
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان:کارخانه آسفالت در حال نصب شدن است 
تا دوبانده شدن این مسیر را ادامه دهیم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

 هجوم ملخ های صحرایی
به استان کرمان متوقف شده است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت

برداشت گندم از سطح مزارع 
شهرستان جیرفت آغاز شده است

جاده دلفارد پیست 
نیست؛ آهسته برانید

محرومیت در سرانه ورزشی شرق استان کرمان
فرماندار ریگان: اگرچه جمعیت این شهر جوان است اما یک زورخانه  و یا حتی یک 

سالن ورزشی نداریم

استاندار کرمان:

ساعات کاری ادارات استان کرمان 
تغییر می کند
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جوابیه منابع طبیعی در رابطه 
با کلیپ گریه مردعشایر
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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وقتی مدیر می شوی 
نگاهت عوض می شود!

حسین عالیی
یادداشت مهمان

سـال هـای ۷3-۷4 به مدت 2 سـال مدیر جمعه بازار 
کتـاب اصفهان بودم.

ایـن بـازار به ایـده و همت فقیهیان مدیرعامل سـازمان 
سـاماندهی مشـاغل در سـال 13۷3 راه اندازی شد و او 
چون پیشـتر مرا می شـناخت )نخسـتین مدیـر اداری 
مـن در فرمانـداری شـاهین شـهر بـود( مرا بـه تصدی 

این مسـیولیت دعـوت کرد.
شـیوه کار چنیـن بـود کـه در محوطـه پارکینـگ کنـار 
شـهرداری اصفهان واقع در میدان امام حسـین )دروازه 
دولـت(، امکاناتـی چـون میـز و سـایه بان بـرای عرضه 
کتاب هـای خوانده شـده و نو به مردم و کتاب فروشـان 
از سـاعت هشـت صبح روزهای جمعه عرضه می شـد. 
بیـن سـاعت هـای 10-12 و 1۶-18 بیشـترین بازدیـد 
جـوان  نسـل  طبعـا  و  داشـتیم  را  خریـدار  و  کننـده 
بیشـترین اسـتقبال کننـده بودنـد بـه ویـژه کـه برخـی 
کتاب هـای نایـاب هـم در میان کتاب های عرضه شـده 
وجـود داشـت. ایـن جمعه بـازار یک هیات مدیره سـه 
نفره داشـت: فقیهیان، مدیرعامل سـازمان سـاماندهی 
مشـاغل شهری، سـردار طالیی، رئیس منطقه انتظامی 

اصفهـان و مـن به عنـوان مدیـر اجرایی.
من نیز برای اداره جمعه بازار کتاب دو دسـتیار داشـتم: 
مرحـوم اکبرخانـی کارشـناس کتـاب که کارمند رسـمی 
اداره کتابخانه هـای فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـود و 
یـک نفـر دیگر )متاسـفانه نامـش در خاطرم نیسـت( 
بـرای امـور تدارکاتـی. هر ماه یک جلسـه هیـات مدیره 
برگـزار می شـد و به مسـایل پیش آمده یـا برنامه ریزی 
بـرای بهبـود و گسـترش خدمات رسـانی جمعـه بـازار 
کتـاب پرداختـه می شـد. دو سـه بـاری در جلسـات 
هیـات مدیـره اعتراضات عده ای مشـفق طرح می شـد 
مبنـی بـر  وجود برخـی کتاب ها که پیشـتر مجوز چاپ 
داشـته اند و بعدتـر به دالیلی تجدید چاپ نشـده اند اما 

دسـت دوم آن در بـازار مـا عرضـه می شـد.
یک بار نیز از سـوی سـردار طالیی از من به عنوان مدیر 
گالیه شـد کـه در جمعه بازارمـان روابط نامحـرم جاری 
اسـت و دختران و پسـران اختالط دارند و گاه دست در 
دسـت یکدیگر به پرسـه زنی میـان راهروها مشـغولند. 
مـن پاسـخ گفتم کـه بـرای خـودم چنین مسـیولیتی 
بـرای برخـورد بـا آن چـه ایشـان اختـالط نامحرمـان 
می دانـد قائـل نیسـتم و افزودم کـه جمعه بـازار کتاب 
فضایـی عمومی و در فضای باز شـهری برگزار می شـود 

و ایـن مسـیولیت بـا نهادهای مرتبط اسـت.
سـال ها گذشـت و مـن بـه دعـوت کاری محمدمهـدی 
عسـگرپور، مدیرعامل بنیاد سـینمایی فارابـی به تهران 
آمـده بـودم کـه از رادیـو خـودروام مصاحبـه سـردار 
طالیـی، فرماندهـی انتظامی تهران بزرگ را می شـنیدم 
کـه می گفـت نیـروی انتظامـی وظیفـه نـدارد مزاحـم 
همراهـی دو تـن دختر و پسـر بـه بهانه بررسـی محرم 
و نامحـرم شـود. آن روز رو بـه سرنشـین بغـل دسـتم 
گفتـم بنـازم قـدرت کار اجرایـی را کـه نگـرش آدمـی را 

تغییـر می دهـد!

کهنوججیرفت
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:
سوء مدیریت در حوزه اقتصادی کشور دلیلی بر گستاخی آمریکا

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسـالمی بیان 
کـرد: سـوء مدیریـت در حـوزه اقتصـادی کشـور را مـی تـوان 
یکی از دالیل گسـتاخی آمریکا و کشـورهای اروپایی دانسـت.

محمدرضا پورابراهیمی در کارگروه اشـتغال شهرسـتان کرمان 
تصریـح کـرد: مهمترین هدف دشـمن در شـرایط فعلی ایران 
ایجـاد نارضایتـی مـردم از اصـل نظـام و رهبری اسـت و اوج 
اقدامـات زمانـی بـود کـه در حـوزه هسـته ای وارد مذاکـرات 

شدیم.
وی مـی گویـد: علـی رغـم اینکـه جنـس آمریـکا ادبیـات 
قلدرمابانـه اسـت، ایـران وارد مذاکـره شـد و توافـق کردیم که 
جمهـوری اسـالمی محدودیـت هسـته ای داشـته باشـد امـا 

در مقابـل آمریـکا رفـع تحریـم هـای ظالمانـه را انجـام دهد.
پورابراهیمـی افـزود: قـرار بـود محدودیـت هـای غیرقانونـی 
اقتصـادی را علیـه جمهوری اسـالمی بردارند، اما نه تنها نشـد 
بلکـه بعـد از مدتـی بـا تغییـرات رئیـس جمهـوری، ترامپ از 
برجـام خـارج شـد و کشـورهای اروپایـی هـم هیـچ کمکـی 
بـه مـا نکردنـد و هیچگونـه مـراودات بانکـی هم اصال شـکل 

نگرفت.
وی اظهـار کـرد: یکی از دالیلی که آمریکا و کشـورهای اروپایی 
کـه بـا این گسـتاخی حرکـت کردنـد و از برجام خارج شـدند، 

