
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: در اردیبهشت ماه 2 تا 3هزار 
داروی دسفرال برای بیماران تاالسمی توزیع می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت:
بیمارستان جیرفت جزو ۱۰ بیمارستان 

برگزیده کشور
دبیر اجرایی همایش رسانه های نوین و شکل دهی نهاد های اجتماعی:

برگزاری همایش ملی 
رسانه های نوین در کرمان

جان بیماران تاالسمی 
در گرو داروهای تحریمی

ُبهتان به  سیب زمینی جیرفت
مدیرامور زراعت سازمان کشاورزی جنوب کرمان:  اینکه بیان شده سیب زمینی جنوب 

کرمان سمی است ادعایی بیش نیست

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

10 هزار و 20 هکتار از زمین های 
جنوب کرمان سم پاشی شد
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استاندار کرمان:

 پروژه های استان نباید
معطل تامین منابع بمانند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اردیبهشــت   11 چهارشــنبه         477 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

4

و2

به احترام معلم، برپا!

محمد افشارمنش
یادداشت مهمان

امـروز کـه ایـن مشـق عشـق را مـی کنـم نمی 
دانـم چنـد نفـر از معلمـان عزیـزم که اسـم مرا  
مـی شـنوند، قیافـه ام را به یاد مـی اورند! که از 
ان چهـره ی معصـوم دوران دانش آموزی اثری 

در ایـن چهـره تکیـده و مردانه نمانده اسـت!
امـا مـن هرگز آنهـا را از یاد نخواهم بـرد، ازخانم 
شـهیدی معلـم کالس اولـم گرفته تـا تک تک 
دبیـران دبیرسـتانم که بعضی هاشـان هسـتند 
و بعضـی هـا هـم  ناباورانـه رخ در نقـاب خاک 

کشـیدند! خدایشـان رحمت کناد!
مگـر مـی شـود فرامـوش کـرد آنهایـی را کـه 
آهنـگ زندگـی را در گـوش مان زمزمـه کردند؟ 
خانـم معلمـی کـه خیلـی وقـت هـا در کالس 
درس بـا مادراشـتباهش مـی گرفتیـم  و او را 
مـادر خطـاب مـی کردیـم و البته مـادر را هم » 

خانـم با اجـازه«
چقـدر خـوب در ذهنم مانده اسـت : پـودر های 
گچـی که پای تخته سـیاه روی کـت تمیز و اتو 

کشـیده اش می ماند !
انگشـتر عقیـق خوشـرنگ ، چتـر مشـکی کـه 
چـه   ، آورد  مـی  همراهـش  بارانـی  روزهـای 
مادرانـه و پدرانـه بـه کالس لبخنـد مـی زدنـد.

معلم عزیزم !
مـن خـوب مـی دانم اگـر نبـودی هرگـز بزرگ 
نمـی شـدم ! خـوب مـی دانـم اگـر دسـتم را 
نمـی گرفتـی ، پـا بـه پـا نمـی بـردی و روز اول 
نمـی گفتـی» بابا آب داد« همیشـه تشـنه می 
مانـدم و امـروز توان نوشـتن این همه مطلب و 

خوانـدن آن همـه کتاب را نداشـتم!
ای کاش شـاگرد صادقی باشـم و صداقت را از 
کالم پـر مهـر تو آموخته باشـم  کـه صادقانه به 
مـن گفتـی :  توهـم مثل پسـرمی و پیش من 

هیـچ فرقی با او نـداری !
مـن تـو را دوسـت دارم، بـر دسـتان پـر مهـرت 
بوسـه مـی زنـم ، مـن دفتـر صد برگ و مشـق 

هـای عیـد را هرگـز فرامـوش نخواهـم کرد و
 نـگاه مهربانانـه تـو را در حیـن قد کشـیدنم که 
مثـل پـدر و مادر برایم ذوق کـردی از ذهن محو 

نخواهـم کرد !
مـن هنـوز مثـل روزهـای حضـورم در کالس 
درس تـو هرکجا ببینمـت به احترامـت خواهم 

گفـت :
معلم آمد !

برپا !
حتما بـه احترامت و پیش پایت راسـت قامت 

خواهم ایسـتاد و تـا نگویی برجا !
هرگز نخواهم نشست .

حاال باصدای رسا می گویم به احترام معلم
برپا....

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک کرمان:
افزایش ۳۰ درصدی قیمت زمین و ساختمان در کرمان

رئیـس اتحادیـه صنـف مشـاوران امـالک کرمـان از افزایش 
قیمـت مسـکن در سـال 98 خبـر داد و اظهار کرد: امسـال و 
تاکنـون شـاهد افزایـش حـدود 30 درصـدی قیمـت زمین و 

سـاختمان نسـبت به سـال قبـل در کرمان هسـتیم.
محمـد شـهریاری بـا اشـاره بـه وضعیـت مسـکن در سـال 
گذشـته و سـال جاری در کرمـان، گفـت: در پایـان سـال 9۶ 
و سـال 97 شـاهد جهـش قیمت هـای مسـکن در کشـور و 
بـه تبعیـت آن در اسـتان کرمـان بودیـم هرچنـد کـه امسـال 
افزایـش قیمت هـا به صـورت ناگهانـی و انفجاری نبـوده اما 

متاسـفانه بـه صـورت آرام در حـال رشـد می باشـد.
بـه گـزارش ایسـنا، وی از میـزان اجـاره بهـاء و مشـکالت 
مسـتاجران سـخن بـه میـان آورد و عنوان کرد: قیمـت اجاره 
بهـاء در سـال جاری در اسـتان کرمـان نسـبت بـه سـال قبل 
تـا ۲0 درصـد و حتـی در برخـی مناطبق بیشـتراز ایـن درصد 
افزایـش یافتـه اسـت که متاسـفانه باعـث ایجاد مشـکالت 

عدیـده ای برای مسـتاجران شـده اسـت.
رئیـس اتحادیـه صنـف مشـاوران امـالک کرمـان از افزایش 

قیمـت مسـکن در سـال 98 خبـر داد و اظهار کرد: امسـال و 
تاکنـون شـاهد افزایـش حـدود 30 درصـدی قیمـت زمین و 

سـاختمان نسـبت به سـال قبـل در کرمان هسـتیم.
وی بـه تشـریح دالیـل افزایـش قیمـت مسـکن پرداخـت 
و تصریـح کـرد: رکـود و تولیـد ناکافـی مسـکن در سـالیان 
گذشـته از دالیل افزایش قیمت مسـکن هسـتند؛ همچنین 
و  سـاختمانی  مصالـح  قیمـت  بـر  ارز  قیمـت  افزایـش 
دسـتمزدها تاثیرگـذار بـوده کـه باعـث افزایش قیمـت تمام 

شـده مسـکن شـده اسـت.
شـهریاری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا در بازار مسـکن 
حبـاب وجـود دارد؟ اظهـار کـرد: تصـور نمی کنـم در مـورد 
قیمـت سـاختمان حبابـی وجود داشـته باشـد، امـا در مورد 

قیمـت زمیـن مقـداری حبـاب وجـود دارد.
وی بـه رونـد رشـد معامـالت مسـکن اشـاره کـرده و افـزود: 
معامالت مسـکن در سـال 97 رشـد خوبی داشت اما امسال 
خریـد و فـروش دچـار رکـود نسـبی شـده و فروشـندگان 

رغبتـی بـه فـروش ندارند.

۱9 تا ۱935 تا 32

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت اول  فراخوان مناقصات عمومي 
یک مرحله اي

ــدارکات  ــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه ت اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای ب
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق 
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 

عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1398/0۲/14 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت14 روز 1398/0۲/14 تا تاریخ 1398/0۲/۲0 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت14روز سه شنبه تاریخ 1398/0۲/31
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1398/03/01     

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جيرفت – حد فاصل 
سيلو و پليس راه، بلوار ورودي شهرك صنعتي شماره ۲ تلفن: 4331051۶-034 و سایت  www.jkerman.mrud.ir و پايگاه ملي اطالع رساني 

 )http://iets.mporg.ir( مناقصات كشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-0۲1  و دفتر ثبت نام 889۶9737 و851937۶8   

فهرست بهابرآورد )لاير(نوع تضمينتضمين )لاير(عنوانشماره 

15۶/ج97/3
انجام امور خدماتی ماشین نویسی و فضای 

سبز و تاسیسات
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157/ج97/3
تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی 
همراه با گالسبید جهت ایمن سازی پروژه 
های راهسازی قابل افتتاح جنوب کرمان

۲91،000،0005،801،053،440
راه، راه آهن و 

باند  فرودگاه سال 
1398

158/ج97/3
تکمیل ساختمان سردخانه و سالن تشریح 
پزشکی قانونی جیرفت و ساختمان های 

جنبی)تجدید(
705،000،00014،091،495،480

ابنیه، تاسیسات 
مکانیکی و 

تاسیسات برقی 
سال 1398 و 

بخشنامه سرجمع 48۶،000،0009،71۶،787،759تکمیل سالن ورزشی حسین آباد159/ج97/3

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام

۰9۱33952۰۷5
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جیرفـت گفـت:  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
بیمارسـتان  بیمارسـتان کاشـانی جیرفـت جـزو 10 
برگزیـده برنامـه ترویـج زایمـان طبیعـی لـوح تقدیر 
دریافـت کـرد. ه گـزارش خبرنـگار گروه اسـتان های 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان ، اصغـر مـکارم 
جیرفـت گفـت:  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
و جشـنواره  مامـا  روز جهانـی  بزرگداشـت  مراسـم 
ترویـج زایمـان طبیعـی در آخرین روز هفته سـالمت 
برگـزار  بهداشـت  وزیـر  نمکـی  سـعید  حضـور  بـا 
شـد.وی افـزود: در این مراسـم بیمارسـتان کاشـانی 
جیرفـت جـزو 10 بیمارسـتان برگزیده برنامـه ترویج 
زایمـان طبیعـی لـوح تقدیـر دریافـت کـرد، از مهدیه 
کامرانی مامای مسـئول زایشـگاه کاشـانی بـه عنوان 
برگزیـدگان مامایـی کشـور تقدیـر شـد.مکارم با بیان 
اینکـه روز جهانـی مامـا امسـال بـا پنجمیـن سـال 
برنامـه ترویج زایمان طبیعی همزمان شـد که شـعار 
آن »مامـا، حامـی سـالمت خانـواده« اسـت، افزود: 
در یـک اقـدام تحسـین برانگیـز جشـن روز مامـا 
امسـال در حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 
برگـزار نشـد و هزینه آن بـرای کمک به سـیل زدگان 
اهدا شـد.اصغر مـکارم تصریح کـرد: اقدامات صورت 
گرفتـه در حـوزه معاونت درمان مدیریت، پزشـکان و 
پرسـنل بیمارسـتان آیـت هللا کاشـانی جیرفت منجر 
بـه بهبـود شـاخص های سـالمت مـادر و نـوزاد شـد 
وآن را جـزو 10 بیمارسـتان برتر کشـور قـرار داد که در 
مراسـم کشـوری روز ماما توسـط وزیر بهداشت مورد 

تقدیـر قـرار گرفت.

