـاحت ۲10 مترمربـع کـه شـماال:بطول 10 متـر به کوچه 
شـرقا:مرزیت بطـول ۲1متربـه -3 شـماره ۲930 فرعـی 
از 11اصلی-جنوبا:مرزیـت بـه طـول 10متـر بشـماره ۲930 
فرعـی از 11 اصلـی غربا:مرزیـت بطـول ۲1متربـه شـماره 
ملـک  ایـن  اعیانـی  از 11اصلی-همچنیـن  |۲9۲4فرعـی 
سـاختمانی اسـت مسـکونی در دو طبقـه همکـف و اول با 
اسـکلت بتنـی و سـقف تیرچـه بلوک که طبقـه همکف آن 
بمسـاحت 130 مترمربـع قابـل سـکونت با کف سـرامیک، 
 MDFگچکاری دیوار و سـقف، کابینت آشـپزخانه بدنه فلز
سیسـتم سـرمایش کولـر آبـی و گرمایش بخـاری گازی و 
طبقـه اول بمسـاحت 14۲ مترمربـع و پیشـرفت فیزیکـی 
این طبقه تامرحله، دیوار چینی میباشـد. نمای سـاختمان 
هنـوز کار نشـده و حیاط سـازی هـم در حـد موزائیک کف 

اجرا شـده است. عایق پشـت بام ایزوگام دارای امتیاز آب، 
بـرق و گاز وتلفن میباشـد. 

بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق جمـع ارزش ریالـی شـش 
دانـگ ملک5/893/000/000ریـال )پنـج میلیاردوهشـتصد 
و نـود و سـه میلیـون ریال( که توسـط کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری ارزیابـی گردیده اسـت. جلسـه مزایـده در روز 
دوشـنبه مورخ 1398/03/0۶راس ساعت 11 صبح در محل 
اتـاق مزایـده های دادگسـتری کرمـان و با حضـور نماینده 
محتـرم دادسـرا برگزار مـی گرددطالبین شـرکت در مزایده 
مـی تواننـد تـا 5روز قبـل ازمزایـده از ملـک مذکوربازدیـدو 
ده  بایسـتی  مزایـده  در  شـرکت  بـه  تمایـل  صـورت  در 
درصـد قیمـت کارشناسـی بمبلـغ 589/300/000ریـال بـا 
شناسـه واریـز 9۶0۲4340198101۲89 بـه حسـاب شـماره 
۲1۷1۲93951000سـپرده دادگسـتری نزد بانـک ملی واریز 
و بـه همـراه درخواسـت کتبـی خـود در پاکـت در بسـته و 
تـا قبـل از سـاعت برگـزاری مزایـده تحویل نماینـد. بدیهی 
اسـت شـخصی به عنوان برنده مزایده شـناخته می شـود 
کـه قیمـت باالتـری داده باشـد. در صـورت انصـراف برنده 
مزایـده 10%مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولت ضبـط خواهد 
شـد. در ضمـن دایـره اجـرا هیـچ گونه مسـئولیتی در قبال 
معامالت معارض و یا سـند رسـمی نخواهد داشـت .برنده 
مزایـده بایسـتی بـه منظور جلوگیـری از سوءاسـتفاده و لو 
رفتـن پیشـنهادات اعالمـی بـه جهـت لـزوم ارائه شناسـه 
واریزیانکی نسـبت به واريز مابه التفاوت مبلغ کارشناسـی 

تـا مبلـغ پیشـنهادی در روز مزایـده اقـدام نماینده
دادورز مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان 
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نظام آموزشی کشور حافظه پرور است
جنـوب،  رودبـار  کهنـوج،  فاریـاب،  مـردم  نماینـده 
قلعه گنـج و منوجـان در مجلـس گفـت: نبایـد نظـام 
آموزشـی مـا فقـط مـدرک تحویـل دهـد و در حـال 
حاضـر این نظام بیشـتر حافظه پرور اسـت. بـه گزارش 
خبرگـزاری فـارس از منوجـان، احمـد حمـزه ای امـروز 
ایـن  در  روز معلـم  برگـزاری گرامیداشـت  در حاشـیه 
شهرسـتان بـا اشـاره بـه چالش هایی که نظـام آموزش 
بـا آن روبـه رو اسـت، اظهـار داشـت: یکـی از  کشـور 
مهمتریـن چالش هـا معیشـت فرهنگیـان اسـت کـه 
متاسـفانه نهـاد آمـوزش و پـرورش در اولویـت یـک 
فاریـاب، کهنـوج،  مـردم  اسـت.نماینده  نبـوده  کشـور 
بـا  رودبـار جنـوب، قلعه گنـج و منوجـان در مجلـس 

اشـاره بـه سـخنان مقـام معظم رهبـری بیان داشـت: 
تـا نقطـه مطلـوب فاصلـه زیـاد داریـم و برخـی از ایـن 
فاصله هـا بـر می گـردد بـه اینکـه مـا معیشـت معلم ها 
از  ناپایـدار  مدیریـت  افـزود:  ندیده ایـم.وی  خـوب  را 
چالش هایـی اسـت که امـر آموزش و پـرورش را دچار 
مشـکل می کنـد و اینکـه چالش بعدی تغییـر محتوای 
کتب درسـی اسـت کـه مرتب دچـار تغییر شـده و باید 
فکـری در ایـن زمینـه صـورت گیرد.حمـزه ای بـا بیـان 
اینکـه نبایـد نظـام آموزشـی مـا فقـط مـدرک تحویـل 
دهـد، ادامـه داد: نظام آموزشـی ما بیشـتر حافظه پرور 
اسـت تـا ارتقـای قـوه ادراک بچه هـا کـه ایـن مسـئله 

بـرای نظـام آموزشـی کشـور خـوب نیسـت.

پیام مردمی
جنـاب دكتـر حمـزه ای نماینـده مـردم 5شهرسـتان 
و  ادب  اسـالمی عـرض  در مجلـس شـورای  جنوبـی 
احتـرام  بنـده بارهـا در محافـل سیاسـی مختلـف نـام 
حضـرت عالـی را در كنـار نام های بزرگ هم شـنیده ام 
هـم ذكـر  كـرده ام چندی پیـش سـخنرانی از حضرت 
عالـی شـنیدم در جمـع خیریـن مدرسـه سـاز مطـرح 
فرمودیـن ك امسـال ب حمـدهللا اوضـاع زراعـت در 
جنـوب بسـیار عالـی بـوده و دسـت دولـت خالیسـت 
و چندیـن مدرسـه هسـتند کـه بـا ایـن اوضـاع گرمای 
شـدید كولـر ندارنـد و فرزندانمـان در گرمـای 50 درجه 
بـه كسـب علـم میپردازنـد و از خیریـن خواسـتید كـه 
بـه  اوردنـد و در خریـد كولـر و كمـك  اهتمـام عمـل 
بخـش سرمایشـی ایـن مـدارس محـروم كمـك كنند 
بسـیار فرمایـش زیبـا و دلسـوزانه ای بود امـا خب این 
خیرین چ كسـانی هسـتید جناب مهنـدس نادر مالیی 
کـه خـود از كمـك های ایشـان نسـبت به مسـتمندان 
بـا خبـر هسـتید  جنـاب دكتـر مسـاله  كشـاورز را باید 
جـدی بگیریم كشـاورز نبـض اقتصادی شـهر زیبایمان 