سـوء مدیریت در حوزه اقتصادی در کشـور اسـت.
او گفـت: اگـر دولـت از ابتـدا تمـام تمرکـز خـود را همزمان با 
برجـام به توانمندسـازی اقتصاد درونی می پرداخت، بخشـی 
از فشـارها خـود بـه خود کنار مـی رفت و شـرایط جدید ایجاد 

مـی کرد.
رئیـس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی ادامه 
داد: در شـرایط امـروز مذاکـره بـا آمریکایـی هـا خیانـت بـه 
کشـور و انقالب اسـت، ما باالتر از مذاکره برجام که نداشـتیم، 

نتیجـه آن هـم همـه دیدند چه شـد.
پورابراهیمـی خاطـر نشـان کـرد: هـر جـا جمهـوری اسـالمی 
ایـران از موضـع قدرت برخـورد کرد در آن میـدان برنده بوده و 
موضـع جدید جمهوری اسـالمی ادبیات کشـورهای اروپایی را 

عـوض کرده و درخواسـت مذاکـره و همـکاری دادند.
وی معتقـد اسـت رمـز موفقیـت مـا همدلـی و وحـدت و 
ایسـتادگی در مقابل دشمن اسـت، وادادگی در مقابل دشمن 

کشـور را بـه نابـودی می کشـاند. اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت اول

23 تا 2339 تا 38

برق متعلق به همه اقشار جامعه است از اسراف در مصرف آن پرهیز کنیم

فراخوان مزایده
بــا عنایــت بــه اینکــه کلیــه مراحــل انجــام مزایــدات )اعــم از دریافــت اســناد، ارائــه تضمیــن، ارســال پیشــنهاد قیمــت، بازگشــایی پــاکات و اعــالم 

ــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( برگــزار مــی گــردد،  ــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه ت ــده ( در اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان ب برن
متقاضیــان محتــرم بایســتی جهــت ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت نــام کاربــری و رمــز عبــور بــه ســایتwww.setadiran.ir    و جهــت اخــذ 
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مهدی محمدی فرد-سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جیرفت

آگهی مزایـده 
اداره اوقـاف وامـور خیریـه جیرفـت در نظـر دارد یک قطعه زمین مزروعـی به متراژ3600متـر مربع ویک قطعه 

بـاغ سردسـیری به مسـاحت 7600مترمربع که شـامل 175اصله درخـت زردآلـو، 40اصله درخت گردو، 10اصله سـیب 
درختـی وتعـدادی درخـت بـادام وگیـالس که سـن درختان 10تا 15سـال میباشـد وهمچنیـن یک واحد مسـکونی با 
سـقف سـبک به مسـاحت حـدود 80متـر مربع در قسـمت باغی موجـود واقع در شهرسـتان جیرفت بخش سـاردوئیه 

روسـتای باباجـان شـهر در بهشـت از موقوفـه مختار پرنده به شـرایط ذیـل از طریق مزاید بـه اجاره واگـذار نمائید .

1-مدت اجاره یک ساله میباشد .
2-زمین مزراعی وباغی دارای اب میباشد 

3-مبلـغ پایـه مزایـده زمیـن زراعـی تاپایـان برداشـت مبلـغ 
55/000/000 ریـال میباشـد کـه متقاضـی میبایسـت مبلـغ ده 
درصـد ارزش اجـاره بهـای زمیـن 5/550/000 ریال راطی فیشـی 
کـه از اداره اوقـاف دریافـت میکنـد بـه حسـاب موقوفـه واریز 

وضمیمـه پیشـنهادخود نمائیـد .
4-کمیسیون در رد وقبول پیشنهاد مختار است 

5-دادن وثیقـه ازطـرف برنـده مزایـده در هنـگام تنظیم سـنده 
اجـاره الزامی اسـت 

6-هزینه کارشناسی و انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است

7-برنـده مزایـده باید ظرف 3روز پـس از اعالم نتیجه مزایده 
نسـبت به تنظیم سـنده اجاره خود اقدام نماییـد در غیر این 
صـورت سـپرده وی ضبـط و به نفـر دوم به مبلغ پیشـنهادی 

نفر اول سـند اجاره تنظیـم خواهد گردید
8-شـرکت کنندگان باید پیشـنهاد خـود را حداکثـر تا تاریخ 
1398/03/09 بـه دبیرخانـه اداره اوقاف و امور خیریه جیرفت 
تحویل و رسـید آن اخذ نمایند.پیشـنهادات واصله ساعت 10 
صبـح روز 1398/03/11 با حضور اعضای کمیسـیون در محل 

اداره اوقـاف جیرفـت باز و قرائت خواهد شـد.
9-متقاضیـان جهـت کسـب اطالعات بیشـتر مـی توانند به 

اداره اوقـاف جیرفـت مراجعـه نمایند.
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مدیـرکل دفتـر حـوزه ریاسـت، هماهنگـی امـور اسـتان ها و 
دبیرخانه شـورای عالی اسـتاندارد کشـور با اشـاره بـه اقدامات 
ایـن سـازمان در حـوزه بین الملل گفـت: رتبه این سـازمان در 
پنـج سـال گذشـته در حـوزه جهانـی 31 بـوده که اکنـون به 21 
ارتقـا یافتـه اسـت.به گـزارش ایرنـا، اصغـر صالـح زاده در آیین 
تکریـم و معارفـه مدیران کل اسـتاندارد اسـتان کرمـان افزود: 
سـازمان ملی اسـتاندارد با وجود تمامی دشـمنی و کینه ورزی 
برخـی کشـورها و بـه همـت نیروهـای توانمنـد و متخصـص 
جایگاه و رتبه خوبی در سـطح بین المللی کسـب کرده اسـت. 
وی اظهـار داشـت: سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران یکـی از 15 
کرسـی اصلـی هیـات مدیـره سـازمان جهانـی اسـتاندارد را 
در اختیـار دارد، در حالـی کـه حضـور در مجامـع بیـن المللـی 
بـا وجـود کینـه ورزی هـای برخـی کشـورها دشـوار اسـت کـه 
خوشـبختانه این توفیق نصیب سـازمان شـده اسـت. مشـاور 
رئیس سـازمان ملی اسـتاندارد کشـور گفت: ایران با عضویت 
در سـازمان اسـتاندارد کشـورهای اسـالمی )هالل(، بـه عنوان 
یکـی از کشـورهای اثرگـذار این سـازمان نـام برده می شـود و 

کشـورهای عضـو به دنبـال موضـع ایران هسـتند. 