میزبـان  آخریـن  »جیرفـت،  روایـی  تاریخـی-  اثـر 
مهربـان« در زمـره آثـار نوانتشـار مـوزه عبـرت ایـران 
بـه شـمار مـی رود. ایـن تحقیـق، پیرامـون شـرایط 
جیـرف،  تبعیـدگاه  سیاسـی  و  اجتماعـی  اقلیمـی، 
پدیـد  اسـت.  سـخن گفتـه  آن  تبعیدیـان  منظـر  از 
آورنـده ایـن تحقیـق جنـاب یعقـوب لطفـی دربـاره 
ضرورت هـای تدویـن اینگونه آثار آورده اسـت:»تبعید 
یعنـی دور کـردن. وقتـی حکومـت کسـی را بـه جرم 
سیاسـی از شـهر خـود دور می کـرد و او را بـه اقامـت 
در منطقه هـای دیگـر مجبـور می سـاخت، می گفتنـد 
نوعـی  تبعیـد  پـس  اسـت.  صـورت گرفتـه  تبعیـد 
مجـازات بـرای مبـارزان سیاسـی بـود کـه دادگاه هـا 
بـرای آن متهمـان در نظـر می گرفتنـد. بـه تبعید نفی 
بلـد هـم می گوینـد. در دوره حکومـت پهلـوی دوم از 
ایـن مجـازات برای دور کردن مبارزان از شهرهایشـان 
فـراوان اسـتفاده می شـد. مناطقـی که تبعیدشـدگان 
بـه آنجـا فرسـتاده می شـدند بـد آب و هـوا، دور از 
مرکـز و معمـواًل در اسـتان های مـرزی بـود. چابهـار، 
سـقز،  گنبـدکاوس،  زابـل،  ایرانشـهر،  لنگـه،  بنـدر 
فیروزآبـاد، بانـه، بافـت، جیرفـت، شوشـتر، انـارک و 
شـهر های دیگـر از جملـه تبعیدگاه هـای ایـران بودند. 
مـدت زمـان تبعیـد بنا بـه حکمـی کـه دادگاه می داد 
تعییـن می شـد. شـش مـاه، یک سـال، دو سـال یا 
بیشـتر تـا سـه سـال هـم بـود. روحانیـون سیاسـی 
بیـش از سـایر گروه هـای اجتماعی تبعید می شـدند. 
بـا افزایـش شـمار تبعیدی ها رویـداد تـازه ای رخ داد 
و آن آگاه شـدن مـردم بـود. اهالـی ایـن مناطـق از 
دور  عمومـی  قیام هـای  و  راهپیمایی هـا  تظاهـرات، 
مـردم  تبعیـدی  روحانیـون  حضـور  بـا  امـا  بودنـد، 
زبـان  از  می گذشـت  بـزرگ  شـهر های  در  آنچـه  از 
کسـانی کـه عامـل بـروز آن رویداد هـا بودنـد باخبـر 
می شـدند. بـا اینکه تبعیدی هـا تحت نظـر ژاندارمری 
بودنـد و اجـازه فعالیـت نداشـتند، امـا بسـیار اتفـاق 
افتـاد کـه روحانیـون تبعیـدی بـا سـخنرانی و حتـی 
نوشـتن اعالمیـه به مـردم محـل تبعید اطالع رسـانی 
می کردنـد و بـه همیـن علـت دسـتگاه سـاواک پس 
از مدتـی محـل اقامـت آن هـا را تغییـر مـی داد. البته 
بی نیـاز از یـادآوری اسـت کـه روحانیـون تبعیـدی از 
حـوزه علمیـه قـم در واقـع سـفیران انقـالب بـه دور 
از  ناخواسـته  بودنـد کـه  نقـاط کشـور  افتاده تریـن 
سـوی رژیـم بـه آن نقـاط اعـزام می شـدند. بی تردید 
بازخوانـی تاریخچـه و خاطـرات مرتبـط بـا آن رویداد 
کـه به طـور مشـخص در دو نوبـت یعنی سـال 135۲ 
و سـال 135۶ و در پـی واقعـه غرورآفرین 19 دی قم 
بـه وقـوع پیوسـت، از عرصه هایـی اسـت کـه تاکنون 
از منظـر تاریخ پژوهـان انقـالب اسـالمی کمتـر مـورد 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت. نمی دانـم خداونـد متعـال 
چـه حکمتـی را مقـرر کـرده اسـت کـه امـروزه بـه 
انقـالب اسـالمی حضـرت  مبارزیـن عرصـه نهضـت 
امـام خمینـی )ره( از سـال 134۲ تـا سـال 1357 
جدی تـر  زمانـی  می شـود. کم توجهـی  توجـه  کمتـر 
می شـود کـه اصـواًل کمتـر کسـی یـا نهـادی یـادی از 
تبعیدشـدگان رژیـم ستمشـاهی می کند و بیشـترین 
هیاهو هـا حـول مسـائل و مطالبـی اسـت کـه شـاید 
می شـود کـه  پرداختـه  آن هـا  بـه  انـدازه  از  بیـش 
هـم  مقولـه  ایـن  بـه  و  نکاسـت  آن هـا  از  می شـود 
عنایـت بیشـتری داشـت. موضـوع بررسـی وضعیت 
تبعیـد و تبعیدی هـای رژیـم پهلـوی عـالوه بـر اینکـه 
را تحمـل  زنـدان رفتـن و شـکنجه ها  تبعیدشـدگان 
مواقـع  اکثـر  در  بلکـه  نیسـت،  کردنـد کم ارزش تـر 
ارزش بیشـتری هـم می یابـد. رژیم سـلطنتی پهلوی 
بـرای خالصـی از دسـت مبارزیـن، به خصـوص طبقه 
روحانیـون بـا اسـتفاده از ماده پنج کمیسـیون تأمین 
امنیـت اجتماعـی از سـال 134۲ تـا سـال 1357 در 
چهـار مرحلـه سـنگین و پرهیاهـو بیـش از ۲00 نفـر 
تبعیدگاه هـای مختلـف فرسـتاد. در  بـه  را  آن هـا  از 
بررسـی های بـه عمـل آمـده تعـداد ایـن تبعیدگاه هـا 
بـه 100 شـهر و آبـادی رسـید که الزم به توضیح اسـت 
بـرای هـر تبعیـدی و تبعیـدگاه مالحظاتـی هـم در 
نظـر گرفتـه می شـد کـه ایـن مالحظـات قابـل اعتنـا 
هسـتند، به طـوری که روحانیون شـیعه به شـهر های 
شـهر های  بـه  آذری زبـان  روحانـی  یـا  سنی نشـین 
بـه  آیت اللهـی  مقـام  بـا  روحانـی  یـا  زبـان  فـارس 
یـا  بی سـواد  بسـیار  مـردم  بـا  دورافتـاده  شـهری 
کم سـواد تبعیـد می شـدند تـا در تبعید از نظـر روحی 
و روانـی هـم آن هـا را در هـم بشـکنند کـه صـد البته 
ایـن تبعیدی هـا شـکفتند و خـود آن هـا شکسـتند.

بـرای پرداختـن بـه این موضـوع مهم، ولـی فراموش 
شـده ابتـدا تحقیقات الزم در بـاره تبعیدگاه های رژیم 
پهلـوی انجـام شـد و بولتن هـای نوبـه ای و فصلـی 
سـاواک کـه دربـاره تبعیدی هـا تهیه می شـد با دقت 
مطالعه و بررسـی شـدند و خداوند متعـال توفیق داد 
اولیـن کتـاب در بـاره موضوع تبعیـد با عنـوان مبارزه 
در تبعیـد خـارک جزیـره سـوزان به زیور طبع آراسـته 
و روانـه بـازار نشـر و از سـوی عالقه منـدان اسـتقبال 
شـد. امیدواریـم خداونـد منان یـاری دهد تـا بتوانیم 
ایـن راه را ادامـه و مجلـدات بعـدی را هـم سـر و 
سـامان بدهیـم و تقدیـم حافظـه تاریخی ایـن مرز و 
بـوم کنیـم. حتمـًا خواننـدگان محترم توجـه دارند که 
مـدارک و مسـتندات ایـن حـوزه چندان غنی نیسـت 

و از طرفـی کمتـر هـم در دسـترس قـرار دارد. 

تبعیدگاه بزرگان! 

بیمارستان جیرفت 
جزو ۱۰ بیمارستان 

برگزیده کشور 

خبر

خبر

نفرات برتر جشنواره مدهامتان 
به مشهد مقدس اعزام شدند

هدف تامین اجتماعی افزایش 
کرامت انسانی بیمه شدگان است 

توقیف ۱4۰دستگاه وسیله نقلیه 
متخلف در کهنوج 

ظهـر  زاده، گفـت:  خوبـی  مجیـد 
دیـروز نفرات  برتر مرحله اسـتانی 
جشـنواره  دوره  سـیزدهمین 
جنـوب  در  مدهامتـان  قرآنـی 
کرمـان، جهـت شـرکت در مرحلـه کشـوری این 
دوره مسـابقات قرآنـی مدهـا متـان بـه مشـهد 
مقدس اعزام شـدند.»مجید خوبـی زاده« مدیر 
سـتاد هماهنگـی کانـون هـای مسـاجد جنـوب 
کرمـان، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان از کرمان جنـوب، با یـادآوری برگزاری 
سـیزدهمین دوره جشـنواره قرآنی مدهـا متان، 
در  مسـابقات  ایـن  جنـوب کرمـان، گفـت:  در 
مرحلـه شهرسـتانی با حضور 4۲0 نفـر در ۲ گروه 
خواهـران و بـرادران در سـطح هفـت شهرسـتان 
جنـوب کرمـان برگـزار شـدند و 150 نفـر برتـر به 
خوبـی زاده،  یافتند.مجیـد  راه  اسـتانی  مرحلـه 
اضافـه کـرد: در مرحلـه اسـتانی کـه در اسـفند 

سـال گذشـته در شـهر جیرفـت برگـزار شـد، از 
بـه مرحلـه  نفـر  میـان 150 شـرکت کننـده، 7 
کشـوری راه یافتنـد.وی بـا بیـان ایـن مطلب که 
مسـابقات قرآنـی مدهامتان از )10 اردیبهشـت( 
تـا )13 اردیبهشـت( در مشـهد مقـدس برگـزار 
مـی شـوند، ابراز داشـت: ظهر دیروز نفـرات  برتر 
راه یافتـه بـه مرحله کشـوری، به مشـهد مقدس 
اعـزام شـدند.وی، افـزود: 4 نفـر از خواهران و 3 
نفـر از بـرادران از شهرسـتان های رودبـار جنوب، 
مرحلـه  مسـابقات  در  عنبرآبـاد  و  قلعه گنـج 
کشـوری مدهـا متان شـرکت می کننـد.از نفرات 
اعزامـی یـک نفر خواهر و یک نفر برادر در رشـته 
هـای قرائت تحقیـق، یک نفر خواهـر و یک نفر 
بـرادر در رشـته قرائـت و ترتیـل، یک نفـر خواهر 
و یـک نفـر بـرادر در رشـته حفظ جـزء 30 و یک 
نفـر خواهـر در رشـته حفـظ کل قـرآن کریـم در 

ایـن مسـابقات شـرکت مـی کنند.

تامیـن  سـازمان  سرپرسـت 
اشـاره  بـا  کشـور  اجتماعـی 
تامیـن  سـازمان  اینکـه  بـه 
اجتماعـی در زمینـه رونـق تولید 
نقـش مهمـی برعهـده دارد و هـدف مـا در 
تامیـن اجتماعـی افزایـش کرامـت انسـانی 
افزایـش  گفـت:  اسـت  مراجعه کننـدگان 
پیگیـری  را  راور  در  قالیبافـی  بیمـه  سـهمیه 
می کنیـم. بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از 
در  دیـروز  صبـح  زدا  محمدحسـن  کرمـان، 
افتتـاح درمانـگاه تامیـن اجتماعـی  مراسـم 
شهرسـتان راور با اشـاره به نامگذاری امسـال 
از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـه نـام رونـق 
تولید اظهار داشـت: سـازمان تامین اجتماعی 
در زمینـه رونـق تولیـد نقـش مهمـی برعهـده 
دارد و تمـام تـالش مـا نیز بـرای رونـق تولید 

در کشـور اسـت. وی بـا بیـان اینکـه از مـردم 
راور عذرخواهـی می کنـم کـه تا امـروز با توجه 
پوشـش  تحـت  درصـدی   70 جمعیـت  بـه 
تامیـن اجتماعـی از خدمـات بیمـه ای تامین 
اجتماعـی در شهرشـان بی بهـره بودنـد گفـت: 
هدف مـا در تامین اجتماعـی افزایش کرامت 
انسـانی مراجعه کننـدگان اسـت و هـدف مـا 
نیست.سرپرسـت   ... و  درمانـگاه  سـاخت 
سـازمان تامیـن اجتماعـی کشـور با اشـاره به 
اینکـه چالـش مهربانـی در تامیـن اجتماعـی 
وجـود دارد و از آن روز بـه بعـد رفتـار کارکنـان 
تامیـن اجتماعـی بـا مراجعه کننـدگان رصـد 
می شـود افـزود: مراجعه کننـدگان بـا مراجعه 
بـه مراکـز تامیـن اجتماعـی بایـد احسـاس 
کننـد وارد خانـه خـود شـدند و هیـچ نگرانـی 

نداشـته باشـند.

کهنــوج  انتظامــی  فرمانــده 
ــاه  ــن م ــدای فروردی گفت:ازابت
بــا اجــرای 7طــرح انضبــاط 
ترافیکــی در ایــن شهرســتان140 
وســیله نقلیــه متخلــف اعمــال قانــون و روانه 
ــه گــزارش خبرگــزاری  پارکینگ هــا شــدند. ب
ــالم  ــا اع ــی" ب ــاهپور بهرام ــا سرهنگ"ش برن
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش ــب بی ــن مطل ای
ــدای  ــی از ابت ــوادث رانندگ ــاالی ح ــمار ب ش
فروردیــن مــاه ســال جــاری تاکنــون در 
راســتای انضبــاط بخشــی ترافیکــی، 7طــرح 
ــن  ــف در ای ــای متخل ــا خودروه ــورد ب برخ
ــزود: در  ــد.وی اف ــرا درآم ــه اج ــتان ب شهرس
ایــن طــرح هــا مامــوران انتظامــی و پلیــس 
ــد و اســتقرار  ــی هدفمن ــا گشــت زن ــور ب راه
ــتگاه  ــن شده93دس ــش تعیی ــاط از پی در نق

خــودرو و47دســتگاه موتورســیکلت متخلــف 
رانندگــی  نداشــتن مــدارک  بــه علــت  را 
و  توقیــف  رفتارهــای خطرســاز  انجــام  و 
روانــه پارکینــگ کردند.ســرهنگ بهرامــی 
ــوع  ــدت در مجم ــن م ــت: در ای ــان داش بی
بیــش از3هــزار و ســیصد دســتگاه خــودرو 
ــی  ــن رانندگ ــت قوانی ــدم رعای ــل ع ــه دلی ب
و انجــام تخلــف اعمــال قانــون شــدند.