كهنـوج اسـت شـما صـدای مـا در كهنـوج و جنـوب 
 350 دانـد مسـافت  مـی  پایتخـت خـدا  در  هسـتید 
كیلومتـری كرمـان بـه كهنـوج را بنـده طی كـردم كه به 
حضـرت عالـی رای بدهـم زیـرا مـی دانسـتم حضـرت 
عالـی مسـتحق و الیـق ان صندلی سـبز هسـتید شـما 
فرزنـد جنـوب و درد كشـیده محرومیـت هسـتید اگـر 
آن  از  یكـی  یعنـی  نشـنوید  را  فریـاد كشـاورز  امـروز 
خیرهـا كـم مـی شـود نه ایـن كه دیگـر نخواهـد كمك 
كنـد یـا حـس نـوع دوسـتی در او از بیـن بـرود بلكـه 
توانـی بـرای وی نمـی مانـد جنـاب دكتـر بنـده چندی 
پیـش در تهـران در دانشـگاه علوم تحقیقـات با صدای 
بلنـد از كارآمـدی و نوانمنـدی حضـرت عالـی دفـاع 
كـردم نگذاشـتم ب ناحـق كسـی خدای نكرده بر شـما 
برچسـب بـی خیالـی نسـب به مـردم حوضـه انتخابی 
شـما بزند باشـد كه من و امثال من سـربلند باشـند از 
دفـاع حضـرت عالی بـه امید شـنیدن خبرهـای خوب 

مثـل حـل مشـكالت یك كشـاورز.
سبحان ساالری

روزنامه پیام ما
خبر داد:»کامران« بازمانده شیر های ایرانی به وطن بازگشت. در ورود پنج 

ساعت در گمرک منتظر و در حمل و نقل پیشانی اش زخم شد.

سراسری

صاد
اقت

دار
رمان

ف مهم ترین سرمایه یک ملت 
سرمایه انسانی است

دونرخی کردن بنزین 
باعث فساد می شود

نمره آموزش و پرورش کهنوج 
قابل قبول است

کشـور بدون سـرمایه انسـانی مانند برخی از 
کشـورهای پولـداری اسـت که ثـروت آنها به 
صـورت سـفاهت آمیـز در اختیار دسـت های 
خایـن بـه بشـریت قـرار می گیرد.سـپس به 
سـخنان رهبـر انقـالب در مـورد سـند ۲030 
اشـاره کردنـد: جـان کالم در سـند ۲030 کـه 
فصـل مهمـی از آن بـه آمـوزش و پـرورش 
اختصـاص دارد این اسـت که نظام آموزشـی 
باید جوری تنظیم شـود که فلسـفه و سـبک 
زندگـی و مفهـوم حیـات بـر اسـاس مبانـی 
داده  آمـوزش  نوجوانـان  و  غربیبـه کـودکان 
شود.فشـارمنش در ادامـه بـه 18 اردیبهشـت 
سـالروز خـروج ترامپ از برجام در سـال 9۷ 
اشـاره کـرد: بعضی سـعی دارند کـه ماجرای 
شکسـت برجـام و بدعهـدی آمریـکا را دولت 

فعلـی و شـخص ترامـپ خالصـه کننـد

نماینده مـردم جیرفت و عنبرآباد 
در مجلـس شـورای اسـالمی بـا 
اینکـه دونرخی کـردن  اشـاره بـه 
بنزین مشـکلی از کشـور و مردم 
را حـل نمی کنـد و از سـوی دیگـر باعـث بـروز 
بـرای  نبایـد  دولـت  می شـود گفـت:  فسـاد 
جبـران کسـری ها و گرفتاری های خود دسـت 
در  یحیـی کمالی پـور  مـردم کنـد.  جیـب  در 
گفت وگو با تسـنیم اظهارداشـت: تجربه نشـان 
داده کـه اقـدام دولـت بـرای دونرخـی کـردن 
بنزیـن اقـدام مثبـت و مؤثـری نیسـت.وی با 
بیـان اینکـه "مـا یـک بـار در گذشـته دونرخی 
شـدن بنزیـن را تجربـه کردیـم" یـادآور شـد: 
همـه شـاهد بودیـم کـه در اجـرای آن طـرح، 
فسـادهای زیادی بود و نتوانسـت پاسـخگوی 
باشـد  آن  برنامه ریـزان  و  طراحـان  اهـداف 

به نحـوی کـه در ایـن طـرح قاچـاق و هدررفت 
بنزیـن زیـاد داشـتیم. نماینده مـردم جیرفت 
بـا  و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی 
اشـاره بـه معایـب و اشـکاالت ایـن طـرح در 
گذشـته گفـت: ایـن مسـأله باعث شـد تـا در 
کوتاه مـدت کارت هـای سـوخت از درجه اعتبار 
سـاقط شـده و دولت مجبور شـد کـه بنزین را 
تک نرخـی کند.تجربه نشـان داده کـه دونرخی 
کردن بنزین مشـکلی از کشـور و مـردم را حل 
نمی کنـد و از سـوی دیگر باعث بروز فسـاد در 
کشـور می شـود.کمالی پور بیـان کـرد:  با توجه 
بـه تأثیـر صددرصـدی گـران شـدن حامل های 
انـرژی بـر زندگـی مـردم، ایـن اقدام از سـوی 
دولـت بایـد به شـیوه و شـرایطی باشـد کـه به 
مردم ضعیف و اقشـار کم درآمد جامعه فشـار 

کمتـری وارد شـود.