قائم مقام وزیر راه و شـهر سـازی در طرح مسـکن مهر، در نشست 
شـورای مسکن اسـتان کرمان از تحویل 41 هزار و 500واحد مسکن 
مهـر در اسـتان کرمـان خبر داد. به گـزارش پایگاه خبـری وزارت راه 
و شهرسـازی بـه نقـل از اداره اطـالع رسـانی و ارتباطات راه و شـهر 
سـازی جنـوب کرمـان , احمد اصغـری مهرآبادی اظهار داشـت: به 
منظور رفع  مشـکل واحدهای درگیر پرونده قضایی، با درخواسـت 
وزیـر راه و شهرسـازی از رئیـس قـوه قضائیـه، امیدواریـم در رونـد 
بررسـی پرونده هـا ی مـورد نظـر تسـریع شـود.قائم مقـام وزیـر 
در طـرح مسـکن مهـر اعـالم کـرد: باتوجه به اسـتقبال سـازندگان 
مسـکن مهـر از طـرح خودمالکـی واحـد هـا، ایـن وزارتخانـه با در 
اختیـار گذاشـتن زمیـن به سـازندگان ،از طـرح خود مالک شـدن 

مجریـان طـرح حمایـت خواهـد کـرد.در ادامـه این جلسـه محمد 
سـار دویـی مدیـر کل راه و شـهر سـازی  جنـوب کرمـان ضمـن 
تاکیـد بـر همـکاری سـایر نهادهـای درگیـر در پـروژ اعالم کـرد: در 
جنـوب کرمـان  ۶هـزارو 345 واحـد مسـکن مهـر وجـود دارد کـه 
4هـزار و 52۶ واحـد آن تکمیـل و یـک هـزار و 819 واحـد آن باقی 
مانـده اسـت.وی گفت: طی جلسـاتی کـه در هفته های گذشـته با 
نهادهای مرتبط داشـتیم پـروژه 1500 واحدی شهرسـتان کهنوج در 
دسـتور کار قـرار گرفـت. وی همچنیـن افـزود: پـس از تکمیل زیر 
سـاختهای مـورد نظـر اهـم از گاز ، بـرق و فاضـالب 1300 واحـد به 
کارکنـان آمـوزش و پـرورش و 200واحد به مددجویـان کمیته امداد 

واگـذار خواهد شـد.

بیشـترین خسـارت به راه های روسـتایی اسـتان کرمان به پنج 
شهرسـتان قلعه گنج، جیرفت، رودبار جنـوب، عنبرآباد و فاریاب 
وارد شـده اسـت.به گـزارش روابط عمومـی اداره کل راهـداری و 
حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمان، مسـعود جمیلـی کرمانی 
بـا بیـان اینکه سـیالب و بارش شـدید بـاران بـه راه ارتباطی 42 
روسـتا در جنوب کرمان خسـارت وارد کرده اسـت افزود: در این 
سـیل تعداد 1۷ ُپل در شهرسـتان های قلعه گنـج، رودبار جنوب 
و عنبـر آبـاد دچـار خسـارت هایـی همچـون شکسـته شـدن و 
تخریب دسـتک های پـل در محورهای ارتباطی این شهرسـتان 
هـا شـد.وی همچنیـن از شـن گرفتگـی هفت دسـتگاه ُپـل در 
محـور بزرگراهـی جیرفـت - کهنـوج خبـر داد و گفـت: بـا همت 
نیروهـای راهداری و دسـتگاه هـای اداره راهـداری کهنوج، دهنه 
ایـن پـل ها نیـز بازگشـایی شـد.جمیلی از تخریـب 1۷ آبنما در 
محـور رودبـار بـه ایرانشـهر و محـور قلعـه گنـج به جاسـک خبر 
داد و افـزود: ایـن آبنماهـا با دسـتگاه هـای راهداری، بازسـازی 
و تعمیـر شـد و هـم اکنـون تـردد در ایـن محورهـا روان اسـت.

مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اسـتان کرمان 
بیـان کـرد: همچنیـن چهار دسـتگاه ُپل لولـه ای در محـور قلعه 
گنـج - جاسـک تخریـب شـده کـه بـا جایگزینی باکـس های 
بتنـی و تعمیـر و بازسـازی مجدد لولـه های پل، ایـن محور هم 
بازگشـایی و تـردد در آن جریان دارد.بیـش از چهار میلیارد و 300 
میلیـون تومـان، خسـارت سـیالب در جنـوب کرمان اعالم شـد 
جمیلـی بـا بیـان اینکه بیشـترین خسـارت سـیالب در راه های 
روسـتایی بـوده اسـت، افـزود: طبـق بـرآورد اولیـه کارشناسـان 
راهـداری، بیـش از چهار میلیـارد و 300 میلیون تومان، خسـارت 
سـیالب در جنـوب کرمـان اعالم شـده اسـت.وی با بیـان اینکه 
بازگشـایی راه های روسـتایی خسـارت دیده از سـیالب در جنوب 
اسـتان کرمـان آغـاز شـده اسـت، گفت: بـر اسـاس گزارش های 
اولیـه، سـیالب به بیـش از 3۶8کیلومتر از راه های روسـتایی در 
جنـوب کرمان خسـارت وارد کرده که بیشـترین میزان خسـارت 
اعـزام یـک  از  هـا در شهرسـتان رودبارجنـوب اسـت.جمیلی 
دسـتگاه بولـدوزر بـه شهرسـتان رودبـار و بخـش زهکلـوت این 
شهرسـتان بـرای بازگشـایی راه های روسـتایی خبـر داد و اظهار 
داشـت: با توجه به کوهسـتانی بودن منطقه، امکان اسـتفاده از 
دسـتگاه گریدر وجود ندارد و بایسـتی مسیر 15 روستا در منطقه 
ُبرجک رودبار با گریدر بازگشـایی شـود.مدیرکل راهداری و حمل 
و نقـل جـاده ای جنـوب کرمان افـزود: راه هایی کـه به علت آب 
بردگی نیاز به تیغ زنی داشـته باشـند توسـط نیروهای راهداری 

و بـا کمـک گرفتـن از ماشـین آالت، تیـغ زنی خواهند شـد. 

جایگاه جهانی استاندارد 
ایران 10 رتبه بهبود یافت

بررسی طرح مسکن مهر جنوب کرمان 
در شورای مسکن استان 

 368 کیلومتر  راه 
روستایی جنوب کرمان 

در سیل خسارت دید 

خبر

خبر

هجوم ملخ های صحرایی 
به استان کرمان متوقف شده است

برداشت گندم از سطح مزارع 
شهرستان جیرفت آغاز شده است

نمایشگاه عرضه کاال با 350 غرفه 
در جنوب کرمان برپا شد

کشـاورزی  کمیسـیون  عضـو 
مجلـس ، گفـت: ورود ملخ هـای 
بـه اسـتان کرمـان بـا عملکـرد به 
موقـع سـازمان جهـاد کشـاورزی 
شـاهد  و  شـد  متوقـف  اراضـی  سم پاشـی  و 
بختیـاری  علـی  نبودیـم.  سـنگین  خسـارات 
عضـو کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیـط زیسـت مجلـس شـورای اسـالمی در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت، 
در خصـوص رونـد مقابلـه بـا ملـخ صحرایـی 
ملخ هـای  ورود  گفـت:  کرمـان،  اسـتان  در 
صحرایـی بـه اسـتان کرمـان همـراه بـا حالـت 
هجومـی نبوده و گسـترگی فراوانی نیز نداشـته 
اسـت.نمایده مـردم بافـت، رابـر و ارزوئیـه در 
مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکـه  در 
برخـی از شهرسـتان های اسـتان کرمان شـاهد 
حمله هـای تـوده ای ملخ هـای صحرایـی بودیم، 