فرمانــده انتظامــی کهنــوج در پایــان بــا اشــاره 
بــه اســتمرار طــرح هــای ارتقــاء امنیــت 
اجتماعــی و ترافیکــی بــه منظــور پیشــگیری 
ســوانح  همچنیــن کاهــش  و  جرائــم  از 
ــس  ــدف پلی ــرد: ه ــان ک ــی خاطرنش رانندگ
برقــراری نظــم و امنیــت در همــه زمینــه هــا 
اســت و در ایــن راســتا ســایر نهادهــا و مــردم 
ــد. ــش کنن ــای نق ــی ایف ــه خوب ــد ب ــز بای نی

تمهیـدات  بـا  جنـوب کرمـان  جهـاد کشـاورزی  سـازمان   
اندیشـیده شـده و همکاری تمامی دسـتگاه هـای اجرایی در 
حـال زمیـن گیر کـردن ملخ هـای صحرایـی اسـت.به گزارش 
ایرنـا، فعالیـت تیمـی مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی در جنـوب 
کرمـان به ویـژه منطقه جازموریان، با محوریت سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنـوب بـه خوبـی پیـش رفتـه و نتیجـه مطلـوب 
ایـن عملکـرد ناشـی از فعالیت گروهـی در این مبارزه اسـت. 
معاون کنترل آفات سـازمان حفظ نباتات کشـور هم در سـفر 
بـه جازموریـان از آلوده شـدن حـدود ۲00 هزار هکتـار از زمین 
هـای کشـور در ۶ اسـتان به آفت ملـخ صحرایی خبـر داد. بنا 
بـه گفتـه علی مراد سـرافرازی، 10 میلیـارد تومـان اعتبار برای 
مبـارزه بـا ملـخ ها اختصـاص یافته کـه بین ۶ اسـتان درگیر 
مبـارزه با ملـخ صحرایی، توزیع خواهد شـد. رییس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنوب کرمان از سـم پاشـی هوایـی تا پایان 
هفتـه جاری خبـر داد و گفت: یک فرونـد هواپیما در فرودگاه 
جیرفت مسـتقر اسـت تا عملیات سـم پاشـی هوایی را انجام 
دهـد. سـعید برخوری افزود: نخسـتین ریـزش ملخ در بهمن 
مـاه سـال گذشـته در جنـوب کرمـان اتفـاق افتـاد و از همـان 
ریـزش اولیـه مبـارزه بـا ملـخ آغاز شـد. برخـوری ادامـه داد: 
از ابتـدای مبـارزه بـا آفـت ملـخ صحرایـی تـا کنـون 10 هـزار 
و ۲0 هکتـار از زمیـن هـای جنـوب کرمـان سـم پاشـی شـد. 
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان بـه عملکرد 
ایـن سـازمان در مـوج اول مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی اشـاره 
و تصریـح کـرد: در مـوج اول 750 هکتـار عملیـات مبـارزه بـا 
ملخ صحرایی با اسـتفاده از سـمپاش ULV پشـت وانتی در 
دشـت هـای جازموریـان صـورت گرفته اسـت. معـاون بهبود 
تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان از 

اضافـه شـدن پنج سـم پـاش ULV بـه مجموعه تیـم مبارزه 
بـا آفـت ملـخ صحرایـی در ایـن منطقـه خبـر داد و گفـت: با 
ULV در منطقـه  پـاش  ایـن دسـتگاه ها 13 سـم  افـزودن 
جنـوب کرمـان فعالیـت سـم پاشـی را انجـام مـی دهنـد. 
محمدرضـا سـاردویی افـزود: هـر سـم پـاش ULV روزانـه 
300 تـا 400 هکتـار سـم پاشـی انجـام مـی دهد که بـا اضافه 
شـدن پنـج دسـتگاه جدید شـاهد افزایـش میزان مبـارزه به 
صـورت ماشـینی خواهیم بود.طبـق برآورد کارشناسـان حدود 
۶0 تـا 100 هـزار هکتـار پیـش بینـی سـم پاشـی داریـم و این 
بدیـن معنی نیسـت کـه این میـزان آلـوده به ملـخ صحرایی 
اسـت بلکـه ممکـن اسـت در یـک منطقـه چندیـن بـار سـم 
پاشـی شـود. سـاردویی تصریـح کـرد: سم پاشـی گسـترده 
طـی سـال جدیـد انجـام و همـه دسـتگاه ها اعـم از دولتی و 
خصوصـی در ایـن طـرح مشـارکت کردند. مدیر حفـظ نباتات 
سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان از آمادگـی کامل این 
سـازمان بـرای زمیـن گیـر کـردن ملـخ هـای صحرایـی خبـر 
داد و گفـت: بـا توجـه بـه لـزوم مبـارزه شـیمیایی بـه صورت 
هوایـی و زمینـی بـا ملـخ هـای صحرایـی، دامـداران حـوزه 
تـاالب جازموریـان نسـبت به خـروج دام های خـود از منطقه 
اقـدام کنند. مجیـد فرخی افـزود: تمهیدات الزم بـرای مبارزه 
بـا ملـخ هـای صحرایـی در هفـت شهرسـتان جنوبی اسـتان 
کرمـان اتخاذ شـده اسـت. وی ادامـه داد: دامـداران از چرای 
دام در مراتـع و علفزارهـای سمپاشـی شـده حداقـل به مدت 
یـک هفتـه خودداری کرده و از خوردن الشـه ملـخ های مرده 
توسـط دام هـا و طیـور جلوگیـری کنند. بـا توجه به اسـتمرار 
ورود تـوده هـای متراکـم ملـخ صحرایـی از کشـور عربسـتان 
بـه جنـوب کشـور و خطـر آسـیب دیـدن مـزارع و باغـات، 

کشـاورزان، دامپـروران و زنبـورداران جنوب کرمانـی به توصیه 
کارشناسـان جهـاد کشـاورزی توجه کننـد. وی بـه راهکارهای 
کاهـش آسـیب هجـوم ملخ به کشـاورزان و دامـداران جنوب 
کرمـان اشـاره کـرد و افـزود: سرکشـی روزانـه به مـزارع و باغ 
هـا، مراتـع و علـف زارهـای مجـاور، اطـالع رسـانی بـه مراکز 
جهـاد کشـاورزی محـل سـکونت خـود در صـورت مشـاهده 
آفـت، آمـاده بـه کار نگهداشـتن تمـام امکانـات و لـوازم مورد 
نیـاز سمپاشـی از جملـه تراکتورها و سـمپاش هـا، انجام هر 
گونه سـم پاشـی با کسـب نظر کارشناسـان جهاد کشـاورزی 
و در صـورت نیـاز بـه سمپاشـی، سـموم مناسـب مـورد نیـاز 
توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی تامیـن شـود. وی بیـان 
کـرد: در صـورت وجـود کنـدوی زنبـور عسـل در مـزارع، مراتع 
و بـاغ هـا مـورد نظـر جهـت سمپاشـی، نسـبت بـه جابجایی 
ایـن کندوهـا قبـل از سمپاشـی اقـدام و از فعالیـت کندوهای 
زنبورهـای عسـل )باز گذاشـتن درب کندو( مجـاور در مراتع و 
باغـات و مـزارع سمپاشـی شـده، حداقل به مـدت یک هفته 

شـود.  جلوگیری 

شـاهد هسـتیم کـه ده هـا نفـر از مـردم قلعه گنـج بدون سـند 
هویتـی روزگار را بـه سـختی سـپری می کننـد و طـی ایـن 
سـال ها بـا تولـد نـوزادان بـر تعـداد افـراد بـدون شناسـنامه 
دانشـجو،  خبرگـزاری  دانشـگاه  اسـت.گروه  شـده  افـزوده 
خشکسـالی جازموریـان در چنـد سـال اخیـر مـردم جنـوب 
کرمـان را بـا مشـکالت زیـادی مواجه کـرد، به طوریکـه درآمد 
مـردم را تحـت تاثیر قرار داد و بر فقر و تنگدسـتی مردم اضافه 
کـرد. امـا این قبیل مشـکالت معیشـتی، مـردم را بـه کارهای 
عجیبـی واداشـت؛ برخی بـرای کسـب درآمد و گـذران زندگی، 
شناسـنامه و کارت ملـی خـود را به اتباع خارجی می فروشـند 
و درآمـد خوبـی از ایـن راه بدسـت می آورند.عـدم ثبت قانونی 
ازدواج، برخـورداری از یارانـه، دریافت شناسـنامه بـرای نوزادان 
تازه متولد شـده، عدم رسـیدگی به کار های اداری و محرومیت 
از تحصیـل دانـش آمـوزان، تنهـا بخشـی از مشـکالت مردمی 

اسـت کـه اسـناد هویتـی خـود را به چـوب حراج گذاشـتند.

 پرونده فروش شناسنامه 
حـدود 10 سـال پیـش بـود کـه پرونده فـروش شناسـنامه در 

10 هزار و 20 هکتار از زمین های 
جنوب کرمان سم پاشی شد 
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تاالسـمی، بیمـاری اسـت کـه شـخص در گرفتـار شـدن در 
دام آن هیـچ نقشـی نـدارد، امـا ناچـار اسـت همـه عمـر خـود 
را بـا ایـن بیمـاری زندگـی کنـد. تاالسـمی یکـی از شـایع ترین 
و مـادری کـه  پـدر  از  و معمـوالً  اسـت  ایـران  در  بیماری هـا 
می رسـد. ارث  بـه  فرزنـدان  بـه  اسـت  ژن کم خونـی  ناقـل 

اصلی تریـن راه درمـان تاالسـمی، تزریـق مـداوم خون اسـت و 
بیمـاران مبتـال به تاالسـمی با مشـکالت زیادی دسـت و پنجه 
نرم می کنند. بیکاری، مشـکالت مالی، هزینه های درمان و ... 
زندگـی این مبتالیـان را تحت تأثیر قرار داده اسـت. این افراد به 
حمایت و توجه از سوی خانواده، جامعه و مس,والن نیاز دارند.

عمـق  می نشـینید،  تاالسـمی  بیمـاران  دل  درد  پـای  وقتـی 
مشـکالتی  می کنیـد،  حـس  را  مشـکالت  از  ناشـی  غـم 
بـر کسـی  اسـت  مواجـه  آن  بـا  تاالسـمی  بیمـار  یـک  کـه 
پوشـیده نیسـت.  »دسـفرال« نـام داروی آهن زدایـی )نمونـه 
خارجـی( اسـت کـه هـر بیمـار تاالسـمی بـرای دفـع آهـن بـه 
آن احتیـاج دارد. بعضـی افـراد 3 روز در هفتـه و برخـی دیگـر 
هـم هـر روز بایـد از آن اسـتفاده کننـد. بـه دلیـل تحریم هـا، 
داروی دسـفرال کـم اسـت و نمونه هـای داخلـی آن وارد بـازار 
شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه تعـدادی از بیمـاران 
دارنـد.  حساسـیت  آهـن زدا  داروی  ایـن  ایرانـی  نمونـه  بـه 
مـادری کـه پسـرش مبتال به تاالسـمی اسـت، می گوید: پسـر 
مـن 18 سـال سـن دارد و بایـد یـک داروی آهـن زدا از نـوع 
خارجـی به نام دسـفرال اسـتفاده کند؛ امـا ایـن دارو اصالً پیدا 
نمی شـود. بـه مـا گفته انـد این دارو سـهمیه بندی شـده و طبق 
سـهمیه بـه دسـت بیمار می رسـد. مـا نتوانسـته ایم در جیرفت 
ایـن دارو را پیـدا کنیـم. تـا چنـد مـاه قبـل در شـهر کرمـان، 

ایـن دارو موجـود بـود، امـا االن می گوینـد بایـد ایـن دارو را از 
جیرفـت تهیـه کنیـد. 4  ماه اسـت ایـن دارو را پیـدا نمی کنیم. 
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که چـرا از نمونـه ایرانی ایـن دارو 
اسـتفاده نمی کنیـد، می افزایـد: نمونـه ایرانـی بـرای پسـر من 
ایجاد حساسـیت می کند و بیماران دیگری هم با این مشـکل 
مواجـه هسـتند.  پسـر مـن 18 سـال از نـوع خارجی ایـن دارو 
اسـتفاده کرده اسـت. در حـال حاضر تعداد بیمارانـی که به نوع 
ایرانی این دارو حساسـیت دارند کم نیسـتند. مجبور شده ام از 
یکی از دوستانمان در بندرعباس که از نمونه خوراکی همین دارو 
اسـتفاده می کنـد، داروی پسـرم را بگیـرم. وی ادامـه می دهد: 

پسـر مـن بایـد هفتـه ای 3 شـب از ایـن دارو اسـتفاده کنـد. 
 ایـن مـادر جنوبـی کـه تمایـل نـدارد نامـش در روزنامـه ذکـر 
شـود، می گویـد: در صورتـی که پسـر مـن از این دارو اسـتفاده 
نکنـد، آهـن در خونـش رسـوب می کنـد، کلیـه و کبـد و همـه 

هـم  بـدن  ایمنـی  می افتـد. سیسـتم  کار  از  هـم  وی  چیـز 
وابسـته بـه این دارو اسـت. وقتی نمونـه ایرانی آن را اسـتفاده 
کـرد، بدنـش دچـار گرگرفتگـی و کهیـر شـد. نمونـه خوراکـی 
ایرانـی ایـن دارو هـم باعـث درد معـده، اسـتفراغ و تهوع شـد. 
بـه مـا گفته انـد بـرای امثـال پسـر مـن کـه حساسـیت دارند، 
در  مـن  ولـی  وارد شـده،  کمـی  مقـدار  بـه  خارجـی  نمونـه 
جیرفـت نتوانسـتم ایـن دارو را پیدا کنـم.  وی ادامـه می دهد: 
زمانـی کـه پسـر مـن بایـد از ایـن دارو اسـتفاده کند بیـن ۶ تا 
1۲ سـاعت اسـت کـه بایـد روی دسـتگاه تنظیـم شـود و بـه 
صـورت آهسـته داخـل پوسـت تزریـق شـود تـا آهـن را دفـع 
کنـد. هزینـه 100تایـی ایـن دارو بیـن ۶00 تـا 700هـزار تومـان 
اسـت؛ اگرچـه شـنیده ام ایـن دارو با قیمـت ۲50 هـزار تومانی 
هـم در بـازار توزیـع شـده ولـی مـن پیـدا نکـرده ام.  ایـن مادر 
در خصـوص بیمـه بیمـاری پسـرش می گویـد: بیمـه پسـرم 
خدمـات درمانـی اسـت کـه بیمـه بیماری هـای خـاص هـم 
دارد  وجـود  این جـا  مشـکلی کـه  امـا  می شـود،  شـاملش 
ایـن اسـت کـه بیمـه پـول بعضـی داروهـا )ماننـد تقویتـی( 
را اصـالً نمی دهـد و می گوینـد بیمـه شـامل آن هـا نمی شـود. 