بایـد  انقالبی گـری  روحیـه 
اساسـی ترین  عنـوان  بـه 
اسـالمی  انقـالب  دسـتاورد 
حفـظ و تقویـت شـود . عیـدی 
افـزود: علـی رغـم امکانـات محـدود، نمـره 
اسـت  قبـول  قابـل  پـرورش  و   آمـوزش 
جمـع  در  دیـروز  صبـح  عیـدی  وحـدت 
فرهنگیـان حـوزه عشـایری حضـور یافـت، 
همـه  بـه  معلـم  روز  تبریـک  ضمـن  و 
هـای  تـالش  از  شهرسـتان،  فرهنگیـان 
کـرد.  تجلیـل  و  تقدیـر  آنـان   ارزشـمند 
فرمایشـات  بـه  اشـاره  بـا  عیـدی 
رهبـری  معظـم  مقـام  مهـم  و  ارزشـمند 
مقـام  کـه  طـور  همـان  داشـت:  اظهـار 
دشـمن  فرمودنـد:  رهبـری  معظـم 
اسـت.  آمـده  جنگـی  آرایـش   بـا 

وی افـزود: ضمـن تبعیـت کامـل از فرامین 
ارزشـمند مقـام معظم رهبـری، در این برهه 
حسـاس در جهـت تقویـت و حفـظ روحیـه 
خواهیـم  بـر  جامعـه، گام  در  انقالبی گـری 
داشـت. رییس شـورای آمـوزش و پرورش 
وظیفـه  کـرد:  تصریـح  کهنـوج  شهرسـتان 
تـک تـک مـا ایـن اسـت در مقابـل توطئـه 
یـد  بایـد  و همـه  باشـیم  دشـمن هوشـیار 
 واحـد باشـیم در مقابل آمریـکای جنایتکار. 
عیـدی فضـای خدمتگزاری در شهرسـتان را 
فضـای همدلـی، مهربانـی و بـرادری و توام 
بـا کار و تـالش در جهـت خدمـت بـه مردم 
عنـوان کـرد: همـه بـا هـم در کنـار هـم و با 
کار و تـالش و خدمـت صادقانـه بـه مـردم 
و بـا اتحـاد و همدلـی در مقابـل توطئه های 

دشـمن، یـد واحد هسـتیم.

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
صحرایـی  ملـخ  بـا  مبـارزه  از  قلعه گنـج 
در سـطح 9 هـزار و 480 هکتـار در تـاالب 
جازموریـان و حاشـیه این تـاالب خبر داد. 
بـه گزارش خبرگـزاری فـارس از قلعه گنج، 
حاشـیه  در  سلیمانی نسـب  غالمعبـاس 
مبـارزه بـا آفـت ملـخ صحرایـی در تـاالب 
جازموریـان اظهـار داشـت: خوشـبختانه با 
همـکاری دسـتگاه های مختلـف از جملـه 
سـپاه، بسـیج، منابـع طبیعـی، راهـداری و 
... در سـطح 9 هزار و 480 هکتار در تاالب 
جازموریـان بـا آفت ملـخ صحرایـی مبارزه 
و  شـدت  بـا  رونـد  ایـن  و  شـده  انجـام 
سـرعت بیشـتر تا نابـودی این آفـت ادامه 
شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  دارد.مدیـر 
بـه  توجـه  بـا  داشـت:  بیـان  قلعه گنـج 
وسـعت منطقـه و تاالب بـزرگ جازموریان 
کار سمپاشـی منطقـه نیـز از طریـق ناوگان 
هوایـی وارد عمـل شـده و کار سمپاشـی با 
از طریـق هوایـی و  آفـت ملـخ صحرایـی 

زمینـی در حـال انجـام اسـت.

دامداران دام های خود را از 
مرتع جازموریان خارج کنند

می شـود  پیش بینـی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کار  هکتـار  هـزار   50 حـدود  سـطح  در 
همـکاری  بـا  صحرایـی  ملـخ  بـا  مبـارزه 
توصیـه  در  شـود  انجـام  ادارات  و  نهادهـا 
بـه دامدارانـی کـه احشـام خـود را بـرای 
چـرا بـه مناطـق آلـوده بـه ملـخ صحرایـی 
خـود  دام هـای  دامـداران  می برند،گفـت: 
را از مرتـع جازموریـان تـا پایـان عملیـات 
از  کنند.سلیمانی نسـب  خـارج  سمپاشـی 
خواسـت،  منطقـه  و کشـاورزان  دامـداران 
دامـداران و کشـاورزان مرتب اوضاع هجوم 
ملـخ را در منطقـه خـود رصـد و مراتـب را 
مدیریـت  و  جهـاد کشـاورزی  مراکـز  بـه 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان گـزارش کنند، 
کـه  تراکتـورداری  کشـاورزان  همچنیـن 
سـمپاش دارنـد در آمادگـی کامـل باشـند 
و درصـورت طغیـان بی رویـه ایـن آفـت و 
نزدیـک شـدن به مـزارع و باغات بـا جهاد 

کشـاورزی همکاری الزم را داشـته باشـند.
بـه گـزارش فـارس، بـا توجـه بـه هجـوم 
کشـور  جنـوب  بـه  صحرایـی  ملخ هـای 
سـازمان ها و نهادهـای متولـی و مردمـی 
از جمله جهاد کشـاورزی، سـپاه پاسـداران 
و منابـع طبیعـی بـرای عبـور از ایـن بحران 
انجـام  حـال  در  شـبانه روزی  صـورت  بـه 
بـا  مقابلـه  بـرای  جهـادی  فعالیت هـای 
از  جلوگیـری  بـرای  صحرائـی  ملخ هـای 
مـردم  کشـاورزی  بـه  رسـاندن  آسـیب 

. هسـتند

تحویل باند فرود اضطراری 
در حاشیه تاالب جازموریان

معاون راهـداری اداره کل راهداری و حمل 
اسـتان کرمـان  جنـوب  جـاده ای  نقـل  و 
اتمـام عملیـات احـداث و تحویـل  از  نیـز 
تـاالب  حاشـیه  در  اضطـراری  فـرود  بانـد 
جازموریـان خبـر داد.مرتضی رهبـر با بیان 
اینکـه در مـدت 10 روز یـک کار جهـادی در 
احـداث و تکمیـل ایـن باند صـورت گرفت، 
افـزود: بـا بسـیج دسـتگاه های راهـداری 
و کمـک از تجربـه راننـدگان و اپراتورهـای 
فـرود  بانـد  راهـداری  دسـتگاه های 
نشسـتن  بهره بـرداری  بـرای  اضطـراری 
و  سـمپاش  هواپیمـای  برخواسـتن  و 
امـدادی احـداث شـد کـه ایـن کار کمـک 

قابـل توجهـی در جهـت حـذف ملخ هـای 
مهاجـم بـه پهنه تـاالب جازموریـان خواهد 
راهـداری  اداره کل  راهـداری  کرد.معـاون 
اسـتان  نقـل جـاده ای جنـوب  و  و حمـل 
 10 مـدت  در  کـرد:  خاطرنشـان  کرمـان 
از  بیـش  راهـداری  دسـتگاه   ۲0 بـا  روز 
احـداث  عملیـات  مکعـب  متـر  هـزار   ۶0
بسـتر انجـام شـد کـه معـادل 9 کیلومتـر 
سـازمان  رییـس  اسـت.  روسـتایی  راه 
در  تاکنـون  گفـت:  نباتـات کشـور  حفـظ 
سـطح 101 هـزار و 348 هکتـار از مناطـق 
آلـوده ۷ اسـتان کشـور عملیـات مبـارزه با 
آفـت ملـخ صحرایـی انجـام شـده اسـت.