تصریـح کـرد: ورود ملخ هـای به اسـتان کرمان 
بـا عملکـرد به موقـع سـازمان جهاد کشـاورزی 
شـاهد  و  شـد  متوقـف  اراضـی  سم پاشـی  و 
خسـارات سـنگین نبودیم.ایـن نماینـده مـردم 
در مجلـس شـورای اسـالمی با اشـاره بـه اینکه 
در شهرسـتان های جنوبی اسـتان کرمـان مانند 
جیرفـت و ارزوئیـه ملخ های صحرایـی با اقدام 
بـه موقع قبـل از تخم ریزی از بیـن رفتند، ادامه 
اسـتانی  در  صحرایـی  ملخ هایـی  هجـوم  داد: 
ماننـد هرمـزگان گسـترگی و خسـارات فراوانی 
مقابلـه  بـرای  الزم  اسـت.آموزش های  داشـته 
بـا ملخ هـا بـه کشـاورزان داده شـده اسـت. تـا 
ملخ هـای  بـرای حضـور  قطعـی  دلیـل  کنـون 
صحرایـی در برخـی مناطق کشـور یافت نشـده 
امـا بر اسـاس گفته کارشناسـان یکـی از عوامل 
افزایـش میـزان بارندگـی  و ایجـاد رطوبـت در 

فصـل تولیـد مثـل آنهـا بـوده اسـت.

علـی سـاالری، گفـت: برداشـت 
هفتصـد  و  هـزار   3 از  گنـدم 
هکتـار مـزارع سـطح شهرسـتان 
اسـت. شـده  آغـاز  جیرفـت 

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جیرفت، در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان 
از کرمـان جنـوب، از آغـاز برداشـت گنـدم در 
مـزارع شهرسـتان جیرفـت خبـرداد و گفـت: 
از )10 اردیبهشـت( تاکنـون برداشـت از سـطح 
95 هکتـار از گنـدم زارهای دشـت شـروع و تا 
)10 خـرداد( برداشـت از مـزارع گندم در مناطق 

دارد. ادامـه  کوهسـتانی 
علی سـاالری، اضافه کـرد: با توجه به میانگین  
عملکـرد 4 تـن در هکتـار گنـدم در شهرسـتان 
جیرفـت، پیـش بینـی می شـود بیـش از 14 
هـزار و هشـتصد تـن گنـدم تولیدی از سـطح  

3 هـزار و هفتصد هکتار مزارع این شهرسـتان 
برداشـت شـود .مدیر جهاد کشاورزی، جیرفت 
در سـطح  خریـد گنـدم  مراکـز  تأکیـد کـرد: 
شهرسـتان، گنـدم تولیـدی افـزون بـر مصرف 
کشـاورزان را بـه قیمـت مصـوب هـر کیلو یک 
هـزار و هفتصد تومـان خریداری و تمام قیمت 
و کرایـه از مزرعـه تـا مراکـز خرید را بـه صورت 
نقـدی و روزانـه پرداخـت مـی کننـد.وی، ابراز 
داشـت: کشـاورزان گنـدم هـای تولیـدی خود 
دهند.سـاالری،  تحویـل  خریـد  مراکـز  بـه  را 
ضمن درخواسـت از کشـاورازان، افـزود: جهت 
مبـارزه بـا قاچـاق گنـدم ، در صورت مشـاهده 
خریـداران غیر مجاز گندم موضـوع را به مراکز 
جهـاد کشـاورزی یـا نیـروی انتظامـی اطـالع 
دهنـد تـا از طریـق مراجع ذی صـالح پیگیری 

الزم انجـام  شـود. 

رییـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان 
جیرفـت از بازگشـایی نمایشـگاه 
ضیافـت ویژه ماه مبـارک رمضان 
بـا 350 غرفـه در جیرفـت خبـر 
داد و گفـت: مـردم هفـت شهرسـتان جنوبـی 
اسـتان کرمان مـی توانند اقالم مـورد نیاز خود 
را از ایـن نمایشـگاه تهیه کنند.علـی میرکهنوج 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: اقالم 
ارائـه شـده در ایـن نمایشـگاه بیـن 10 تـا 20 
درصـد پاییـن تر از قیمـت بازار ارائه می شـود.

وی بـا بیـان اینکـه اولویـت حضـور در ایـن 
نمایشـگاه با بازاریان بومی اسـت تصریح کرد: 
هـدف از برگـزاری این نمایشـگاه رفاه بیشـتر 
حال شـهروندان جنـوب کرمان است.مسـئول 
شـرکت  مدیرعامـل  و  نمایشـگاه  برگـزاری 
شـقایق افـق ایرانیـان نیـز گفـت: نمایشـگاه 

ضیافـت ویـژه مـاه مبـارک رمضـان در 350 
غرفـه بـه مـدت 10 روز در جیرفـت دایر اسـت.

محمدرضا بازارشـاهی افزود: شـرکت کنندگان 
این نمایشـگاه از اسـتان های مشـهد، ارومیه، 
تبریـز، اصفهـان، شـیراز، کرمانشـاه، سـنندج، 
کرمـان و گیـالن کاالهـای مـورد نیـاز مـردم 
داد:  ادامـه  رسـانند.وی  مـی  فـروش  بـه  را 
شـرکت کنندگان غیربومی نمایشـگاه ضیافت، 
سـوغات منطقـه خـود را آماده عرضه کـرده اند 
و مـردم جنـوب کرمـان مـی توانند ایـن اقالم 
را بـا 15 درصـد تخفیف خرید کنند.بازارشـاهی 
تصریـح کـرد: مـواد غذایـی شـامل خشـکبار، 
پوشـاک،  و  شـیرینی  چـای،  برنـج،  روغـن، 
فـرش، صنایع دسـتی، کیف و کفـش و پارچه 
در نمایشـگاه ضیافت ویژه مـاه مبارک رمضان 

جنـوب کرمـان ارائـه می شـود.