سهمیه ناموجود داروی دسفرال
 »م. محمـدی« یکـی دیگـر از بانـوان جیرفتـی کـه او هـم 
سال هاسـت بـا بیماری تاالسـمی دسـت و پنجه نـرم می کند، 
می گویـد: قبالً دسترسـی بـه دارو راحت تـر بود، اگرچـه داروی 
عـده ای  می شـود،  پیـدا  دسـفرال  ایرانـی  نمونـه  آهـن زدای 
هسـتند کـه به دلیـل حساسـیت دارویی یا مشـکل دفـع دارو 
بایـد از همـان نمونـه خارجی اسـتفاده کننـد که بـه راحتی پیدا 
نمی شـود.  چندماهـی اسـت دسـفرال و حتی نمونـه خوراکی 
)خارجـی( آن در جیرفـت یافـت نمی شـود. وی ادامه می دهد: 
در صورتـی کـه فـرد بـه موقـع از ایـن دارو اسـتفاده نکنـد همه 
ارگان هـای بدنش درگیر می شـوند. ایـن دارو حتی به تعداد کم 
در شهرسـتان های دیگر اسـتان یا در دیگر شـهرهای کشور پیدا 
می شـود، امـا در خصـوص سـهمیه جیرفـت اظهـار بی اطالعی 
کرده انـد و می گوینـد این دارو تحریم اسـت و موجود نیسـت. 

توزیع داروی خارجی 
معاون غذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، می گوید: 
داروهـای ایرانـی در عمـوم حساسـیت ایجاد نمی کننـد. از 400 
بیمـار تاالسـمی در جنـوب 380 تـا 390 نفـر داروی ایرانـی 
اسـتفاده می کنند و مشـکلی هم ندارند. ممکن اسـت 3 تا 4 
نفر به نوع ایرانی این دارو حساسـیت داشـته باشـند. »محمد 

امین پـور« می افزایـد: آخریـن توزیـع نمونـه خارجـی قبـل از 
عیـد به انـدازه ۲هـزار مـورد بـوده اسـت، امـا همـه نمی تواننـد 
از آن اسـتفاده کننـد. داروی آهـن زدا قبـل از عیـد توزیـع شـده 
و در اردیبهشـت ماه هـم قـرار اسـت ۲ تـا 3 هـزار مـورد از ایـن 
دارو توزیـع شـود. اسـم کسـانی هـم کـه از نمونـه خارجـی 

اسـتفاده می کنند مشـخص اسـت. توزیـع داروی دسـفرال در 
۲ شـهر کهنـوج و جیرفـت صـورت می گیـرد؛ البتـه تـا قبـل از 
سـال 98 هـم می توانسـتند از کرمـان ایـن دارو را تهیـه کننـد. 

کمبود داروی دسفرال گزارش نشده است
این کـه  اعـالم  ضمـن  مجلـس  پزشـکی  عضـو کمیسـیون 

جان بیماران تاالسمی در گرو داروهای تحریمی
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: در اردیبهشت ماه 2 تا 3هزار داروی دسفرال برای بیماران تاالسمی توزیع می شود

»دسـفرال« نـام داروی آهن زدایـی )نمونـه خارجی( اسـت که هر بیمار تاالسـمی برای دفع آهـن به آن احتیـاج دارد. بعضی 
افـراد 3 روز در هفتـه و برخـی دیگـر هـم هـر روز بایـد از آن اسـتفاده کننـد. به دلیـل تحریم ها، داروی دسـفرال کم اسـت و 
نمونه هـای داخلـی آن وارد بـازار شـده اسـت. این در حالی اسـت کـه تعدادی از بیمـاران به نمونـه ایرانی ایـن داروی آهن زدا 
حساسـیت دارنـد. مـادری کـه پسـرش مبتال به تاالسـمی اسـت، می گوید: پسـر مـن ۱8 سـال سـن دارد و باید یـک داروی 
آهـن زدا از نـوع خارجـی بـه نام دسـفرال اسـتفاده کنـد؛ اما ایـن دارو اصاًل پیدا نمی شـود. این در حالی اسـت که تعـدادی از 
بیماران به نمونه ایرانی این داروی آهن زدا حساسـیت دارند. مادری که پسـرش مبتال به تاالسـمی اسـت، می گوید: پسـر من 
۱8 سـال سـن دارد و بایـد یـک داروی آهن زدا از نوع خارجی به نام دسـفرال اسـتفاده کنـد؛ اما این دارو اصاًل پیدا نمی شـود.

عضـو کمیسـیون پزشـکی مجلـس ضمـن اعالم 
این کـه تـا بـه حـال گزارشـی از کمبـود دسـفرال 
در جنـوب بـه دسـتش نرسـیده، می گویـد: نمونه 
خارجـی داروی آهـن زدا خیلـی کم اسـت. درواقع 
یکـی از عواقـب تحریم هـا، نبود داروهـای حیاتی 
اسـت کـه برخـالف قوانیـن بین الملل در لیسـت 

تحریـم قـرار گرفته انـد و وارد کشـور نمی شـوند.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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تم
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روزنامه های دیروز

روزنامه پیام ما
وزارت نیرو اعالم کرده که سه میلیارد کیلو وات ساعت برق از محل انرژی های 

نو تولید شده است.

روزنامه کرمان امروز
از کاهش 15درصدی فعالیت های تولیدی در کرمان خبر داد.

سراسری

استانی

حصر وراثت –رودبار جنوب 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان پرویـن رئیسـی علی 
نسـب         بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان حسـین 
بـه شـماره  ملـی۶0۶9594۶91در  فرزندغالمرضـا  علـی نسـب  رئیسـی 

تاریخ94/03/15دراثـر بیمـاری قلبـی فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-احمد رئیسی علی نسب فرزندحسین به ش م ۶0۶959۶۶۶8                  

۲-علی رئیسی علی نسب فرزندحسین به ش م۶0۶959۶۶7۶
3-محمد رئیسی علی نسب فرزندحسین به ش م۶0۶9953053
4-پروین رئیسی علی نسب فرزندحسین به ش م۶0۶9719۶54
5-نسرین رئیسی علی نسب فرزندحسین به ش م۶0۶9719۶۶۲
۶-هنگامه رئیسی علی نسب فرزندحسین به ش م۶0۶95970۲8

7-کلثوم رئیسی علی نسب فرزندحسین به ش م ۶0۶9953045)فرزندان متوفی(
8-فاطمه بیدار مغزفرزندعلی  به ش م ۶0۶9595۲89)همسرمتوفی(

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی 
اعتـراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهـی به دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :549

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد 
در خصـوص پرونـده کالسـه 9709۶1 شـعبه اول اجـرای احـکام حقوقـی 
کرمـان مقـداری وسـایل پمـپ بنزیـن 1-تعـداد ۶دسـتگاه پمـپ دو نازله 
سـاخت شـرکت نفـت ابـزار Gilbarcoسـال سـاخت ۲009 بـا کلیـه تجهیـزات مربوطـه 
۲-تعـداد 3دسـتگاه مخـزن فلـزی زیـر زمینـی با ظرفیـت هرکـدام 50000لیتر هـر کدام 
دارای یک دسـتگاه الکترومپ شـناور ضـد انفجار مخصوص با تجهیـزات مرتبط.3-یک 
دسـتگاه پمـپ بنزین دو نازله سـاخت شـرکت نفت ابزار Gilbracoسـال سـاخت ۲011 
بـا تجهیـزات مربوطـه بعنوان یدکی 4-یک دسـتگاه جایگاه دریافت سـوخت از نفتکش 
سـاخته شـده از جنس آلومنيوم وآهن، دارای نازل ها ،شـیلنگهای فالکسـی مخصوص 
وکلیـه لولـه کشـی هـای مواد سـوختی 5-تاسیسـات سیسـتم هوشـمند شـامل : یک 
دسـتگاه رگ اسـتاندارد و سیسـتم،APCپچ پانـل، T-CLUINETروتـر وUps دو عـدد 
سیسـتم کامپیوتـر بـا کلیـه تجهیـزات، تلویـزون LCD و سیسـتم دورین مداربسـته۶- 
سیسـتم اعـالن حریق سـاخت شـرکت Zitexو مـدل-Zx 1800 با کلیه سسـنورها وکابل 
کشـی مربوطـه، اطفـاء حریـق ۲عـدد کپسـول 50 کیلـو گـرم پـودر گاز 7-بـرق رسـانی 
شـامل اشـتراک بـرق تعرفـه عمومی)الف-۲(3فاز با جریـان A 50با تابلـوی توزیع برق 
و کابـل کشـی هـای مربوطـه و تجهیـزات چـاه و ارت و ۲عدد تابـوی فرمان و روشـنایی 
8-تاسیسـات آبرسـانی شـامل اشـترک آب شـهری و کلیه لوله کشـی های و شیرآالت 
و منبـع آب 500 دلیتـری 9-تجهیـزات بـرق اضطـراری شـامل :دیـزل ژنراتوربـا قـدرت 
نامـیHP 40مـدل: 3۲ECO-3۲- 35/4 و1500دور دارای تابوی برق و تابلوی اسـتارت 
اتوماتیـک و دیگـر تجهیـزات 10-هزینـه نصـب و راه انـدازی تجهیزات متعلق به شـرکت 
1۲ فروردیـن بـا کـه جمـع كل 10 ردیف باال به مبلـغ 7/۲57/000/000ریـال )هفت میلیارد 
و دویسـت و پنجـاه هفت میلیون ریال( توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی 
شـده اسـت را از طریـق مزایده بفروش برسـاند جلسـه مزایـده برای روز دوشـنبه مورخ 
98/۲/۲3سـاعت 11صبـح بـا حضـور نماینده دادسـرا در محل اتـاق مزایده هـای اجرای 
احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان برگزار مـی گردد.لذا کسـانی که تمایل به شـرکت در 
جلسـه مزایـده دارنـد مـی توانند تـا5روز قبـل از تاریـخ برگزاری مزایـده از امـوال مذکور 
واقـع در کرمـان بلوار شـهید صدوقی جنب اداره پسـت پمـپ بنزیـن 1۲ فروردین بازدید 
نماینـد و پیشـنهاد خـود رابانضمام %10مبلغ کارشناسـی بمبلـغ 7۲5/700/000 با شناسـه 
97387000047501۲۲3 واریز به حسـاب شـماره ۲171۲93951000 سـپرده دادگسـتری 
کرمـان نـزد بانـک ملـی واریـز و در پاکت درب بسـته تـا قبل از برگـزاری جلسـه مزایده 
بـه اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان تحویـل نماینـد و برنـده مزایـده کسـی 
خواهـد بـود کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصـراف برنـده 
مزایـده %10مبلـغ واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد. برنـده مزایده بایسـتی به 
منظـور جلوگیـری از سـوء اسـتفاده و لـو رفتن پیشـنهادات اعالمـی به جهت لـزوم ارائه 
شناسـه واریزبانکـی نسـبت بـه واریز مابـه التفاوت مبلغکارشناسـی تا مبلغ پیشـنهادی 

در روز مزایـده اقـدام نمایند
دادورز  مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان – شیروانی م.الف 44

حصر وراثت –رودبار جنوب 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمی خواهان عصمـت جاویدان فرزند 
خـان محمـد         بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان فاطمه 
پایمرد فرزندحسـین به شـماره  ملـی۶0۶98799۶1در تاریخ97/03/13دراثر 

بیمـاری قلبـی فوت نمـوده ووارث حین فـوق عبارتند از :
1-لقمان جاویدان فرزندخان محمد به ش م ۶0۶9751051                  

۲-جعفر جاویدان  فرزند خان محمد به ش م۶0۶97۶7489
3-تاج محمد جاویدان فرزندخان محمد به ش م۶0۶97۶7500

4-نظرجاویدان فرزندخان محمد به ش م۶0۶97۶7497
5-عیسی جاویدان فرزندخان محمد به ش م۶0۶99۶9431

۶-جمشید جاویدان فرزندخان محمد به ش م۶0۶97۶77۶4
7-عشرت جاویدان  فرزندخان محمد  به ش م ۶0۶97۶7519
8-عصمت جاویدان فرزندخان محمد  به ش م ۶0۶97۶75۲7
9-بلقیس جاویدان فرزند خان محمد به ش م ۶0۶97۶517۶
10-زینب جاویدان فرزند خان محمد به ش م ۶0۶99۶9448

11-پروانه جاویدان فرزند خان محمد به ش م ۶0۶997۶800)فرزندان متوفی 
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :55۰

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره1397۶0319010009۶0-97/1۲/۲1هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانـم مهـری برومنـد فرزنداحمـد بشـماره شناسـنامه 344با کـد ملـی 3030584313صـادره ازجیرفت  درششـدانگ یک 
قطعـه بـاغ مرکباتـی  به مسـاحت 31703متر مربـع پالک - فرعـی از38- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک1-فرعی از 
38 -اصلـی قطعـه یـک بخـش 45 کرمـان واقـع در عنبرآبـاد اراضـی محمود ابـاد برومند خریـداری از مالک رسـمی خانم 
مهـری برومنـد  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۲078-تاریخ انتشـار نوبت اول:97/01/۲5 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :1397/0۲/11