وزارت  اطـالع رسـانی  پایـگاه  بـه گـزارش 
جهـاد کشـاورزی بـه نقل از روابـط عمومی 
نباتـات، دکتـر محمدرضـا  سـازمان حفـظ 
بـا  مبـارزه  تاکنـون  کـرد:  اظهـار  درگاهـی 
هـای  اسـتان  در  صحرایـی  ملـخ  آفـت 
هکتـار،    ۷858 سـطح  در  خوزسـتان 
بوشـهر 11550 هکتار، فـارس ۲500 هکتار، 
 1000 کرمـان  هکتـار،   35۲00 هرمـزگان 
 ۲۶۶10 بلوچسـتان  و  سیسـتان  هکتـار، 
و  هکتـار   1۶5۷0 جنـوب کرمـان  هکتـار، 
۶0 هکتـار  در خراسـان جنوبـی در سـطح 
تعـداد  اسـت.درگاهی،  گرفتـه  صـورت 
 1۲۶ را  تاکنـون   9۷ بهمـن  از  هـا  ریـزش 

دسـته عنـوان کـرد.

مبارزه هوایی و زمینی با ملخ ها 

در حاشیه تاالب جازموریان

در تعطیالت نوروز گفتیم با بنر دیوار بازارچه 
پوشانده شود تا جلوی میهمانان نوروزی 

آبروداری کنیم
امیرمحمـودی رییس شـورای شـهر جیرفت بـه »کاغذوطن« 

در  بـا معضـل دسـت فروش ها  زیـادی  گفـت: »سـال های 
جیرفـت مواجـه بودیـم و بـا راه انـدازی بازارچـه کنـار سـینما 
تقریبـا ایـن مشـکل کمرنـگ شـد البتـه زمیـن ایـن بازارچـه 
خـود  سـویی  از  دارد  تعلـق  روسـتایی  تعـاون  سـازمان  بـه 
و شـهرداری  مـکان جمـع شـدند  ایـن  در  دسـت فروش ها 

هیـچ هزینـه ای را نکـرده اسـت.«وی تصریـح کرد:»قـرار بـود 
بخشـی از ایـن زمیـن بـه شـهرداری واگـذار شـود امـا منتفی 
شـد. اکنـون ایـن بازارچـه از لحـاظ بصـری شـهری بـه یـک 
حلبی آبـاد تبدیل شـده در تعطیـالت نوروز هم تاکید داشـتیم 
بـا اسـتفاده از یـک بنـر این بخـش از شـهر از سـمت خیابان 

اصلـی پوشـانده شـود کـه میهمانـان نـوروزی متوجه نشـوند 
پشـت ایـن بنر چه خبر اسـت.«امیر محمودی اضافـه کرد:»با 
توجـه بـه اینکه مـن رییس بودجه 98 شـورای شـهر هسـتم 
اطـالع دارم در بودجـه سـال جدیـد اعتبـاری برای ایـن امر در 
نظـر گرفتـه شـده، البته چند نقطـه را بـرای راه انـدازی بازارچه 
بـرای دسـت فروش ها مطـرح و در نظـر گرفتیـم و اکنـون در 
حال بررسـی هسـتیم تا دسـت فروش ها را سـاماندهی کنیم. 
برخـی از دوسـتان قسـمت انتهای پارک سـاحلی را پیشـنهاد 
دادنـد کـه فضـای گسـترده ای دارد، بعضـی هم فضای پشـت 
دبیرسـتان فرهنگیـان کنـار راهنمایـی و رانندگـی را پیشـنهاد 
کردنـد،از نظـر فضا و مکان پارک سـاحلی شـرایط بهتری دارد 
و دسـت فروش ها هم رغبت بیشـتری به آن دارند شـهرداری 
جـای مناسـب تری نـدارد و اگـر بحـث به شـهرک ها کشـانده 
شـود دسـت فروش ها قبـول نمی کننـد و مراجعـه مـردم هم 
بـرای دسترسـی بـه ایـن بازارچـه سـخت می شـود و پاییـن 
آمـدن درآمـد دسـت فروش ها را بـه دنبـال خواهد  داشـت.«

هنوز خبری از سازه شیک نیست
سـال  جنـوب کرمـان  روسـتایی  تعـاون  سـازمان  رییـس 
قبـل بـه »کاغذوطـن« گفتـه بـود: »زمیـن بازارچـه متعلـق 
بـه اتحادیـه تعاون روسـتایی جیرفت اسـت و در سـال 88 
مدیروقـت سـازمان تعـاون روسـتایی و مدیرعامـل آن بـا 
فرماندار، شـهردار و اعضای شـورای  شـهروقت این دسته گل 
را بـه آب داده  و قلـب شـهر را بـه ایـن مسـاله اختصـاص 
سـازه ای  »می خواهیـم  افـزود:  داده اند.«فرودسـاالری 
شـیک در خورشـأن شـهر احـداث کنیـم امـا متاسـفانه بـا 
ایـن معضـل کـه حل کـردن آن سـخت شـده و دسـت وپای 
مسـووالن قضایـی را هـم بسـته مواجـه هسـتیم زیـرا بـا 
تعدادی دسـت فروش طرف حسـاب هسـتیم کـه در صورت 
می شـویم.پیگیرحقوقی  مواجـه  بحـران  بـا  اقدامـی  هـر 
ایـن مشـکل از طریـق دسـتگاه قضایـی هسـتیم البتـه بـا 
دسـت فروش ها هـم صحبـت کرده ایـم کـه پـس از احـداث 
سـازه تجـاری اولویت را بـه آن ها در اجاره یـا خرید مغازه ها 
بدهیم.«سـاالری معتقد بود:»این یک سـاماندهی نادرست 
بـوده و اگـر کسـی نیمه شـب کبریتـی را بـه ایـن مجموعـه 
ابعادکوچک ترروبـرو  در  پالسـکویی  حادثـه  بـا  بینـدازد 
می شـویم، تمـام منـازل و مغازه هـای ایـن اطـراف در خطر 
هسـتند خیلـی وقت هـا نگرانـم نیمه شـب کسـی تمـاس 
بدهـد.« بازارچـه  ایـن  در  فاجعـه  یـک  از  خبـر  و  بگیـرد 

فرود ساالری رییس سازمان 
تعاونی روســـتایی جنوب استان 
به»کاغذوطن«گفت:»همچنان 

پیگیر اقدام حقوقی مان هســـتیم 
البته هنوز به نتیجه نرســـیدیم، 
شـــورای شهر و شهرداری سال 

گذشـــته گفتند بازارچه را از روی 
زمین تعاون روســـتایی انتقال 

می دهند اما متاســـفانه این کار را 
نکردند و نمی خواهیم مشـــکلی 

پیش بیاید. ســـرمایه گذار دوسال 
اســـت اعالم آمادگی کرده و فقط 
ما منتظر انتقال دســـت فروش ها 