بیمارسـتان هـای جنوبـی کرمـان بـا 9 هـزار 
و 300 زایمـان طبیعـی در یـک سـال گذشـته 
در  پیشـگام  هـای  بیمارسـتان  جملـه  از 
فرآینـد زایمـان طبیعـی بـه شـمار مـی رونـد 
و ایـن آمـار، کارنامـه درخشـانی بـرای آنهـا 
ثبـت کـرده، البتـه برخـی هم بـر ایـن باورند 
اصلـی  علـت  منطقـه،  ایـن  محرومیـت  کـه 
افزایـش زایمـان هـای طبیعـی اسـت. یکـی 
از سیاسـت های مهـم بخش درمـان، ترویج 
زایمـان هـای طبیعـی بـوده اما مـی بینیم که 
امـروزه ایـن رویـه بـه کنـدی بـه پیـش مـی 
رود بـا ایـن حـال دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفـت همـواره در ایـن زمینه پیشـگام بوده 
امـا ایـن بحـث نیـز مطـرح اسـت کـه طـی 
سـالهای اخیـر تعداد زیـادی از بانـوان باردار، 
عالقـه دارنـد فرزندان خود را بـه صورت عمل 
جراحـی سـزارین بـه دنیـا بیاورند.ایـن قبیل 
بانـوان دلیـل اصلـی خـود در انتخـاب روش 
غیـر طبیعـی را تـرس از زایمـان طبیعـی، درد 
و خطـرات احتمالـی آن عنـوان مـی کنند اما 
در مناطقـی همچون شهرسـتان هـای جنوبی 
اسـتان کرمـان هنـوز مـردم، زایمـان طبیعـی 
را بیشـتر مـی پسـندند و برخـی هـم بـر این 
باورنـد کـه کمبـود امکانـات و محرومیت این 
مناطـق، علـت اصلـی افزایـش زایمـان هـای 

اسـت. طبیعی 

 تولد 6500 نوزاد در قدیمی ترین 
بیمارستان جنوب کرمان 

رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت گفت: 
سـال گذشـته ۶ هزار و 500 نوزاد فقط در قدیمی 
تریـن بیمارسـتان زنان و زایمان جنـوب کرمان) 

بیمارسـتان آیت هللا کاشـانی( متولد شد. 
اصغر مکارم افزود: بیمارسـتان کاشـانی جیرفت 
در آئیـن مراسـم بزرگداشـت روز جهانـی مامـا و 
جشـنواره ترویـج زایمـان طبیعـی در آخرین روز 
هفته سـالمت با حضور وزیر بهداشـت، به عنوان 
10 بیمارسـتان برگزیـده برنامـه ترویـج زایمـان 
طبیعـی انتخـاب شـد. وی ادامـه داد: در ایـن 
آئیـن از مهدیه کامرانی مامای مسـئول زایشـگاه 
بیمارسـتان کاشـانی جیرفـت بـه عنـوان یکی از 
برگزیدگان مامایی کشـور تقدیر شـد. مکارم بیان 
کـرد: اقدامـات انجـام گرفتـه در حـوزه معاونـت 
درمان مدیریت، پزشـکان و پرسـنل بیمارسـتان 
آیت هللا کاشـانی جیرفت این بیمارسـتان را جزو 
10 بیمارسـتان برتر کشـور قـرار داد که در مراسـم 
کشـوری روز مامـا توسـط وزیـر بهداشـت مـورد 
قدردانـی قـرار گرفتنـد.وی تصریح کـرد: کاهش 
مـرگ و میـر و عوارض مادری و نـوزادی و ترویج 
زایمان طبیعی مهمترین شـاخص هـای اولویت 
بنـدی بیمارسـتان هـای زنـان و زایمـان بـود که 
خوشـبختانه طـی 2 سـال اخیر هیـچ گونه مرگ 
مـادری در بیمارسـتان کاشـانی جیرفـت اتفـاق 

نیفتـاده اسـت. رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت بـا بیـان اینکـه روز جهانی ماما امسـال 
بـا پنجمین سـال برنامـه ترویج زایمـان طبیعی 
همزمـان شـد، بیان کـرد: در یک اقدام تحسـین 
برانگیز، جشـن روز ماما امسال در حوزه دانشگاه 
علـوم پزشـکی جیرفت برگـزار نشـد و هزینه آن 

بـرای کمک به سـیل زدگان ارسـال شـد. 

190 ماما در جنوب کرمان 
به مردم خدمت می کنند 

معـاون درمـان دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
گفـت: 190 مامـا در ۶ بیمارسـتان جنـوب کرمان 
بـه مـردم این منطقـه خدمت رسـانی می کنند. 
علـی سـاالری افـزود: در سـال هـای گذشـته با 
کمبـود شـدید ماما مواجـه بودیم ولـی با برنامه 
هـای دولـت تدبیر، این مشـکل برطرف شـد. 

زایمان طبیعی مطمئن ترین روش 
زایمان در جهان 

ایرنـا گفـت: بـر  یـک مامـا هـم بـه خبرنـگار 
اسـاس منابـع علمـی، زایمـان طبیعـی مطمئن 

تریـن روش زایمـان در جهـان محسـوب مـی 
شـود. مهدیه سـاالری افـزود: زایمـان طبیعی در 
کشـور ایـران همـواره مـورد تاکیـد قـرار دارد زیرا 
سـزارین در مـواردی انجام می شـود کـه دلیل و 
توجیـه علمی وجـود داشـته باشـد. وی تصریح 
کـرد: ترویـج زایمـان طبیعی به معنی زیر سـوال 
بـردن عمل سـزارین نیسـت چـرا که ایـن روش 
در بسـیاری از مـوارد نجـات بخـش اسـت امـا 
بایـد بـه موقع و بـا توجه به شـرایط بیمـار به کار 
بـرده شـود. این ماما اظهار داشـت: دیـدگاه های 
نادرسـتی در مـورد زایمـان طبیعـی وجـود دارد 
کـه بـا حاشـیه سـازی و بـزرگ نمایـی از آن بـه 
عنـوان یـک فراینـد ترسـناک و دردنـاک یاد می 
شـود و میزان انتخـاب عمل سـزارین را افزایش 
مـی دهـد. وی بیـان کـرد: در ابتـدا چالش های 
زیـادی در فرهنگ عمومـی زایمان طبیعی وجود 
داشـت و مـادران بـاردار راضـی بـه انجـام زایمان 
طبیعـی نبودنـد امـا درحـال حاضـر آمـار زایمان 
طبیعی در قشـر تحصیـل کرده نیـز افزایش پیدا 

اسـت.  کرده 

ابــوذر عطاپــور وزیــری، گفــت: مســئولین 
ــات  ــازار بایســتی یکســری اقدام ــر ب ناظــر ب
پیشــگیرانه بــه منظــور جلوگیــری از تخلفــات 
ــت  ــر قیم ــتر ب ــارت بیش ــز نظ ــی و نی صنف
کاالهــا در بــازار انجــام دهند.بــه گــزارش 
خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان 
اردیبهشــت(،   21( امــروز  صبــح  جنــوب، 
بــه  جیرفــت  شهرســتان  اداری  جلســه 
ائمــه  فرمانــداری،  سرپرســت  ریاســت 
جمعــه، مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی 
ــات  ــالن اجتماع ــت در س ــتان جیرف شهرس
االســالم  شــد.»حجت  برگــزار  اداره  ایــن 
رضــا ســعادت فــر« امــام جمعــه جیرفــت، 
شهرســتان  اداری  شــورای  جلســه  در 
طاعــات  قبولــی  آرزوی  جیرفــت، ضمــن 
ــه  ــت: ریش ــلمین، گف ــه مس ــادات هم و عب
ــت  ــا و غفل ــت ه ــکالت منّی ــیاری از مش بس
انســان از یــاد خداســت  اســت. حجــت 
ــرد:  ــه ک ــر، اضاف ــعادت ف ــا س ــالم رض االس
ــت  ــب رضای ــرای جل ــص ب ــای خال ــت ه نی