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1397۶0319091000958-97/1۲/۲1هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقـای فرامـرز حسـین خانـی فرزندعلی اصغـر بشـماره شناسـنامه ۲۶0۲با کـد ملـی 0041515439صـادره ازتهران 
درششـدانگ یـک قطعـه بـاغ به مسـاحت 40000متر مربع پالک - فرعـی از77- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک77-

اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضی  جو باال دوسـاری خریـداری از مالک رسـمی خانم فرخنده مهیمی محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الف:۲074-تاریخ انتشـار نوبـت اول:97/01/۲5 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :1397/0۲/11
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره1397۶0319091000948-97/1۲/۲0هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانـم مهـری برومنـد فرزنداحمـد بشـماره شناسـنامه 344با کـد ملـی 3030584313صـادره ازجیرفت  درششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 55587متر مربع پـالک - فرعی از39- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک - فرعی 
از 39 -اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی معیـن ابـاد عنبر ابـاد بخـش 45کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقـای فرامرز 
حسـینخانی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت 

سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۲07۶-تاریخ انتشـار نوبت اول:97/01/۲5 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :1397/0۲/11
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1397۶0319091000959-97/1۲/۲1هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقـای محمـد سـعید ده دشـتی فرزندحبیب بشـماره شناسـنامه 1173بـا کـد ملـی 053۲75۶۶49صـادره ازاراک  
درششـدانگ یـک قطعـه باغ مرکباتی  به مسـاحت 3715۶متـر مربع پالک - فرعـی از77- اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پالک-فرعـی از 77 -اصلـی قطعـه یـک بخـش 45 کرمان واقـع دراراضی جو باال دوسـاری خریداری از مالک رسـمی خانم 
فرخنـده مهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت 

سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۲08۲-تاریخ انتشـار نوبت اول:97/01/۲5 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :1397/0۲/11
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره1397۶031909100093۶-97/1۲/۲0هیات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای رامین رفیعی سـر بیژن 
فرزندغالمعباس بشـماره شناسـنامه ۶75۶ صـادره ازجیرفت درششـدانگ یک قطعه زمین 
مزروعـی  بـه مسـاحت 50033/15متـر مربع پالک - فرعـی از39- اصلی مفـروز و مجزی 

شـده از پـالک- فرعـی از 39-اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضی معیـن ابـاد عنبراباد بخش 
45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای فرامـرز حسـینخانی محرزگردیـده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۲080
تاریخ انتشار نوبت اول:97/01/۲5 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/0۲/11

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول(  
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده کالسـه 9709۶1 شـش دانـگ پـالک ثبتـی ۶1فرعـی از 
۲841اصلـی بخـش 3کرمـان متعلق به شـرکت تعاونی اسـالمی خدمات 

کشـاورزی 1۲فروردیـن بـا مشـخصات زیـر را از طریـق مزایـده بفروش برسـاندة:
-1 آدرس ملک:کرمان-بلـوار شـهید صدوقی-نبـش خیابـان چـاپ علـوی - پمپ بنزین 

1۲فروردین
- ۲مشخصات ثبتی ملک: پالک ثبتی ۶1فرعی از ۲841اصلی بخش 3کرمان

 -3 وضعیـت ملـک بدین شـرح اسـت:عرصه بـه مسـاحت ۲۲70/89متر مربـع و اعیان 
اداری در دو طبقـه مسـاحت 154 متـر مربـع و 18 متـر مربـع موتـور خانـه و ۲۲0متر مربع 

پمپ بنزیـن ومحوطه 
بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق جمـع ارزش ریالـی ملـک 94/084/000/000ریال که توسـط 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده اسـت. جلسـه مزایده در روز دوشنبه مورخ 
98/۲/۲3راس سـاعت 1۲ در محل اتاق مزایده های دادگسـتری کرمان و با حضور نماینده 
محتـرم دادسـرابرگزار مـی گرددطالبین شـرکت در مزایده مـی توانند تا5روز قبـل از مزایده 
از ملـک مذکـور بازدیـدو در صـورت تمایـل به شـرکت در مزایـده بایسـتی ده درصد قیمت 
کارشناسـی بمبلغ9/408/400/000ریال با شناسـه واریز 97387000047501۲۶9به حسـاب 
شـماره ۲171۲93951000سـپرده دادگسـتری نـزد بانـک ملی واریـز و به همراه درخواسـت 
کتبـی خـود در پاکـت در بسـته و تا قبل از سـاعت برگـزاری مزایده تحویـل نمایند. بدیهی 
اسـت شـخصی بـه عنوان برنده مزایده شـناخته می شـود که قیمـت باالتری داده باشـد. 
در صـورت انصـراف برنـده مزایـده %10مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولت ضبط خواهد شـد. 
در ضمـن دایـره اجـرا هیـچ گونه مسـئولیتی در قبـال معامالت معارض و یا سـند رسـمی 
نخواهـد داشـت .برنـده مزایـده بایسـتی به منظـور جلوگیـری از سوءاسـتفاده و لـو رفتن 
پیشـنهادات اعالمی به جهت لزوم ارائه شناسـه واریز بانکی نسـبت به واریز مابه التفاوت 

مبلغ کارشناسـی تـا مبلغ پیشـنهادی در روز مزایده اقـدام نمایند.
دادورز  مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان – شیروانی

آگهی حصر وراثت –منوجان   
بشـرح  دارای شناسـنامه 73  فرزندغالمرضـا  نظـری   آقـای سـلیمان 
دادخواسـت شـماره 98099838911000۶۶ مورخ  98/0۲/10 توضیح داده 
شـادروان مبیـن نظـری  فرزند سـلیمان بشناسـنامه 338۲317478در 
تاریـخ  98/01/0۲ در شـهرکهنوج فـوت شـده و وراثت منحصر حین الفـوت وی عبارتند/ 

از:  عبارتست 
1- سلیمان نظری فرزند غالمرضا ش م :3391۶75853 ت ت :13۶1/01/0۶)پدر مرحوم ( 

۲- کبری سلیمان فرزند حسین ش م :34۲۲0۶3153  )مادر مرحوم (
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه های کثیـر االنتشـار محلی آگهـی می شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت 
یـک مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی صـادر خواهد 
شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجه 

اعتبـار سـاقط اسـت. م الف :3
دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان منوجان

درگیری در معدن کرومیت کهنوج
دادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان کهنوج گفـت: از زمان 
تشـکیل کارگـروه حمایـت حقوقـی و قضائـی از واحدهـای 
تولیـدی و معـادن در این شهرسـتان و طی چندمـاه اخیر با 
ورود سیسـتم قضائی، مشـکالت حقوقی و قضائی چندین 
واحد تولیدی و معدن سـنگ کرومیت در شهرسـتان کهنوج 
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .مجید سـیمی اظهـار کرد: 
در پـی اختـالف بیـن برخـی افـراد و سـرمایه گذار در یکی از 
معادن سـنگ کرومیت کهنوج در چند روز گذشـته که منجر 
به ایجاد مزاحمت و آتش کشـیده شـدن یک دسـتگاه بیل 
مکانیکـی در معدن شـده بود، بالفاصله سیسـتم قضائی به 
موضـوع، ورود و ظـرف مـدت ۲4 سـاعت 4 نفـر از عوامـل 
اصلی این حادثه در کهنوج بازداشـت شـدند.وی با اشـاره به 

اینکـه در حـال حاضـر و پـس از تفهیم اتهام یک نفـر با قرار 
بازداشـت موقـت و یـک نفـر دیگـر به لحـاظ عجـز از تودیع 
وثیقـه در زنـدان بـه سـر می برنـد و مابقـی افـراد بـا اعطای 
وثیقه آزاد هسـتند، افـزود: با این اقدام به موقع دادسـتانی، 
بالفاصلـه ایـن معـدن کـه بیـش از ۶0 کارگـر در آن مشـغول 
هسـتند کار خود را مجدد آغاز کرد و از تعطیلی آن جلوگیری 
شـد.وی بـا بیـان اینکـه ایـن افـراد اخالل گر هیـچ مالکیتی 
بـر معـدن ندارنـد، عنوان کـرد: با بررسـی های صـورت گرفته 
مشـخص شـد اکثر کارگران مشـغول در این معدن از اهالی 
همـان منطقه هسـتند و دادسـتانی در راسـتای حقوق عامه 
و حمایت از سـرمایه گذاری و قشـر آسـیب پذیـر کارگران به 

ایـن موضـوع ورود پیدا کرده اسـت.
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ا توقیف ۱4۰دستگاه وسیله نقلیه 
متخلف در کهنوج 

برگزاری همایش ملی رسانه های 
نوین در کرمان 

پروژه های استان نباید 
معطل تامین منابع بمانند 

خــودرو و47دســتگاه موتورســیکلت متخلــف 
رانندگــی  نداشــتن مــدارک  بــه علــت  را 
و  توقیــف  رفتارهــای خطرســاز  انجــام  و 
روانــه پارکینــگ کردند.ســرهنگ بهرامــی 
ــوع  ــدت در مجم ــن م ــت: در ای ــان داش بی
بیــش از3هــزار و ســیصد دســتگاه خــودرو 
ــی  ــن رانندگ ــت قوانی ــدم رعای ــل ع ــه دلی ب
و انجــام تخلــف اعمــال قانــون شــدند.

فرمانــده انتظامــی کهنــوج در پایــان بــا اشــاره 
بــه اســتمرار طــرح هــای ارتقــاء امنیــت 
اجتماعــی و ترافیکــی بــه منظــور پیشــگیری 
ســوانح  همچنیــن کاهــش  و  جرائــم  از 
ــس  ــدف پلی ــرد: ه ــان ک ــی خاطرنش رانندگ
برقــراری نظــم و امنیــت در همــه زمینــه هــا 
اســت و در ایــن راســتا ســایر نهادهــا و مــردم 
ــد. ــش کنن ــای نق ــی ایف ــه خوب ــد ب ــز بای نی

دبیـر اجرایی همایش رسـانه های 
نهاد هـای  نویـن و شـکل دهـی 
اجتماعـی گفت: اولیـن همایش 
رسـانه های  نمایشـگاه  و  ملـی 
اجتماعـی  نهاد هـای  دهـی  شـکل  و  نویـن 
پنجشـنبه هفته جاری در کرمان برگـزار خواهد 
شـد. بـه گـزارش خبرنـگار باشـگاه خبرنـگاران 
جـوان از کرمـان ، مرتضـی کارآموزیـان، دبیـر 
اجرایـی همایـش رسـانه های نویـن و شـکل 
دهـی نهاد هـای اجتماعـی در رابطه بـا برگزاری 
اولیـن همایـش ملی و نمایشـگاه رسـانه های 
اجتماعـی  نهاد هـای  دهـی  شـکل  و  نویـن 
گفـت: ایـن همایـش روز پنجشـنبه دوازدهـم 
اردیبهشـت جـاری در دانشـگاه هایتـک کرمان 
ایـن  برگـزاری  از  هـدف  می شـود.وی  برگـزار 
و  انسـانی  منابـع  توانمندسـازی  را  همایـش 

توسـعه اقتصـادی بـا اسـتفاده از رسـانه های 
نویـن دانسـت.کارآموزیان حمایـت از مصـرف 
اقتصـادی و  نهادسـازی  محصـوالت داخلـی، 
بـا  مرتبـط  اقتصـادی  بحث هـای  همچنیـن 
جملـه  از  را  انقـالب  معظـم  رهبـر  دوم  گام 
محور هـای همایـش رسـانه های نوین و شـکل 
دهـی نهاد هـای اجتماعـی دانسـت و افـزود: 
کارآفرینـی و ایجـاد اشـتغال پایـدار، اقتصـاد 
دانـش بنیان و بـه کارگیری اقتصـاد دیجیتال، 
جذب سـرمایه های داخلـی و خارجی و امنیت 
و ثبـات اقتصادی از جملـه دیگر محور های این 
همایـش اسـت. ابوالحسـن فیروزآبـادی دبیر 
شـورای عالـی فضای مجـازی کشـور و معاون 
محتوایـی مرکز ملی فضـای مجازی، همچنین 
اسـاتید حوزه رسـانه و فضای مجـازی از جمله 

مدعویـن ایـن همایـش هسـتند.

اسـتاندار کرمان گفـت: پروژه های 
تامیـن  معطـل  نبایـد  اسـتان 
منابـع بماننـد و هـر چه سـریعتر 
شـوند.  تکلیـف  تعییـن  بایـد 
بـه گـزارش خبرگـزاری برنـا از کرمـان؛ دکتـر 
محمدجـواد فدائی در جلسـه سـتاد فرماندهی 
سـالن  محـل  در  اسـتان  مقاومتـی  اقتصـاد 
پیامبـر اعظـم )ص( اسـتانداری کرمـان عنوان 
کـرد: پیشـرفت فیزیکـی متوسـط اسـتان در 
پروژه هـای اقتصـادی مقاومتی بایـد 70 درصد 
باشـد در حالـی کـه االن از برنامه ها و زمانبندی 
عقـب هسـتیم.وی بـا تاکیـد بـر اینکـه دلیـل 
عقب ماندگـی پروژه ها باید مشـخص شـود که 
آیـا بـه خاطـر اتفاقـات پیش بینی نشـده بوده 
یـا خیر، بیـان کرد: تامین منابـع مالی برخی از 
پروژه هـا نیز هنوز مشـخص نیسـت و مـواردی 

حالـی کـه  در  پالسـما  و  پتروشـیمی  ماننـد 
پروژه هـای مهمی بودند اما با گذشـت دو سـال 
هنـوز تامیـن منابـع نشده اند.اسـتاندار کرمـان 
خواسـتار ارائـه گزارشـی در خصـوص اقدامـات 
صـورت گرفتـه در زمینـه تامین منابع پـروژه ها 
شـد و ادامـه داد: اینکـه هـر پـروژه ای بـا چـه 
مبلغـی، از چـه منبعـی و توسـط چـه کسـی 
تامیـن منابـع شـود، بایـد بـه جـدول اطالعات 
پـروژه هـا اضافـه شـود.دکتر فدایـی همچنین 
اضافـه کـرد: مسـئول تامیـن منابـع بایـد هـر 
سـه مـاه یکبـار گزارشـی از اقدامـات صـورت 
گرفته و میزان پیشـرفت کار ارائه دهد.اسـتاندار 
کرمـان افزود: بایـد اعالم کنیم اهـداف اقتصاد 
مقاومتـی در سـطح کالن در سـال گذشـته چه 
تاثیری باید در اسـتان می گذاشـته و چقدر این 

تاثیـر محقق شـده اسـت.