هســـتیم و مجوزهای الزم را 
از تهران گرفتیم، شـــهرداری و 

شـــورای شهر باید هر چه زودتر 
این  از  را  دست فروش هایشان 

کنند.« جابه جا  مکان 

شهرداری جیرفت ناتوان از ساماندهی دستفروشان
مدیرسازمان تعاون روستایی جنوب:شهرداری و شورای شهر باید هر چه زودتر دست فروش هایشان را از این مکان جابه جا کنند
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آوای محلی           

ُمو بودم عاشکت تو اوج سختی
دو ماه َرنجم کشی یادم نکَفتی
َسرم ُسوَتر ُمو نافرم ِمثل زود َپز
ِچطو وی ِچشمکی َخر بودی رفتی

شاعر :  رضا شکری زاده

ِمیون تاِی ِخیالوم کَفِته ُپهرِت
َرگیم َبسِته َو ساِگ َوخِت ُظهرِت
ِدُلم ُزک ناکَِنه   ُاستوِن  َدرُدم
ِدِهه َبلکُن ِمیوِن ِشیِن ُسهرِت

شاعر :  مهدی جاللی

به گَپ باری خدایی بار نابو
به چوُچک آِتشی َجمسار نابو

ُخَوشی گُفته َمَثل دوِن کَدیمی 
به پیری َخر ِدگَه َرهوار نابو

شاعر :  مهدی جاللی

ِبِرز ُهوَرک َمراَرت ِول کُنوم بُو
ُخَوشی ُو َسرَمچاری مهُمنوم ُبو
بکن گُو َبند  ُارِت کَحط سالی

که امسال عید ُسوزی ُبمپنوم ُبو

شاعر :  مهدی جاللی

َزِده َبرفوشَتکی َلو جو َبیومی 
ُو کوُدم بوِده بوَهنبُو   َبیومی 
ُچِم ِنه ِدرَده گَُور داِر.  َشمالِن
َعَجب َسردی ِگِته کَهنُو َبیومی 

شاعر :  مهدی جاللی

خطر تب کریمه کنگو پس از باران
مدیرکل اداره دامپزشکی جنوب کرمان: در کرمان بعد از بارندگی ها برای جلوگیری از انتقال بیماری تب کریمه 

کنگو اقداماتی در دست انجام است

در  رطوبــت  افزایــش  ســبب  اخیــر  بارندگی هــای 
ــتان را  ــای اس ــوع دام ه ــن موض ــه همی ــد ک ــان ش کرم
ــو  ــه کنگ ــب کریم ــل ت ــی از قبی ــرض بیماری های در مع
ــط، اقدامــات  ــه گفتــه مســئوالن ذی رب قــرار می دهــد. ب
الزم بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری صــورت گرفتــه 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته در اوایــل 
اردیبهشــت، اســتان شــاهد شــیوع بیمــاری تــب کریمــه 
ــود.  ــاری ب ــن بیم ــی از ای ــانی ناش ــات انس ــو و تلف کنگ

تب 3 روزه 
ــان در  ــتان کرم ــمال اس ــکی ش ــرکل اداره دام پزش مدی
ــا، دام  ــس از بارندگی ه ــه پ ــی ک ــوص بیماری های خص
ــا  ــد: ب ــد، می گوی ــد می کنن ــتان تهدی ــان را در اس و انس
ــه در  ــی ک ــی و بارندگی های ــرات اقلیم ــه تغیی ــه ب توج
ــه تبــع اســتان کرمــان هــم از  کشــور اتفــاق افتــاده و ب
ــوده اســت، امــکان افزایــش حشــرات  آن بی نصیــب نب
ــده  ــاد ش ــوب زی ــط مرط ــی در محی ــای خارج و انگل ه
ــق  اســت. احتمــال مــی رود بیماری هــای دامــی از طری
حشــرات انتقــال پیــدا کننــد. تــب کریمــه کنگــو و تــب 
3 روزه از جملــه بیماری هایــی هســتند کــه دام را تهدیــد 
می کننــد. در حــال حاضــر تدابیــر الزم بــرای مقابلــه بــا 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــن بیماری ه ای
برخــی  می دهــد:  ادامــه  رشــیدی«  »حســین   
کنتــرل  واکسیناســیون  بــا  می تــوان  را  بیماری هــا 
کــرد، امــا بیمــاری ای مثــل تــب کریمــه کنگــو واکســن 
ــی  ــای خارج ــا انگل ه ــارزه ب ــی آن مب ــدارد و راه اصل ن
ــه  ــوا ک ــای ه ــل گرم ــه دلی ــه اســت. ب ــه خصــوص کن ب
انگل هــا  فعالیــت  می شــود،  آغــاز  مــاه  همیــن  از 
شــده  توصیــه  همیــن  در  می شــود.  شــروع  هــم 
ــف  ــاط مختل ــه و نق ــگان تهی ــموم رای ــدور س حتی المق
ــه  ــن آگاهی هــای الزم ب ــر ای ــالوه ب سم پاشــی شــود؛ ع
دامــداران داده شــده تــا مکان هــای نگهــداری دام را 
سم پاشــی کننــد و بــرای دام هــا حمــام ضــد کنــه آمــاده 
کننــد. الزم اســت مناطقــی کــه ســال های گذشــته 
ــر  ــد نظ ــتر م ــد بیش ــو بوده ان ــه کنگ ــب کریم ــون ت کان
ــب کریمــه کنگــو در ســال های گذشــته  ــد. ت ــرار بگیرن ق
در شهرســتان هایی ماننــد بافــت، ســیرجان و شــهربابک 
دیــده شــد کــه بــه دلیــل وجــود بارندگی هــای امســال 
ــش  ــم افزای ــت الزم ه ــد مراقب ــا( بای ــش کنه ه )افزای

ــد.  ــدا کن پی

جلوگیری از کشتار غیرمجاز
از آن جایــی کــه تــب کریمــه کنگــو یــک بیمــاری 
انســان و حیــوان اســت، رشــیدی  بیــن  مشــترک 
می گویــد: تــب کریمــه کنگــو در حیــوان دیــده نمی شــود 
و قابــل تشــخیص نیســت، امــا در صــورت کشــتار ایــن 
ــدن  ــق مخــاط و زخــم وارد ب ــاری از طری ــن بیم دام، ای

انســان می شــود و بــا عالئمــی ماننــد خونریــزی همــراه 
ــد.  ــرگ می انجام ــه م ــود ب ــان نش ــر درم ــه اگ ــت ک اس
ــه می شــود از کشــتار غیرمجــاز جلوگیــری شــود.  توصی
ــتار در  ــاری کش ــن بیم ــا ای ــه ب ــای مقابل ــی از راه ه یک
ــه صــورت ۲4ســاعتی  ــداری گوشــت ب کشــتارگاه و نگه
در پیش ســرد کن کشــتارگاه اســت. عــالوه بــر ایــن 
افــراد بایــد از قــرار گرفتــن در معــرض نیــش کنــه هــم 