پیشگامی جنوب کرمان 
در ترویج زایمان طبیعی 
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دارای  کرمـان  جنـوب  می کننـد  تصـور  مـردم  از  بسـیاری 
و  جنـوب  امـا  اسـت  علـف  و  آب  بـی  و  اقلیمـی خشـک 
جنـوب غـرب اسـتان کرمـان سرسـبز و گاه یـادآور مناطـق پر 
بـاران شـمال و غـرب کشـور اسـت و همـه سـاله میزبـان 
هـزاران گردشـگر از اسـتان های مختلـف کشـور و همچنیـن 
اسـت. فـارس  خلیـج  حـوزه  کشـورهای  گردشـگران 

از دره دلفـارد کـه در 25 کیلومتـری شـهر باسـتانی جیرفـت 
قـرار گرفتـه اسـت بـه عنـوان یکـی از قطب هـای اکوتوریسـم 
اسـتان کرمـان یـاد می شـود و شـگفت اینکـه ایـن دره در 
ارتفاعـات سـربیژن آب و هوایـی مدیترانـه ای دارد و یکـی از 
ذخیـره گاه هـای اصلـی گیاهـی و جانـوری اسـتان کرمـان نیز 
محسـوب می شـود، وجـود هـزاران هکتار بـاغ مرکبـات، نخل، 
جنگل هـای بـادام و انـار شـیطان رودخانه های متعـدد و ده ها 
آبشـار منحصـر به فرد و گلزارهـای رنگارنگ و زیبا دلفـارد را به 
بهشـتی در اسـتان کرمـان تبدیـل کرده اسـت.مهر در گزارشـی 
نوشـت:»یکی از شـگفتی های ایـن روسـتا وجـود درختـان 
سردسـیری در کنـار درختان گرمسـیری اسـت بطـوری که هم 
زمـان می تـوان میوه هـای درختان گرمسـیری همچـون خرما 
و مرکبـات و درختـان سردسـیری ماننـد گـردو گیـالس را در 
ایـن منطقه مشـاهده کـرد در این میـان وجـود جنگل هایی از 
میوه هـای وحشـی همچـون تمشـک و انجیر و بادام وحشـی 
بسـیار مـورد توجه گردشـگران قـرار دارد.اما متاسـفانه با وجود 
ایـن همـه زیبایی در اکثر مواقع ما شـاهد تصادفاتی هسـتیم 
که خسـارات مالی و جانی را به دنبال داشـته ، حداکثر سـرعت 
در ایـن محـور نبایـد از 80کیلومتـر در سـاعت تجـاوز کنـد امـا 

شـاهد سـرعت باال و سـبقت های غیرمجاز زیادی هسـتیم که 
نشـان می دهد نیاز به فرهنگ سـازی در زمینه رانندگی اسـت.

رانندگان از تخلفات حادثه ساز خودداری کنند
انتظامـی جیرفـت به»کاغذوطن«گفت:»متاسـفانه  فرمانـده 
جیرفـت  راننده هـای  بـا  روشـی  چـه  بـا  دیگـر  نمی دانیـم 
برخـورد کنیـم، برخوردهـا هـم دیگـر جـواب نمی دهد هـر روز 
توقیـف می کنیـم  روز  بـه مـدت 20  را  50ماشـین متخلـف 
امـا دوبـاره اقـدام بـه تخلـف می کنند.«محمدرضایـی اضافـه 
کرد:»جریمه هـای نیم میلیونـی نیـز درنظر گرفته می شـود اما 
انـگار راهـکار خوبـی نیسـت، گواهینامه افـرادی هم که شـرب 

خمـر کرده انـد را بـه مـدت شـش مـاه توقیـف می کنیـم.«
وی ادامـه داد:»دو روز قبـل در اثر برخـورد یک خودرو پژو 405 
با پژو پارس در محور جیرفت-سـاردوییه 4 نفر کشـته و 4 تن 
دیگر مجروح شـدند.« سـرهنگ رضا محمدرضایی در تشـریح 

ایـن خبـر اظهار داشـت: با اعـالم مرکز فوریت هـای پلیس 110 
مبنـی بـر یک فقره تصـادف، در محور جیرفت-سـاردوئیه قبل 
از دهسـتان دلفـارد بالفاصلـه مامـوران بـه محل حادثـه اعزام 
شـدند.وی افزود: کارشناسـان پلیس با حضور در محل حادثه 
مشـاهده کردنـد یـک خـودروی سـواری پـژو 405 بـه دالیـل 
نامعلومـی بـا یـک خـودرو پژو پـارس برخـورد کرده کـه بر اثر 
ایـن حادثـه متاسـفانه راننـده و3 نفـر سرنشـین خـودرو پژو 
405 از جملـه مـادر و کـودک 2 سـاله خانـواده به علت شـدت 
جراحات وارده فوت کرده و همچنین راننده و 2 نفر سرنشـین 
خـودرو پـژو پـارس بـه همـراه یک نفر سرنشـین خـودرو پژو 
405  مصـدوم، کـه جهـت مـداوا بـه بیمارسـتان اعزام شـدند.

فرمانـده انتظامـی جیرفـت بـا بیان اینکـه علت حادثه توسـط 
کارشناسـان سـبقت غیر مجاز پژو پارس تشـخیص داده شده 
اسـت، خطـاب بـه راننـدگان توصیـه کـرد: بـا رعایـت قوانین و 
مقـررات رانندگـی، تمکیـن از قانـون، اتخاذ سـرعت مطمئنه و 
همچنیـن خـودداری از ارتـکاب تخلفـات حادثه سـاز از جملـه 
سـبقت غیر مجاز، سالمتی خود و سرنشینان را تضمین کنند.

دلفارد مسیر افعانی کش ها هم است
بـه  بـه »کاغذوطن«می گوید:»ایـن محـور  یـک کارشـناس 
دلیـل تفریحـی بـودن در اکثـر مواقـع شـاهد جوانانی اسـت 
کـه پـس از مصـرف مشـروبات الکلـی اقـدام بـه رانندگـی 
می کننـد، حتـی در آخریـن تسـت های الـکل کـه از رانندگان 
ایـن محـور گرفتـه شـد شـاهد آمـار باالیـی از مثبـت بـودن 
تسـت ها بودیم.«سـعیدی افزود:»نبایـد ایـن مسـاله را انکار 
و یـا پنهـان کنیـم و بایـد بعنـوان یـک آسـیب اجتماعـی 
آن را بررسـی کـرده و بـه دنبـال راه حلـی بـرای آن باشـیم 
و دیگـر شـاهد ردپـای الـکل را در تصادفـات جـاده ای کـه 
تاکیـد  نباشـیم.«وی  می شـود  عزیزان مـان  مـرگ  باعـث 
کرد:»البتـه مسـیر دلفارد-جیرفـت جـاده دوبانـده نیسـت و 
تـردد بسـیار خودروهـا و سـرعت بـاال همچنیـن در کنـار آن 
زده  دامـن  تصادفـات  میـزان  باالرفتـن  بـه  افغانی کش هـا 
اسـت، نیـاز اسـت تـا فرهنـگ رانندگـی در منطقـه اصـالح 
شـود و  جوانـان بداننـد سـرعت بـاال نشـان از قدرتمنـدی و 
...نیسـت کـه بخواهنـد درجاده هـا با سـرعت براننـد و فاجعه 
بیافرینـد، البتـه از سـویی بهتـر اسـت تـا راهـداری در ایـن 
مسـیر اقـدام بـه نصـب دوربین  کنند تـا تخلفات ثبت شـوند 
زیـرا در ایـن صـورت حتمـا افـراد از جریمـه شـدن هـراس 
رانندگـی کمتـر خواهـد شـد.« آمـار خالف هـای  و  داشـته 