شـاهد هسـتیم کـه ده هـا نفـر از مـردم قلعه گنـج بدون سـند 
هویتـی روزگار را بـه سـختی سـپری می کننـد و طـی ایـن 
سـال ها بـا تولـد نـوزادان بـر تعـداد افـراد بـدون شناسـنامه 
دانشـجو،  خبرگـزاری  دانشـگاه  اسـت.گروه  شـده  افـزوده 
خشکسـالی جازموریـان در چنـد سـال اخیـر مـردم جنـوب 
کرمـان را بـا مشـکالت زیـادی مواجه کـرد، به طوریکـه درآمد 
مـردم را تحـت تاثیر قرار داد و بر فقر و تنگدسـتی مردم اضافه 
کـرد. امـا این قبیل مشـکالت معیشـتی، مـردم را بـه کارهای 
عجیبـی واداشـت؛ برخی بـرای کسـب درآمد و گـذران زندگی، 
شناسـنامه و کارت ملـی خـود را به اتباع خارجی می فروشـند 
و درآمـد خوبـی از ایـن راه بدسـت می آورند.عـدم ثبت قانونی 
ازدواج، برخـورداری از یارانـه، دریافت شناسـنامه بـرای نوزادان 
تازه متولد شـده، عدم رسـیدگی به کار های اداری و محرومیت 
از تحصیـل دانـش آمـوزان، تنهـا بخشـی از مشـکالت مردمی 

اسـت کـه اسـناد هویتـی خـود را به چـوب حراج گذاشـتند.

 پرونده فروش شناسنامه 
حـدود 10 سـال پیـش بـود کـه پرونده فـروش شناسـنامه در 

جنـوب کرمـان از سـوی سـازمان های انتظامـی و اطالعاتی باز 
شـد و در همیـن رابطه برخـی از کارکنان ثبت احـوال در جنوب 
اسـتان کرمان دسـتگیر شـدند؛ هرچند که گفته می شود باندی 
کـه در خریـد و فـروش شناسـنامه ها دخیـل بـود، دسـتگیر و 
متالشـی شـد، امـا متاسـفانه مشـکالتی بـرای مـردم ایجـاد 
کـرد و ثبـت احـوال بـه هیچ وجه حاضـر به صدور  شناسـنامه 
مجـدد و یا حتـی چندباره برای ایـن افراد نشـد.اگرچه با ورود 
دسـتگاه های امنیتـی جلوی این ماجرا گرفته شـد، امـا امروز 
شـاهد ده ها نفر از افرادی هسـتیم که بدون شناسـنامه روزگار 
سـپری می کننـد و طـی این سـال ها با تولـد نوزادان بـر تعداد 
کسـانی کـه شناسـنامه ندارنـد، افزوده شـد اسـت.اما پس از 
ایـن جریـان، مجمـع دانشـجو معلمـان عدالتخـواه دانشـگاه 
فرهنگیـان کرمـان برای رسـیدگی به حل مشـکل مـردم قلعه 
گنـج وارد ماجـرا شـدند. ماجـرا از آنجـا آغـاز شـد کـه چند تن 
از دانشـجویان قلعـه گنجـی بـا مراجعـه بـه مجمـع دانشـجو 
معلمـان عدالتخـواه دانشـگاه فرهنگیـان کرمان، ماجـرای بی 
هویـت بودن افرادی از مردم روسـتای مزرعه توابع شهرسـتان 
قلعـه گنج را شـرح دادند.صادقی، دبیرسـابق مجمع دانشـجو 
معلمـان عدالتخـواه دانشـگاه فرهنگیـان می گویـد تصمیـم 
گرفتیـم ماجـرا را از طریق نماینده ولی فقیه در اسـتان ماجرا را 
پیگیری کنیم و نامه ای نوشـتیم و توسـط یکی از دانشـجویان 
بومـی بـه دفتـر امـام جمعـه کرمـان رسـاندیم. بـا تالش های 
آن هـا بعـد از یـک هفتـه از دفتـر امـام جمعـه کرمـان تماس 
گرفتنـد و سـواالتی پرسـیدند و در نهایـت قرار شـد دفتـر امام 
جمعـه کرمـان با پیگیری از طریق حجت االسـالم نجنـو، امام 
جمعـه قلعـه گنج به تسـهیل ماجرا کمک کنند.صادقـی ، دبیر 
سـابق مجمع دانشـجو معلمان عدالتخواه دانشـگاه فرهنگیان 

کرمـان می گوید: افرادی را به ثبت احوال قلعه گنج فرسـتادیم 
تـا از جزئیـات ماجـرا مطلـع شـوند. ثبت احـوال  بـرای صدور 
شناسـنامه مجـدد بـرای ایـن افـراد از طریق استشـهاد محلی 
اعـالم آمادگـی کـرد و درسـت همـان زمانی کـه افـراد بومی از 
خوشـحالی در پوسـت خـود نمی گنجیدنـد، برخـی نهادهـای 
امنیتـی اسـتان بـا آن مخالفـت کردند.مسـووالن مـی گفتنـد 
احتمـال دارد افراد بی شناسـنامه ایرانی نباشـند؛ در حالیکه از 
طریق استشـهاد محلـی، دهیار وبزرگان محلی بـه خوبی قابل 
شناسـایی هسـتند و بـا یـک آزمایـش سـاده DNA می تـوان 
هویـت ایـن افـراد را مشـخص کرد.مجمـع دانشـجو معلمـان 
پیگیـری  از  دانشـگاه فرهنگیـان کرمـان دسـت  عدالتخـواه 
برنداشـت و از طریـق افراد سرشـناس محلی موضـوع را ادامه 
داد و بـا فرمانـدار سـابق قلعه گنج تماس گرفـت. صادقی می 
گویـد بیشـتر این مـردم که در نقـاط دور شهرسـتان قلعه گنج 
حضـور دارند و عشـایر هسـتند، بـه دلیل دوری مسـیر، امکان 
رفـت و آمـد ندارنـد و زندگی را بـا دامـداری می گذرانند و هیچ 
گونـه امکانات بهداشـتی ندارند.شـکری پور که بـه تازگی دبیر 
مجمع دانشـجو معلمان عدالتخواه دانشـگاه فرهنگیان کرمان 
شـده نیـز، از ادامه پیگیری این تشـکل برای هویـت دار کردن 
افـراد بـی شناسـنامه جنـوب کرمان خبـر می دهـد و می گوید 
کـه ایـن تشـکل تاکنـون چندیـن بـار نامه بـه مراجـع امنیتی 
اسـتان و کشـور ارائـه کرده اسـت و باز هـم ادامه خواهـد داد.او 
می گویـد کـه تاکنون موفق شـدیم کـه ده نفر از بی شناسـنامه 
هـا را شناسـایی کـرده و قـرار اسـت طـی هفته هـای آینـده با 
مسـئوالن اسـتان نشسـتی را در ایـن راسـتا برگـزار کنیـم. مـا 
مطالبه گـری از مسـئوالن در ایـن حـوزه را در برنامـه کار قـرار 

دادیـم و امیدواریـم بـه نتیجـه قابل قبولی برسـیم.

روزگار مردمانی که 
هویتشان را می فروشند

اسـتفاده می کنند مشـخص اسـت. توزیـع داروی دسـفرال در 
۲ شـهر کهنـوج و جیرفـت صـورت می گیـرد؛ البتـه تـا قبـل از 
سـال 98 هـم می توانسـتند از کرمـان ایـن دارو را تهیـه کننـد. 

کمبود داروی دسفرال گزارش نشده است
این کـه  اعـالم  ضمـن  مجلـس  پزشـکی  عضـو کمیسـیون 

بـه  جنـوب  در  دسـفرال  کمبـود  از  گزارشـی  حـال  بـه  تـا 
دسـتش نرسـیده، می گویـد: نمونـه خارجـی داروی آهـن زدا 
خیلـی کـم اسـت. درواقـع یکـی از عواقـب تحریم هـا، نبـود 
داروهـای حیاتـی اسـت کـه برخـالف قوانیـن بین الملـل در 
لیسـت تحریـم قـرار گرفته انـد و وارد کشـور نمی شـوند. در 

دارد.  وجـود  دارویـی  اقـالم  بعضـی  کمبـود  صـورت  هـر 
 »احمـد حمـزه« در زمینـه بیمـه افـراد تاالسـمی می گویـد: 
بـه دلیـل این کـه بیمه هـا نتوانسـتند مطالبـات داروخانه هـا 
را پرداخـت کنند، بعضـی داروخانه ها دفترچه مـردم را قبول 
نمی کننـد؛ اگـر چـه گزارشـی از ایـن قبیـل مـوارد در جنـوب 

کرمان به من نرسـیده، در سـطح ملی با این مشـکل مواجه 
هسـتیم. چاره این اسـت که از طریق دولت پول کافی برای 
بیمه هـا تامیـن شـود و بیمه ها هم پـول داروخانه هـا )مرکز 
خصوصـی( را پرداخـت کنند که امیدواریم ایـن اتفاق بیفتد. 

معاون غذا و داروی دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفت، می گوید: داروهای 

ایرانی در عموم حساسـیت ایجاد 
نمی کنند. از 4۰۰ بیمار تاالسـمی در 

جنـوب 38۰ تا 39۰ نفر داروی ایرانی 
اسـتفاده می کنند و مشکلی هم 

ندارند. ممکن اسـت 3 تا 4 نفر به 
نوع ایرانی این دارو حساسـیت داشته 
باشـند. »محمد امین پور« می افزاید: 
آخرین توزیـع نمونه خارجی قبل از 
عید به اندازه 2هزار مورد بوده اسـت، 

اما همه نمی توانند از آن اسـتفاده 
کننـد. داروی آهن زدا قبل از عید 

توزیع شـده و در اردیبهشت ماه هم 
قرار اسـت 2 تا 3 هزار مورد از این 
دارو توزیع شـود. اسم کسانی هم 

که از نمونه خارجی اسـتفاده می کنند 
مشـخص است. توزیع داروی دسفرال 

در 2 شـهر کهنوج و جیرفت صورت 
می گیرد؛ البته تا قبل از سـال 98 هم 

می توانسـتند از کرمان این دارو را 
کنند.  تهیه 

جان بیماران تاالسمی در گرو داروهای تحریمی
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: در اردیبهشت ماه 2 تا 3هزار داروی دسفرال برای بیماران تاالسمی توزیع می شود

نخست آزمایش تاالسمی، بعد ازدواج
بـه نوشـته ایسـنا دکتـر »سـحر نامـدار« متخصـص بیماری هـای 
کودکان در خصوص این بیماری می گوید: تاالسـمی از بیماری های 
ژنتیکـی اسـت کـه بـر اثـر آن هموگلوبیـن کـه جـزو انتقال دهنده 
اکسـیژن در سـلول های قرمز خونی اسـت سـاختار طبیعی خود را 
از دسـت می دهـد و  هموگلوبیـن معیـوب قادر به اکسیژن رسـانی 
مطلـوب بـه اعضـای بـدن نیسـت، در نتیجـه یـک نوع کـم خونی 
اسـت که از طفولیت آغاز شـده و تـا پایان عمر به طـول می انجامد. 
ایـن پزشـک متخصـص خاطرنشـان می کنـد: بیمـاران تاالسـمی 
بایـد هـر ۱5 تـا 45 روز یک بـار خـون تزریـق کننـد کـه بـر اثـر 
افزایـش یافتـه  ورود خـون مکـرر میـزان آهـن بـدن بیمـاران 
بیمـاری  نظیـر  زیـادی  مشـکالت  بـه  آهـن  تجمـع  اثـر  بـر  و 
می شـوند.  مبتـال  بلـوغ  در  تأخیـر  دیابـت،  کبـد،  و  قلبـی 
وی بـا اشـاره بـه  روش هایی بـرای جلوگیری و درمـان این بیماری 
تصریـح می کنـد: بـرای جلوگیـری از ناسـازگاری بایـد خـون افراد 
بـه دقـت بررسـی و آزمایش هـای الزم انجام شـود، چـون اگر این 
بیمـاران درسـت درمـان شـوند و بـه طـور مرتـب خـون دریافـت 
کـرده و آهـن اضافـی نیـز بـا تجویـز آهن زداها رفـع شـود و از نظر 
قلـب، کبد، غـدد، بینایی و شـنوایی و سـایر عـوارض مرتب کنترل 
و پیشـگیری شـود نـه تنهـا عمـر طبیعـی خواهنـد داشـت بلکـه 
از نظـر تحصیـالت و مهـارت هـا در حـد افـراد طبیعـی هسـتند. 
دکتـر نامـدار توصیه هایـی بـه اقشـار مختلـف بـرای جلوگیـری 
از ایـن بیمـاری کـرده و می افزایـد: هـر زن و فـردی کـه قصـد 
ازدواج دارنـد بایـد احتمـال ابتـالء بـه بیمـاری تاالسـمی را پیش 
از ازدواج بررسـی کننـد، چـون بـا شناسـایی ایـن  بیمـاری بـه 
راحتـی می تـوان از تولـد نـوزاد مبتال به تاالسـمی جلوگیـری کرد. 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، بیمـاران تاالسـمی خـود را بـا بیمـاری 
ناخوانده ای که مهمان وجودشـان شـده اسـت، هماهنـگ کرده اند، 
امـا عـدم اسـتقبال جامعـه و بی توجهـی مسـووالن بـه آن هـا 
بیشـتر آزارشـان می دهـد. امیدواریـم مسـووالن و خیـران بـرای 
رفـع مشـکالت این قشـر از جامعـه اقداماتـی عملی انجـام دهند.