ــد.  دوری کنن
طاعــون  بیمــای  خصــوص  در  دام پزشــک  ایــن 
ــاری  ــن بیم ــد: ای نشــخوارکنندگان کوچــک هــم می گوی
ــی  ــی حیوانات ــت، ول ــترک نیس ــان و دام مش ــن انس بی
ماننــد گوســفند، بــز و بعضــی موجــودات حیــات وحــش 
ــی  ــورت بوم ــه ص ــاری ب ــن بیم ــد. ای ــد می کن را تهدی
ــری از  ــرای جلوگی ــاله ب ــود دارد و همه س ــور وج در کش
ــات  ــه حیوان ــی ب ــای اهل ــاری از دام ه ــن بیم ــال ای انتق
ــرد.  ــورت می گی ــیون ص ــش واکسیناس ــی، پوش وحش

تب برفکی در جنوب 
مدیــرکل اداره دام پزشــکی جنــوب اســتان در خصــوص 
ــیل  ــوع س ــد از وق ــتان و بع ــه در تابس ــی ک بیماری های
اســت  ممکــن  می گویــد:  می کنــد،  تهدیــد  را  دام 
یک ســری بیماری هــا در قالــب ویــروس در کشــور 
ــای  ــق رفتاره ــه از طری ــا در حــال چرخــش باشــند ک م
پرخطــری ماننــد ورود دام قاچــاق و جابه جایــی دام 
بیــن اســتان ها )بــدون مجــوز دام پزشــکی( بــه جنــوب 
ــن  ــا ای ــوند. ب ــق وارد ش ــر مناط ــی دیگ ــا حت ــتان ی اس
ــرای  ــزی الزم را ب ــدای امســال برنامه  ری ــا از ابت حــال م

ایــن گونــه ویروس هــا داشــته ایم.

 یکــی از ایــن بیماری هــا تــب برفکــی اســت کــه 
هرســاله در کشــور دیــده می شــود و بایــد واکسیناســیون 
آن بــه صــورت مرتــب صــورت گیــرد؛ در غیــر ایــن صورت 
ایــن ویــروس  آلــوده  دام هــای ســبک و ســنگین 
ــا  ــیون دام ه ــن واکسیناس ــدای فروردی ــوند. از ابت می ش
در کل جنــوب شــروع شــده. ایــن واکســن در ۶ مــاه اول 
ــاز هــم در ۶ مــاه دوم ســال  ایجــاد ایمنــی می کنــد و ب

تکــرار می شــود. 
 »علــی احمــدی« در خصــوص تهدیــد تــب کریمــه 
ــی  ــد: زمان ــح می ده ــف توضی ــق مختل ــو در مناط کنگ
ــه بارندگــی بیشــتر می شــود فعالیــت حشــرات هــم  ک
افزایــش پیــدا می کنــد و بیماری هایــی ماننــد تــب 
3 روزه دام را تهدیــد می کنــد. دامــدار بایــد نســبت 
بــه سم پاشــی در زمــان خــاص اقــدام کنــد تــا از 

ــود  ــل وج ــه دلی ــود. ب ــری ش ــاری دام جلوگی ــروز بیم ب
و  اداره دام پزشــکی سم پاشــی  اخیــر،  بارندگی هــای 
تهیــه ســم را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. عــالوه 
بــر ایــن روســتاهایی کــه در ســال گذشــته کانــون تــب 
کریمــه کنگــو بودنــد، مجــددًا سم پاشــی می شــوند. 

پیشگیری قبل از شیوع تب کریمه
ــد:  ــتان می گوی ــوب اس ــکی جن ــرکل اداره دام پزش مدی
از آن جایــی کــه مــا بــا علــوم پزشــکی رابطــه مســتقیم 
ــتری  ــتان ها بس ــه در بیمارس ــرادی ک ــداد اف ــم، تع داری
ــو  ــه کنگ ــب کریم ــه ت ــکوک ب ــم مش ــوند و عالئ می ش
دلیــل  بــه  می شــود.  داده  اطــالع  مــا  بــه  دارنــد، 
این کــه رونــد تشــخیص بیمــاری زمان بــر اســت، مــورد 
ــم و نســبت  ــت تلقــی می کنی ــب را مثب ــه ت مشــکوک ب
بــه سم پاشــی و آگاهی ســازی دامــداران منطقــه ای 
کــه فــرد بســتری شــده در آن زندگــی می کنــد، اقــدام 

می کنیــم. 
 »علــی احمــدی« می افزایــد: گام بعــدی مراقبــت 
ــایر  ــه عش ــی ک ــت. در نقاط ــتان اس ــا در تابس از دام ه
آن هــا  دامــی  جمعیــت  بــرای  و  هســتند  متمرکــز 
ــه صــورت  احســاس خطــری وجــود دارد، سم پاشــی ب
ــه  ــب کریم ــه ت ــبت ب ــا نس ــرد ت ــورت می گی ــگان ص رای
کنگــو ایمــن شــوند. ســال گذشــته شــاهد تلفــات 

انســانی در اســتان بودیــم. 
مدیــرکل اداره دام پزشــکی جنــوب در خصــوص بیمــاری 
نشــخوارکنندگان کوچــک هــم می گویــد: واکسیناســیون 
بــرای مقابلــه بــا بیمــاری نشــخوارکنندگان کوچــک از اول 
ســال شــروع شــده اســت. کانون هایــی کــه در ۲ ســال 
گذشــته بیمــاری در آن هــا رخ داده اســت، شناســایی و 
ــه نظــر می رســد  واکسیناســیون انجــام شــده اســت. ب
مشــکل خاصــی بــرای دام هــا در تابســتان امســال دیــده 
نمی شــود، مگــر این کــه شــاهد تــب برفکــی باشــیم کــه 
یــک بیمــاری ویروســی اســت وگرنــه برنامه ریزی هــای 
ــام  ــا انج ــا و بیماری ه ــا ویروس ه ــه ب ــرای مقابل الزم ب

شــده اســت.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

رئیــس اداره دام پزشــکی جنــوب اســتان در 
ــی کــه در تابســتان و بعــد  خصــوص بیماری های
از وقــوع ســیل دام را تهدیــد می کنــد، می گویــد: 
ــب  ــا در قال ــری بیماری ه ــت یک س ــن اس ممک
ویــروس در کشــور مــا در حــال چرخــش باشــند 
کــه از طریــق رفتارهای پرخطــری ماننــد ورود دام 
قاچــاق و جابه جایــی دام بیــن اســتان ها )بــدون 
مجــوز دام پزشــکی( بــه جنــوب اســتان یــا حتــی 
ــا ایــن حــال مــا از  دیگــر مناطــق وارد شــوند. ب
ــن  ــرای ای ــزی الزم را ب ــال برنامه  ری ــدای امس ابت

گونــه ویروس هــا داشــته ایم.