ردپای مشروبات الکلی در اکثر تصادفات
یـک کارشـناس دیگـر کـه در زمینـه جامعه شناسـی فعالیـت 
دارد به»کاغذوطن«گفت:»اغلـب مصرف کننـدگان مشـروبات 
الکلـی در سـن زیـر 35 سـال هسـتند و در بعضـی مـوارد 
شـاهد ایـن هسـتیم کـه در مجالـس عروسـی، مشـروبات 

الکلـی سـرو می شـود و در ایـن شـرایط حتـی روی سـن 
نـدارد.« وجـود  کنترلـی  یـا  نظـارت  هـم  مصرف کننـدگان 

نظـری بـا بیـان اینکـه مصـرف مشـروبات الکلـی نسـبت بـه 
گذشـته زیاد شـده اسـت افزود:»علت این افزایش مصرف را 
می تـوان در عـدم اطالع رسـانی و عـدم آگاهـی خانواده ها دید. 

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان:کارخانه آسفالت در حال نصب شدن است تا دوبانده شدن این مسیر را ادامه دهیم

جاده دلفارد پیست نیست؛ آهسته برانید

دلفـارد را همـه بـه عنـوان دره مدیترانه ای وزیبایی می شناسـند که تفرجگاه بسـیاری خوبی برای گردشـگرانی اسـت کـه از نقاط 
دور و نزدیـک اسـتان بـرای دیدنـش راه درازی را می پیماینـد. اما ایـن زیبای دلربا بارهـا قلب مردم جیرفت را بـا خبرهای بدی 
از تصادفـات جـاده ای کـه جـان عزیزانشـان را گرفتـه لرزانده اسـت. دوروز پیش چهـار نفر از اعضـای یک خانـواده در این محور 
زیبـا چشـم خـود را بـه روی زندگی بسـتند ، ایـن اتفاق اولیـن رخداد بـد این جاده نبـوده و طبیعی اسـت اگر بگوییـم آخرین 
هـم نخواهـد بود،شـاید اگر ایـن محور باریک عریض تـر یا دوبانده بود مشـکالت کمتر بود از سـویی نصـب دوربین های کنترل 
سـرعت نیـز می توانـد ایـده خوبی بـرای کاهـش میـزان تصادفـات باشـد.مدیرکل راه و شهرسـازی می گوید حداقـل و حداکثر 
سـرعت در مسـیر گوشـزد شـده اما رانندگان توجهـی نمی کنند او می گویـد بزودی کارخانه آسـفالت بـرای ادامه دوبانـده کردن 

مسـیر راه انـدازی می شـود و منتظر مجوز سـاخت قطعه سـوم اتوبان از تهران هسـتیم.

بـه  کرمـان  جنـوب  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
»کاغذوطن«گفـت :»سـرعت غیرمجـاز در مسـیر 
دلفـارد متاسـفانه باعـث اتفاقـات ناگـوار زیـادی 
می شـود در حالـی کـه تابلوهـای زیـادی نصـب 
شـده کـه محدودیت سـرعت را ذکر کـرده و جاده 
بر اسـاس همیـن سـرعت حداکثـر در روز90 و در 

شـب 80 کیلومتـر طراحـی شـده اسـت.«

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون 
و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139۷۶0319000582-9۷/11/04هیات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای رمضان منصور بهمنـی فرزند غالمرضا بشـماره شناسـنامه 1۷۶8با کد 
ملـی 3031384581صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک باب مغازه مشـتمل برطبقه 
فوقانـی بـه مسـاحت ۶8/89متر مربـع پالک - فرعـی از49- اصلی مفـروز و مجزی 

شـده از پـالک – فرعـی از 49- اصلـی قطعـه یک واقـع در عنبرآباد محمدآبـاد بی بی 
شـهری  بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم بـی بی فرخنـده امیری 
محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر 

خواهدشـد ./م الـف:2098
تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/0۷ – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/02/22

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9800158
بدینوسـیله بـه آقـای عبدالرضـا پورمحـی آبـادی 
 ، فرزنـد علـى، بـه شـماره ملـی 29928389۷۷ 
متولـد 13۶1/01/29بدهـکار پرونـده کالسـه فوق که 
برابـر گـزارش مامـور ابـالغ، ابـالغ واقعی به ایشـان 
میسـر نگردیـد ابـالغ میگـردد که بابت مهریه به همسـر خـود مبلغ 
2/430/000/000ریـال بـه انضمـام حقـوق دولتی بدهکار می باشـید 
کـه بـر اثـر عدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه فـوق 
در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامه 
اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ می گـردد از تاریخ انتشـار 
ایـن آگهـی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبت 
در روزنامـه درج ومنتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت به 
پرداخـت بدهی خـود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشـار آگهی 
دیگـری عملیـات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیـب خواهد 

شـد م.الف 225

حصر وراثت –رودبار جنوب 
داد  توجـه  بـا  احترامـا 
نمـدادی  ماشـاهللا  خواسـت 
فرزنـد جـالل بـه شـماره ملـی 
53۶990۷511بـه طرفیـت ورثه 
مرحـوم جالل سـلبقی نـژاد فرزنـد دادخدا به 
شـماره ملـی---- به خواسـته حصـر وراثت 
خواهشـمند اسـت ورثه مرحـوم در یک نوبت 
روزنامـه چـاپ شـود کـه چنانچـه ورثـه ای 
دیگـر یـا وصیـت نامـه ای در دسـت کسـی 
باشـد بـه این شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیر 
اینصـورت گواهـی حصـر وراثت صـادر خواهد 