نکته
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آوای محلی           

َایامی َیِل پرچوکت َبُهم مو
نه طفِل توِی گاچوکت َبُهم مو

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

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

تو َمشکی داری و شیرون َادوشی
ِالهی ساِگ َتهتوکت َبُهم مو

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

ننه َندرت َحال ُبشکت َسفیدن
فداِی ُبشک و چاروکت َبُهم مو

شاعر :  اسماعیل جالئی

َسری ُور ِگفِته َیو ِمث مار َاَجسِتن
َرواج ُو   پیَله ای ِمث لوِک َمسِتن

َرسی  داهیش َور جُوِن  َخَشم دا
که شوَره جاز َاگو عیشی َب َدسِتن

شاعر :  مهدی جاللی 

زدی ُاستون َدر َمشکی َشکو که
زمین و وی زمانی زیر یاو که

بگه دست دعا ُشکر خدا کن
َهلیلوم رنگ و روی جازی نو که 

شاعر :  رضا رویدل
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  در نشست ساماندهی کودکان کار در استان کرمان:

ورود پلیس اطالعات جهت 
شناسایی باندهای کودکان کار

فرمانــدار شهرســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود 90 درصــد کــودکان کار و 
خیابانــی افاغنــه هســتند، تاکیــد کــرد: افاغنــه ۲0 درصــد جمعیــت شــهر کرمــان 
ــت  ــی در نشس ــی بابای ــنا عل ــزارش ایس ــه گ ــاص داده اند.ب ــود اختص ــه خ را ب
ســاماندهی کــودکان کار در اســتان کرمــان وجــود کــودکان کار و خیابانــی را 
موجــب نارضایتــی شــهروندان دانســت و افــزود: برخــورد بــا ایــن معضــل نیــاز 

ــوط دارد. ــتگاه های مرب ــه دس ــدی هم ــزم ج ــه ع ب
ــودکان کار و  ــد ک ــدود 90 درص ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــان نی ــدار کرم فرمان
خیابانــی افاغنــه هســتند، تاکیــد کــرد: افاغنــه ۲0 درصــد جمعیــت شــهر کرمــان 
ــه گــزارش ایســنا، مدیــرکل دفتــر اجتماعــی و  ــه خــود اختصــاص داده اند.ب را ب
ــن جلســه گفــت: وجــود کــودکان کار در  ــز در ای فرهنگــی اســتانداری کرمــان نی
اســتان و در ســطح شــهر کرمــان بــه معضلــی تبدیــل شــده کــه موجــب بــروز 
ــار آن  ــدگان شــده اســت و در کن ــادی از ســوی شــهروندان و رانن اعتراضــات زی
ــرا  ــه دارند.زه ــن زمین ــژه ای در ای ــای وی ــز پیگیری ه ــی نی ــتگاه های اطالعات دس
ــرای ســاماندهی کــودکان  ــه اینکــه در جلســات قبــل ب ــا اشــاره ب ــور ب موســی پ
کار و خیابانــی تصمیماتــی گرفتــه و بــه دســتگاه های مربــوط ابــالغ شــده 
ــد کــرد: در جلســه ای مقــرر شــد کــه بهزیســتی نیازهــای خــود را  اســت، تاکی
ــد و همچنیــن قــرار  ــه صــورت کامــل اعــالم کن ــرای ســاماندهی کــودکان کار ب ب
شــد شــهرداری کرمــان بــا در اختیــار قــرار دادن فضایــی مناســب، در ایــن راســتا 

تــالش کننــد.
وی تاکیــد کــرد: بخــش زیــادی از کــودکان کار و خیابانــی کــه در اســتان 
کرمــان حضــور دارنــد، از کــودکان مهاجــر افاغنــه هســتند کــه بــه دلیــل تشــابه 
ــی  ــودکان ایران ــوان ک ــه عن ــوارد ب ــیاری از م ــی، در بس ــودکان ایران ــا ک ــره ب چه

قلمــداد می شــوند.
مدیــرکل دفتــر اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری کرمــان بــا بیــان اینکــه 
شــهرداری کرمــان تــا پایــان هفتــه جــاری  بــرای حــل مشــکالت مرکــز نگهــداری 
ــات اســتان  ــس اطالع ــت: پلی ــرد، گف ــد ک ــدام خواه ــی اق ــودکان کار و خیابان ک
ــا کــودکان کار اقــدام خواهــد کــرد. ــرای شناســایی ســرباندهای مرتبــط ب نیــز ب

یکی از مطالبات مردمی راور:

افزایش سهمیه بیمه قالیبافان
ایــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  راور  فرمانــدار 
اســت گفــت:  قالیبافــی  مهــد  شهرســتان 
افزایــش  راور،  مــردم  مطالبــات  از  یکــی 
بــه  اســت.  بافــان  قالــی  بیمــه  ســهمیه 
ــه  ــن افتتاحی ــنبه در آیی ــه ش ــک اژدری روز س ــا، مال ــزارش ایرن گ
ــر  ــم و کارگ ــه معل ــک هفت ــن تبری ــتان راور ضم ــگاه شهرس درمان
ــزود: بیــش  ــرد و اف ــگاه اشــاره ک ــن درمان ــه مراحــل ســاخت ای ب
ــه  ــود دارد ک ــی در راور وج ــده اصل ــه ش ــزار و 300 بیم ــت ه از هف
حــدود 70 درصــد جمعیــت ایــن شهرســتان را شــامل مــی شــود.

وی از وجــود یکهــزار و 810 نفــر مســتمری بگیــر تامیــن اجتماعــی 
ــه  ــزار و ۲00 بیم ــت: یکه ــار داش ــر داد و اظه ــتان راور خب در شهرس
ســاخت  و  دارد  وجــود  راور  معــادن  بخــش  در  اصلــی  شــده 
ــان  ــه شــدگان در حــوزه درم ــه بیم ــن شهرســتان ب ــگاه در ای درمان
کمــک مــی کند.فرمانــدار راور گفــت:3۲0 نفــر طــی ســال گذشــته 
ــتغالزایی در  ــر اش ــه بیانگ ــدند ک ــه ش ــتغال راور بیم ــوزه اش در ح

ــت. ــتان اس ــن شهرس ای

سرپرست فرمانداری 
رفسنجان تغییر کرد

ویــژه  فرمانــداری  سرپرســت 
جــذب  کل  مدیــر  و  رفســنجان 
گــذاری  ســرمایه  از  حمایــت  و 
منصــوب  کرمــان  اســتانداری 

شــدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ــتاندار  ــی اس ــواد فدای ــد ج ــان، محم ــتانداری کرم اس
ســمت  بــه  را  هرنــدی  فصیحــی  مجیــد  کرمــان، 
سرپرســت فرمانــداری ویــژه رفســنجان منصــوب کــرد.

فرمانــداری  معــاون  هرنــدی،  فصیحــی  ســوابق  از 
رفســنجان و معــاون دانشــگاه ولــی عصــر )عــج( 

اســت. رفســنجان  شهرســتان 
ــار  ــا صــدور حکمــی، علی ــان ب ــن اســتاندار کرم همچنی
ــه  ــنجان را ب ــابق رفس ــدار س ــب، فرمان ــکندری نس اس
ســمت مدیــر کل جــذب و حمایــت از ســرمایه گــذاری 

ــرد. ــوب ک ــان منص ــتانداری کرم اس

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:

افزایش 2۰ درصدی بودجه  شهربابک در سال  98

انتصاببیمه بودجه 

رییـس دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان گفـت: اهدای 
جوایـز دانشـگاه بـه ویـژه جایـزه افضلـی پـور ضمـن 
افضلـی  بزرگداشـت مقـام واالی مرحـوم  و  تکریـم 
پـور و همسـرش بـه نوبـه خـود نوعـی فرهنگسـازی 
و اشـاعه فرهنـگ ایثـار، تـالش، رقابت، نیکـوکاری و 

اسـت. انسان دوسـتی 
 10 در  طاهـر  محمدعلـی  ایسـنا  گـزارش  بـه 
اردیبهشـت ماه در چهاردهمیـن دوره جایـزه افضلـی 
پـور در دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان اظهـار کـرد: از 
سـال 8۲ اهـدای جایـزه افضلـی پـور آغـاز شـد کـه 
بـه پـاس نـام و یـاد خدمـت و خاطـرات موسـس 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان)مرحـوم افضلـی پـور( 
آغـاز و بـه سـرعت رشـد و رشـته های مختلـف علمی 

را در بـر گرفـت.
وی بـا بیـان اینکـه همراه بـا برگزاری جایـزه افضلی 

پـور جایزه هـای هنـری ادبـی صبـا، کارآفریـن برتـر، 
علـی  دکتـر  جایـزه  و  دانشـگاه  برگزیـده  کارمنـد 
افضلـی پـور در سـال های بعـد بـه وجـود آمـد ادامه 
بـا  زمینـی  در  کرمـان  باهنـر  شـهید  دانشـگاه  داد: 
وسـعت 5 میلیـون مترمربـع بنـا گذاشـته شـد و از 
نظـر کیفـی در مسـیری بـوده کـه هـر روز نسـبت به 
قبـل در تولیـد دانـش، ارتبـاط بـا صنعـت، تربیـت 
دانشـجو، ارتقـاء پژوهـش هـای اصیـل و مانـدگار 

بهتـر و کامـل تـر شـده اسـت.
طاهـر بـا اشـاره بـه اقـدام بـی نظیـر مرحـوم افضلی 
پـور در تاریـخ ایـران اظهـار کـرد: ایشـان دانشـگاهی 
بیـداد  جهالـت  روزگاری کـه  در  را  عظمـت  ایـن  بـا 
می کـرد و فرصت طلبـان در کمین غـارت دارایی اش 
بودنـد بنیـان نهـاد کـه خـود نشـان از تاثیر ایـن چهره 

فرهیختـه در تاریـخ ایـران اسـت.

رییـس دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان گفـت: اهدای 
جوایـز دانشـگاه بـه ویـژه جایـزه افضلـی پـور ضمـن 
افضلـی  بزرگداشـت مقـام واالی مرحـوم  و  تکریـم 
پـور و همسـرش بـه نوبـه خـود نوعـی فرهنگسـازی 
و اشـاعه فرهنـگ ایثـار، تـالش، رقابت، نیکـوکاری و 

انساندوسـتی اسـت.
وی افـزود: دانشـگاه شـهید باهنـر در پایـه گـذاری و 
ایجاد جوایز در شـمار دانشـگاه های پیشـرو در کشور 
اسـت و امیدواریم این پیشـگامی در همه زمینه های 

علمـی، هنـری، اخالقی و معنوی پیوسـته باشـد.
بـه گـزارش ایسـنا، امـروز همچنیـن همزمـان با این 
مراسـم چهارمیـن دوره جایـزه هنـری و ادبـی صبـا، 
هشـتمین دوره جایـزه دکتـر علـی افضلـی پـور)در 
رشـته هـای آمـار و شـیمی( وچهارمیـن دوره جایزه 

کارآفرینـی بـه برگزیـدگان هـر رشـته اعطاء شـد.

رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
میلیـارد   ۶۲ بودجـه  از  اسـتان کرمـان 
و  در سـال گذشـته  تومانـی شـهربابک 
افزایـش ۲0 درصـدی اعتبـارات ایـن شهرسـتان در سـال جاری 
خبـر داد و عنـوان کـرد: یکـی از مشـکالت در اسـتان ها در رابطه با 
وضعیـت راه هـای روسـتایی ایـن اسـت که اعتبـارات ایـن پروژه 
هـای بـه صـورت ملی اسـت.به گزارش ایسـنا منطقه کویـر، دکتر 
جعفر رودری صبح 10 اردیبهشـت ماه در سـفر یکروزه به شهربابک 
و در جلسـه توسـعه راه های روسـتایی این شهرسـتان با بیان این 
مطلـب کـه پـروژه تکمیل محورهای شـهربابک در سـال گذشـته 
مصـوب شـده، ادامـه داد: سـه راه روسـتایی شـهربابک در سـال 
گذشـته به نـام خـود روسـتاها اعتبار داشـتند، ضمن آنکـه محور 
»حسـین آباد – خاتون آباد« نیز به مزایده گذاشـته شـده اسـت.

رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان کرمـان از بودجه 
۶۲ میلیـارد تومانـی شـهربابک در سـال گذشـته و افزایـش ۲0 
درصدی اعتبارات این شهرسـتان در سـال جاری خبـر داد و عنوان 
کـرد: یکـی از مشـکالت در اسـتان ها در رابطه با وضعیـت راه های 

روسـتایی در ایـن اسـت کـه اعتبـارات ایـن پروژه های بـه صورت 
ملـی اسـت.وی با اشـاره بـه اینکه اعتبـارات اسـتانی و ملی جزء 
منابعـی اسـت کـه می تـوان روی آنهـا برنامه ریـزی کرد، دانسـت 
و ادامـه داد: در بودجـه سـال 98، بحـث قیـر رایـگان عنوان شـده 
کـه توزیـع اسـتانی ظرفیـت رایـگان قیر تا سـال گذشـته شـفاف 
نبود اما امسـال دسـتگاه های اجرایی مکلف شـده اند که سـهمیه 
اسـتان ها از ایـن بودجـه را مشـخص کننـد، ضمـن آنکه بخشـی 
از ایـن بودجـه بـه صـورت ملـی خواهـد بـود.رودری بـا بیـان این 
مطلـب کـه اعتبـاری کـه از محل یـک درصـد از فروش معـادن و 
فعالیت هـای صنایـع معدنی برای جبران خسـارت های ناشـی از 
معدنـی کار در نظر گرفته شـده، 900 میلیارد تومان اسـت، تصریح 
کـرد: در سـال گذشـته از محـل یـک درصـد از فـروش معـادن و 
فعالیت هـای صنایـع معدنـی بـه منظـور جبـران خسـارت های 
معـدن کاری حـدود 1۲ میلیـارد تومـان تحقق یافت و اگر امسـال 
بتوانیـم از ایـن محـل 100 میلیارد تومان برای اسـتان وصول کنیم، 
مشـکل منابـع مالـی برخـی از پروژه هـای زیرسـاختی در حـوزه 

معـادن حل خواهد شـد.

رییس دانشگاه شهید باهنر کرمان:

اعطای جایزه افضلی پور در راستای اشاعه فرهنگ ایثار و انسان دوستی است

بُهتان به سیب زمینی جیرفت
مدیرامور زراعت سازمان کشاورزی جنوب کرمان:  اینکه بیان شده است سیب زمینی 

جنوب کرمان سمی است ادعایی بیش نیست

برخـی از رسـانه هـا خبـری مبنـی بـر سـمی بودن سـیب 
زمینـی جیرفـت منتشـر کردنـد که باعـث نگرانی بسـیاری 
جنـوب کرمـان  منطقـه  ویـژه کشـاورزان  بـه  و  مـردم  از 
شـده اسـت. یـک فعـال اقتصـادی در زمینـه کشـاورزی 
به»کاغذوطن«گفت:»با به اوج رسـیدن سـیب زمینی طرح 
۲ جیرفـت و دیگـر شهرسـتان های جنوبـی اسـتان کـه از 
کیفیـت بی نظیـری هـم برخـوردار اسـت چند دلیـل باعث 
کاهـش قیمـت آن می شـود و ارزش محصـول منطقـه 
جیرفت را پایین می آورد و این گزارش هم به نوعی ردپایی 
از همیـن مسـائل را در خـود دارد.«مختـاری افزود:»یـک 
دلیـل سـیب زمینی های انبارشـده اسـتان همـدان اسـت 
کـه از لحـاظ کیفیـت قابل مقایسـه با سـیب زمینی جنوب 
اسـتان کرمـان نیسـت، ایـن یـک مافیاسـت و واردشـدن 
سـیب زمینی از پاکسـتان نیـز یکـی دیگـر از دالیـل متهـم 
کـردن سـیب زمینی بی نظیـر جیرفـت بـه سـم در میـان 
خریـداران اسـت کـه چندسـالی به صـورت بی رویه شـاهد 
آن بودیـم تـا محصوالت وارداتی توسـط عـده ای به فروش 
برسـند.«این فعـال اقتصـادی ادامـه داد:» چندیـن سـال 
شـاهد ایـن قضیـه بودیم که سـیب زمینی پاکسـتان با نام 
جیرفـت عرضـه و بـه  فـروش می رسـید و این مسـاله هم 
بـزودی بـا وارد شـدن سـیب زمینی پاکسـتان به کشـور به 

همـه اثبـات خواهد شـد.«

هیچ مستند علمی وجود ندارد، نمونه برداری 
از کجا و چگونه؟

جهـاد  سـازمان  زراعـت  امـور  مدیـر  رسـتگاری  فرامـرز 
کشـاورزی جنـوب کرمـان بـه »کاغذوطـن« گفـت: »بنا بر 
چنـد دلیـل این گـزارش نادرسـت اسـت و آن را رد می کنم 
تـا این لحظه هیچ گونه مسـتند علمـی در این زمینه وجود 
ندارد.کشـاورزان جیرفـت در تولیـد محصـوالت سـبزی و 
صیفی وجالیزی به ویژه سـیب زمینی و پیاز از پیشـروترین 
کشـاورزان کشـور محسـوب می شـوند به طوری که ساالنه 
بیش از 8500هکتار سـیب زمینی با تولیـد بیش از 300هزار 
تـن طـی دو فصـل کاشـت زمسـتانه و بهـاره بـه صـورت 
خـارج از فصـل بـه بازارهای هدف داخلـی و خارجی عرضه 
می کننـد و در خصـوص مدیریـت تولیـد و رعایـت اصـول 
فنـی از معـدل کشـوری برترند چرا کـه اسـتفاده از آخرین 
نهاده هـای اسـتاندارد از جملـه بـذر و کـود و سـموم ایمن و 
فـن آوری آبیـاری و تولیـد و عملکرد مطلـوب بهترین دلیل 
بـر ایـن مدعاسـت اینکـه بیـان شـده سـیب زمینی جنوب 
کرمان سـمی اسـت ادعایی بیش نیسـت چرا که در درجه 
نخسـت مرکز تحقیقات کشـاورزی جنوب کرمان به عنوان 
بخشـی از سـازمان تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی از این 
موضـوع بیخبراسـت، نمونه بـرداری از کجـا و چگونه انجام 
شـده کـه متولیـان منطقه خبـری ندارنـد جای تامـل دارد.

دوم اینکـه به دالیلی خبرنشـر شـده در برخی رسـانه های 

مطـرح کشـوری در خصـوص سـیب زمینی جنـوب کرمـان 
مصـداق علمـی ندارد زیـرا تاکنون هیچگونه مسـتند علمی 
و گـزارش مبسـوطی در ایـن زمینـه ثبت نشـده اسـت زیرا 
جنـوب کرمـان  در  سـیب زمینی  تعذیـه گیـاه  بیشـترین 
برمبنـای کودحیوانـی پوسـیده انجـام می شـود.همچنین 
محصـوالت  نـوع  ایـن  در  شـیمیایی  مصـرف کودهـای 
کامـال علمـی و بـه موقع و بـه انـدازه نیاز واقعـی محصول 
انجـام مـی شـود زیرا بیـش از 95درصد سـطح زیرکشـت 
محصـوالت بـه سیسـتم آبیـاری تحت فشـار تیـپ مجهز 
هسـتند و مصـرف کودهـا بر اسـاس مراحـل فیزیولوژیک 
رشـد،عالئم نیـاز بـه صورت کـود آبیـاری  انجام می شـود و 
در کـود آبیـاری بـه لحاظ راندمـان باالی جـذب و کارآمدی 
چـون  نیسـت  میسـر  بی رویـه  مصـرف  امـکان  تغذیـه 
گیاه سـوزی و کاهـش عملکـرد را بـه دنبال خواهد داشـت 
عـالوه برایـن تغذیه تکمیلـی گیاه به صورت محلول پاشـی 
بـا کودهـای میکـرو ،آمینـو کالت هـا و عناصـر ریـز مغـذی  
در  رایـج  ماکـرو  ازتـه  می شـود.مصرف کودهـای  انجـام 
کشـور)اوره ،نیترات آمونیـوم، سـولفات آمونیوم(که عمدتا 
بـه صـورت خـاک مصـرف اسـتفاده می شـوند بـه دلیـل 

مصـرف کودهـای ماکـرو محلـول رایج نیسـت.«

در جنوب کرمان با کیفیت ترین اراضی و 
منابع آبی به کشت اختصاص دارد 

دکتر رسـتگار اضافه کرد:»از رسـانه ها انتظار مـی رود قبل از 
هرگونـه اخبار که امید و نشـاط زندگی مـردم عزیز، امید به 
خودباوری کشـاورزان زحمتکش در خوداتکایی و اسـتقالل 
ایرانی آبـاد، سـرافراز و مقتـدر را هدف قـرار می دهد با تامل 

بیشـتر نشـر دهنـد.« وی گفـت:» عالوه بر پایش مسـتمر 
میـزان و چگونگـی مصـرف کـود در مـزارع توسـط وزارت 
جهاد کشـاورزی محصول تولیدی در میادین توسـط وزارت 
بهداشـت پایـش و کنتـرل می شـود و در اکثـر گزارشـات 
منتشـر شـده میـزان نیترات موجـود در سـیب زمینی های 
تولیـدی جنـوب کشـور و حتـی سـایر اسـتان ها پایین تر از 
میانگیـن مجـاز جهانی ثبت شـده اسـت لـذا  شـهروندان 
گرامـی درخصـوص مصـرف هیچ نگرانی نداشـته باشـند.

از آنجاکـه بررسـی و نمونه بـرداری از محصـول تولیدی تابع 
شـرایط زمانی،مکانـی و اسـتانداردهای خاصـی اسـت اگر 
بـه طـور احتمالی نمونـه ای غیرمجاز باشـد نمی تـوان آن را 
بـه کل محصـول تولیـدی کشـور و یـا حتی منطقـه خاص 
تعمیـم داد.یکـی از دالیل عمده مسـمومیت محصوالت به 
نیتـرات و عناصـر کاشـت گیـاه در اراضـی شـور و اسـتفاده 
از پـس آب فاضالب هـا و منابـع آب آلـوده بـه فاضـالب 

شـهری اسـت ایـن در حالی اسـت کـه در جنـوب کرمان با 
کیفیت تریـن اراضـی و منابع آبی به کشـت اختصاص دارد 
مضـاف بر اینکـه در این منطقه فاضالب و پس آب شـهری 

و صنعتـی آلوده کننـده نداریم.«

کشاورزان جیرفتی در کشور پیشرو هستند
بافـت خـاک  بـودن  دلیـل سـبک  داد:»بـه  ادامـه  وی 
در  صیفـی  و  سـبزی  کشـت  بـه  اختصاصـی  اراضـی 
جنـوب کرمـان میـزان نفوذپذیـری و آبشـویی باالسـت 
بـودن احتمالـی میـزان ازت شسـته  بـاال  و در صـورت 
شـده و جـذب نمی شـود همچنیـن کشـاورزان فعـال در 
تولیـد سـبزی و صیفـی جنـوب کرمـان از پیشـرو تریـن 
کشـاورزان کشور هسـتند و در رعایت مسـائل فنی تغذیه  
و مدیریـت عوامـل تولیـد بسـیار آگاهانـه عمـل می کنند 
ضمـن اینکـه خـود نیـز از مصـرف کننـدگان  محصـول 
هسـتند.«وی در ادامـه تاکیـد کرد:» یکـی از دالیل عمده 
مسـمومیت محصـوالت بـه نیترات و عناصر  کاشـت گیاه 
در اراضـی بـا سـطح ایسـتابی بـاالی آب، اراضی  شـور و 
اسـتفاده از پـس آب فاضالب هـا و منابـع آب آلـوده بـه 
فاضالب هـای شـهری اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه 
در جنـوب کرمـان باکیفیـت تریـن اراضی و منابـع آبی به 
کشـت اختصـاص می یابـد مضـاف بـر اینکـه در جنـوب 
کرمـان فاضالب و پسـاب شـهری و صنعتی آلـوده کننده 
نداریم.«دکتـر رسـتگار اضافـه کرد:» طی دو دهه گذشـته 
بخـش عمـده ای از محصـول تولیـدی ایـن منطقـه بـه 
کشـورهای آسـیای میانـه و حـوزه خلیـج فـارس صـادر 
مقـررات  و  قوانیـن  لحـاظ  بـه  و  می شـود  مصـرف  و 
حاکـم بـر بازارهـای صادراتـی و بازارهـای هـدف خارجی 
در مصـرف محصـول اسـتاندارد تاکنـون گزارشـی در ایـن 
خصـوص ثبت  نشـده اسـت.عدم حضور فروشـنده مواد 
غذایـی گـرم کـه خـود متاثـر از روابـط بیـن المللـی و 
کشـور متخاصـم اسـتکباری کـه شـنیع ترین تحریم های 
ظالمانـه را بـه کشـور و مـردم عزیـز ایـران تحمیـل کـرده 
دلیلـی بـر ایـن موضـوع نیسـت و جـای بسـی تاسـف 

اسـت کـه بـه ایـن روش اسـتدالل کنیـم.«

الهام پی پر
دبیرتحریریه/کاغذ  وطن
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مرکـز تحقیقـات کشـاورزی جنـوب کرمـان بـه عنوان 
آمـوزش کشـاورزی  و  تحقیقـات  از سـازمان  بخشـی 
از ایـن موضـوع بیخبراسـت، نمونه بـرداری از کجـا و 
چگونـه انجام شـده کـه متولیـان منطقه خبـری ندارند 
جـای تامل دارد.دوم اینکه به دالیلی خبرنشـر شـده در 
رسانه شـهروند در خصوص سـیب زمینی جنوب کرمان 
مصـداق علمـی نـدارد زیـرا تاکنـون هیچگونه مسـتند 
علمـی و گـزارش مبسـوطی در ایـن زمینـه ثبت نشـده 
اسـت زیرا بیشترین تعذیه گیاه سـیب زمینی در جنوب 
کرمـان برمبنـای کودحیوانـی پوسـیده انجام می شـود.