رنا
 ای

س:
عک

کارآفرینی ارزش پول ملی 
را افزایش می دهد

مدیـرکل دفتـر آمـوزش، ترویـج و تحقیقـات تعاونـی هـای وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
گفـت: یکـی از منابـع ارتقای ارزش پول ملـی، تقویت و ترویج کار و کار آفرینی در جامعه اسـت 

زیـرا از ایـن طریـق پول کشـور در دنیا ارزشـمندتر خواهد شـد.
بـه گـزارش ایرنـا، مسـلم خانـی روز شـنبه در آییـن سـی امیـن جشـنواره اسـتانی قدردانی از 
کارگـران، گـروه هـای کار و واحدهـای کار نمونـه اسـتان کرمان افـزود: امروز در دنیـا مولفه های 
تاثیرگـذاری بـر تولیـد وجـود دارد و نهادهـای قانونگـذاری و اجـرا بـر ارتقـای پایـگاه تولید موثر 
هسـتند.وی تصریـح کرد: ما از جمله کشـورهایی هسـتیم که ضعـف قوه قانون گـذاری داریم و 

نتوانسـتیم قوانیـن و مقـررات راهبردی در حوزه کار داشـته باشـیم.
مدیـرکل دفتـر آمـوزش، ترویـج و تحقیقـات تعاونـی هـای وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
بیـان کـرد: سـکوت قوانیـن، خالء هـای قانونی، قوانین مزاحـم و خنثی کننده از جملـه مواردی 
هسـتند کـه برخـی افـراد بـرای قانـون گریـزی از آن سـو اسـتفاده می کننـد و نهـاد مقننه می 
توانـد بسـتر و اکوسیسـتم تولیـد را فراهـم کنـد.وی تاکیـد کـرد: امـروز در دنیـا بـا اسـتفاده از 
تکنولوژی هـای نـو، سـرمایه انسـانی و نیـروی کار در بنـگاه هـای تولیـدی کاهش پیدا کـرده و 
تولید به دسـت رباتها سـپرده شـده اسـت.خانی با بیان اینکه تکنولـوژی در افزایـش راندمان و 
بهـره وری تولیـد موثر اسـت افـزود: در سـالهای اخیر با اسـتفاده از روش هایی مانند مهندسـی 
معکـوس توانسـتیم تکنولـوژی کاالهـای وارداتـی را بومی سـازی کنیم.مدیرکل دفتـر آموزش، 
ترویـج و تحقیقـات تعاونـی هـای وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی گفـت: با تربیـت نیروی 
انسـانی کارآمـد مـی توانیـم در ارتقای جایگاه تولید در منطقه به اهدافمان برسـیم.وی با اشـاره 
بـه مبحـث اخـالق حرفه ای و وجـدان کاری تصریح کـرد: نیازمند یک مدل و الگـو برای ترویج 
اخـالق حرفـه ای و اخالق کار در حوزه تولید هسـتیم.خانی ادامه داد: سـهم بیـکاری و کم کاری 
آشـکار و پنهـان در جامعه ما بسـیار باالسـت و ایـن امر یکی از بیماری های اخـالق حرفه ای کار 
محسـوب می شـود.وی تاکیـد کـرد: در تولیـدات موفق سـهم اخالق حرفه ای بسـیار باال اسـت 
و کسـب و کار بـه سـمت رضایت مشـتری مـی رود.مدیرکل دفتـر آموزش، ترویـج و تحقیقات 
تعاونی هـای وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی گفـت: اخـالق حرفـه ای یعنـی ما همـواره و به 
طـور مسـتمر بـه سـمت یادگیری حیـن کار حرکت کنیـم. وی با اشـاره به بحث نظـام چند الیه 
مزدی اظهار داشـت: اگر بخواهیم محصول ما مشـتری جهانی و ملی داشـته باشـیم باید این 
مـدل اجـرا شـود تـا تولیدات ایرانـی پشـتوانه ارزش پول ملی شـود.خانی تاکید کـرد: صاحبان 
کسـب و کار در اسـتان کرمـان در اجـرای نظـام چنـد الیـه مزدی بـرای تولید محصول نـاب و با 
کیفیت پیشـقدم شـود.وی با اشـاره به تقدیر از کارگران و واحدها نمونه کارگری اسـتان کرمان 
تصریـح کـرد: اگر احسـاس معنـی دار بودن کار را لمس کنیـم، برای انجـام و یادگیری کار وقت 

بیشـتری خواهیم گذاشت.

آغاز مسابقات فوتبال 
امید های استان کرمان

کشت گیاهان دارویی 
در سیرجان افزایش یافت  

ورزش تصادف

کنا
: ر

س
عک

رئیـس پلیـس آگاهـی اسـتان کرمـان از انهـدام بانـد 
سـرقت اتومبیل از مقابل بیمارسـتان های شـهر کرمان 

داد. خبر 
بـه گـزارش خبرنگار مهر، یدهللا حسـن پور پیـش از ظهر 
شـنبه در خصوص انهدام باند سـارقت اتومبیـل از مقابل 
بیمارسـتان ها گفـت: اکثر مراجعـان به بیمارسـتان ها در 
حالـت اضطـراب بوده و نکات ایمنـی را رعایت نمی کنند.

وی ادامـه داد: در چنیـن شـرایطی سـارقان از غفلـت 
سـرقت  بـه  اقـدام  و  می کردنـد  اسـتفاده  شـهروندان 
مقابـل  از  پرایـد  ویـژه  بـه  سـواری  اتومبیل هـای 
بیمارسـتان های باهنـر، افضلـی پور، کاشـانی و شـفا در 

می کردنـد. کرمـان  شـهر  سـطح 
حسـن پـور بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن بانـد در سـال 9۷ و 
اوایـل سـال 98 فعالیـت می کـرد، افـزود: سـه نفـر از 

اعضـای بانـد دسـتگیر شـدند که به سـرقت بیـش از ۲0 
دسـتگاه اتومبیـل اعتـراف کردند.

رئیـس پلیس آگاهی اسـتان کرمان گفـت: در حدود 1۲ 
مـورد سـارقان، اتومبیل را در اطراف شـهر رهـا کرده بودند 
و حدود 9 دسـتگاه اتومبیل در زاهدان و شهرهای جنوبی 

اسـتان کرمان پیدا شد.
وی تصریـح کـرد: هفتـه گذشـته پلیـس آگاهـی بقیـه 
اتومبیل هـا را بـا توجـه به سـرقت های قطعاتی که شـده 

بـود کشـف و تحویـل مالباخته هـا داد.
بالـغ  را  سـرقت ها  ایـن  ارزش کشـفیات  پـور  حسـن 
بـر حـدود یـک میلیـارد تومـان عنـوان کـرد و افـزود: از 
شـهروندان می خواهیـم کـه نـکات ایمنـی را رعایت کنند 
حتـی اگـر قفـل و زنجیر سـاده ای بزنند سـرقت قطعًا با 
مشـکل مواجه خواهد بود و سـارقان نمی توانسـتند این 

سـرقت ها را انجـام بدهنـد.
رئیـس پلیس آگاهی اسـتان کرمان در خصوص کشـف 
سـوخت قاچاق گفت: انتقال این سـرمایه ملی به خارج 
از کشـور به عنوان یک معضل اسـت و پلیس اسـتان به 
عنـوان یک وظیفـه، اقدامات خوبـی در کنترل محورهای 

مواصالتی انجام داده اسـت.
حسـن پـور از کشـف 43 هـزار لیتر سـوخت قاچاق از 
دو دسـتگاه تریلر کشـنده در محور »کرمان-بم« در دو 
شـب گذشـته خبـر داد و بیان کرد: یکـی از این تریلرها 
حـاوی ۲۲ هـزار لیتـر سـوخت قاچـاق بـود کـه ایـن 
محمولـه را در قالـب روغـن موتـور از تهـران بـه مقصـد 

ایرانشـهر انتقـال می داد.
وی گفت: کشـفیات ما در بحث سـوخت نسـبت به سال 

گذشـته قابل مالحظه است.

ــس  ــروی ریی ــان امیرخس عرف
و  اطالع رســانی  کمیتــه 
هیــات  عمومــی  روابــط 
ــال  ــابقات فوتب ــت: مس ــان گف ــتان کرم ــال اس فوتب
ــم  ــش تی ــرکت ش ــا ش ــان ب ــتان کرم ــای اس امید ه
از سراســر کرمــان در دو گــروه شــمال و جنــوب 

آغــاز شــده اســت.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان امیرخســروی 
گــروه شــمال را شــامل تیم هــای مــس شــهربابک، 
بــه  آینــده ســازان کرمــان  و  شــهرداری کرمــان 
ــزود: گــروه  ــان مــس شــهربابک دانســت و اف میزب
کهنــوج،  میــالد  تیم هــای  شــامل  نیــز  جنــوب 
ــهربابک  ــتبرق ش ــهدای اس ــگان و ش ــهرداری ری ش

ــت. ــوج اس ــالد کهن ــی می ــه میزبان ب
امیرخســروی بــا بیــان اینکــه ایــن رقابت هــا از 
ــت،  ــده اس ــاز ش ــاری آغ ــت ج ــه 13 اردیبهش جمع

در  حاضــر  فوتبــال  تیم هــای  کــرد:  تصریــح 
مســابقات امید هــای اســتان کرمــان بــه مــدت ســه 
روز بــا هــم بــه رقابــت خواهنــد پرداخــت.وی یــادآور 
ــه بعــد صعــود  ــه مرحل شــد: از هــر گــروه دو تیــم ب
ــد. ــت می پردازن ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ــد و ب ــی کنن م

ــت  ــژه مدیری ــه وی ــر توج ــد ب ــا تاکی امیرخســروی ب
فوتبــال اســتان بــر مســابقات رده هــای ســنی، 
ــابقات  ــتان، مس ــال اس ــات فوتب ــت: هی ــان داش بی
ــد و در  ــاص می بین ــور خ ــه ط ــنی را ب ــای س رده ه
ــا را  ــن رقابت ه ــاری ای ــل ج ــتا، در فص ــن راس همی
ــزار  ــه صــورت منظــم همچــون فصــل گذشــته برگ ب

ــرد. ــد ک خواه
شــده  باعــث  ویــژه  نــگاه  همیــن  افــزود:  وی 
شهرســتان ها  بــه  رقابت هــا  ایــن  میزبانــی  تــا 
اعطــا شــود کــه ایــن موضــوع، فرصتــی بــرای 

می آیــد. حســاب  بــه  شهرســتان ها 

ــاد کشــاورزی شهرســتان ســیرجان  ــر جه مدی
ــتان  ــی شهرس ــار از اراض ــت هکت ــت: هش گف
دارویــی  گیاهــان  کشــت  بــه  ســیرجان 

اختصــاص یافــت. 
ــادی؛  ــگاران جــوان از کرمــان، محمــود آب ــه گــزارش  باشــگاه خبرن ب
مدیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه گیاهــان کشــت شــده در ایــن 
ــوش،  ــی، مرزنج ــه آلمان ــطوخودوس، بابون ــان، اس ــرح گل گاوزب ط
ــطح  ــرح در س ــن ط ــت: ای ــت گف ــرک و ... اس ــا، پنی ــن، زوف آویش
ــر  ــط اصغ ــاد توس ــعادت آب ــاد س ــت آب ــتای رحم ــار در روس 8 هکت

ــش کشــت شــده اســت. ایرانمن
وی تصریــح کــرد: عالقــه بــه تولیــد گیاهــان دارویــی و تقاضــا بــرای 
ــه افزایــش اســت  ــان رو ب محصــوالت طبیعــی بطــور مــداوم در جه
بــه طــوری کــه قــرن حاضــر را قــرن بازگشــت بــه طبیعــت نامگــذاری 
ــوز  ــا هن ــان بیماری ه ــرای درم ــان ب ــردم جه ــد و 80 درصــد م کرده ان
هــم از دارو هــای گیاهــی اســتفاده می کننــد و حداقــل یــک چهــارم 

دارو هــای تهیــه شــده دنیــا دارای منشــاء گیاهــی هســتند.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســیرجان افزود:بــا توجه بــه اقلیم 
مناســب شهرســتان جهت پــرورش انواع گیاهــان دارویــی و همچنین 
صرفــه اقتصــادی، نیــاز آبــی کــم و اقبــال روز افــزون از ایــن گیاهــان 
تولیــد و فــرآوری گیاهــان دارویــی در شهرســتان بــه عنــوان یکــی از 

کشــت های جایگزیــن امــری اجتنــاب ناپذیــر بنظــر می رســد.
وی گفــت: نحــوه ازدیــاد وکاشــت گیاهــان دارویــی بصورت بذر، نشــاء، 
قلمــه علفــی وتقســیم بوتــه انجــام می شــود و هــم در گلــدان و هــم 
بــه صــورت هیدروپونیــک قــادر بــه رشــد اســت و بــذر گیاهــان دارویی 
در خزانــه و زیــر پالســتیک یاگلخانــه اصــوال دراواخــر بهمــن مــاه در 
خزانــه یــا در باکس هــای 30 در 50 و بــا ارتفــاع ۲5 ســانتیمتر با بســتر 

کوکوپیــت و پرالیــت کاشــته می شــود.
ــه  ــا اردیبهشــت بعــد از آدابت ــن ی ــان داشــت: در اوخــر فروردی وی بی
ــا  ــه ردیف ه ــا فاصل ــوند و ب ــال می ش ــی انتق ــن اصل ــه زمی ــدن ب ش
50 تــا ۶0 ســانتیمتری و روی ردیــف 30 تــا 40 ســانتی متــر کشــت 
می شــوند و ســپس کــود دهــی براســاس آنالیــز خــاک و نیــاز گیــاه 
از کود هــای ارگانیــک بصــورت خاکــی یــا محلــول پاشــی انجــام شــد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان:

۴۳ هزار سوخت قاچاق در کرمان کشف شد