شـد .ورثـه :
1-ماشاءهللا سابقی به شماره ملی 53۶990۷511

ملـی  شـماره  بـه  نـژاد  سـابقی  2-اسـالم 
5 3 ۶ 9 9 0 ۷ 5 5 2

ملـی  شـماره  بـه  زاده  عزیـز  3-سـکینه 
5 3 ۶ 9 8 0 3 4 2 0

ملـی  ره  شـما  بـه  نـژاد  سـابقی  4-زهـرا 
5 3 ۶ 9 9 0 ۷ 5 4 4

5-مهناز نمدادی به شماره ملی 53۶00۶1855
۶-زینب نمدادی به شماره ملی 53۶990۷501

ملـی  شـماره  بـه  نـژاد  سـابقی  هللا  ۷-روح 
53۶990۷528

8-هاجر نمدادی به شماره ملی 53۶990۷53۶
شـماره  بـه  نمـدادی  9-معصومـه 

5 3 ۶ 0 0 ۶ 1 8 4 ۷ ملـی
10-مدینه نمدادی به شماره ملی53۶9803۷5۷

شـماره  بـه  نـژاد  سـابقی  11مهـدی 
) مرحـوم  )فرزنـدان  ملـی53۶00۶18۶3 
شوراحل اختالف –بخش جازموریان 
م الف :565

بحران کم آبی را جدی بگیریم

جوابیه منابع طبیعی در رابطه با کلیپ گریه مردعشایر
روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــب و پخــش  ــان در خصــوص نشــر اکاذی ــوب کرم جن
کلیــپ شــکوائیه و گریــه مــرد بــه ظاهــر عشــایر بخــش 
اســفندقه شهرســتان جیرفــت در فضــای مجــازی 
ــی طاعــات  نوشــت:ضمن عــرض ســالم و آرزوی قبول
و عبــادات عمــوم مــردم شــریف جنــوب کرمــان بویــژه 

ــه اســتحضار مــی رســاند: عشــایر غیــور منطقــه، ب
تلفنــی  تمــاس  طــی    ،9۷/04/10 تاریــخ  در 
اداره کل  خبــری  ســتاد  بــا  طبیعــت  همیــاران 
ــه  ــان ب ــوب کرم ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع مناب
ــی در  ــی مل ــرف اراض ــر تص ــی ب ــماره 1504، مبن ش
بخــش اســفندقه شهرســتان جیرفــت، مأمــوران 
پاســگاه ویــژه حفاظــت از منابــع طبیعــی ایــن 
شهرســتان بــه منطقــه عزیمــت نمــوده کــه پــس از 
ــا  ــور ب ــرد مذک ــد ف ــخص گردی ــق، مش ــی دقی بررس
ــداث  ــی، اح ــی مل ــاز در اراض ــر مج ــاه غی ــر چ حف
اســتخر و حصارکشــی اقــدام بــه تخریــب و تصــرف 
عرصــه هــای منابــع طبیعــی نمــوده اســت.مأموران 
پاســگاه ویــژه منابــع طبیعــی جیرفــت بــا هماهنگــی 
فرماندهــی یــگان حفاظــت اداره کل منابــع طبیعــی 
ــس از کســب دســتور دادســتان  ــان، پ ــوب کرم جن
ــات الزم  ــات، اقدام ــف عملی ــر توق ــی ب ــرم مبن محت
را در ایــن خصــوص انجــام داده امــا متاســفانه 
فــرد متخلــف مجــددا ســه هفتــه پیــش اقــدام بــه 
ادامــه عملیــات تصرفــی فــوق الذکــر نمــوده اســت 
ــی،  ــع طبیع ــوران مناب ــالع مام ــض اط ــه مح ــه ب ک
ضمــن مراجعــه بــه محــل بــا مقاومــت شــدید فــرد 
متخلــف و همســر وی مواجــه شــده کــه بــه جــای 
تمکیــن بــه قانــون و پذیــرش دســتور مقــام قضایی، 
اقــدام بــه شــانتاژ بــازی، فحاشــی، هتاکــی رکیــک 
ــه  ــارت ب ــن خس بــه نظــام و مأموریــن و همچنی
امــوال دولتــی نمودنــد کــه مأمــوران منابــع طبیعــی 
ــون  ــاده 55 قان ــل م ــره ذی ــاس تبص ــر اس ــز ب نی
ــع،  ــا و مرات ــگل ه ــرداری از جن ــره ب ــت و به حفاظ
بــا رعایــت شــئونات اخالقــی و حفــظ کرامــت 
ــف و  ــب تخل ــه، مرات ــام وظیف ــن انج ــانی ضم انس
همچنیــن هتاکــی فــرد متصــرف را صورتجلســه 
ــرم  ــع محت ــه مرج ــدد ب ــکاس مج ــدف انع ــا ه و ب
قضایــی، پرونــده تخلــف وی در دســت اقــدام قــرار 
گرفت.پــس از اینکــه احضاریــه پرونــده تخلــف بــه 
متصــرف ابــالغ گردیــد از آنجایــی کــه او خــود را در 
برابــر قانــون درمانــده دیــد، بــرای فــرار از جــرم خــود 
ــا همفکــری و  ــه از ماجــرا ب ــا گذشــت ســه هفت و ب
همــکاری افــرادی مغــرض بــه منظــور تحــت فشــار 
قــرار دادن مأمــوران منابــع طبیعــی و همچنیــن 
ــوم  ــه مظل ــا، اقــدام ب تخریــب وجــه و خدمــات آنه
ــا آهنگــی  ــوأم ب ــه کلیــپ احساســی ت ــی و تهی نمای
ــت  ــا هــدف تح ــازی ب ــای مج ــاک را در فض غمن
تأثیــر قــرار دادن مخاطبیــن و تحریــک احساســات 
مــردم نمــود، کــه ایــن امــر خــود مصــداق بــارز نشــر 
اکاذیــب و تشــویش اذهــان عمومــی بــوده و پیگــرد 

ــا و  ــر یکــی از ســایت ه ــه مدی ــی دارد.در ادام قانون
ــا  ــه نســبت خویشــاوندی ب ــری ک ــای خب ــال ه کان
ــدون  ــق و ب ــه دور از تحقی ــرف دارد، ب ــر متص همس
رعایــت انصــاف، اخــالق خبرنــگاری و ســواد رســانه 
ــم  ــه آنه ــه هفت ــت س ــس از گذش ــفانه پ ای متأس
بــه  منتهــی  پنجشــنبه  روز  آخریــن ســاعات  در 
تعطیــالت آخــر هفتــه اقــدام بــه تهیــه و کارگردانــی 
ــی  ــازی م ــای مج ــب در فض ــر  اکاذی ــپ و نش کلی
ــد کــه ایــن مســئله خــود جــای بســی ســوال  نمای
دارد!اوال؛ مدیــر ســایت خبــری بــه جــای آنکــه بیــان 
و قلمــش در خدمــت عدالــت، انصــاف و حفــظ 
امــوال بیــت المــال باشــد، چــرا پــس از ســه هفتــه 
داعیــه دلســوزی بــرای فــردی متخلــف را دارد!ثانیــا؛ 
چــرا مدیــر کانــال خبــری، نســبت بــه تقبیــح کــردن 
تخریــب و تصــرف اراضــی ملــی توســط فــرد خاطــی 
و مقاومــت وی در برابــر دســتور صریــح مقــام 
ــالف  ــی برخ ــرده و حت ــار ک ــکوت اختی ــی، س قضای
ــن  ــان در ای ــای مخاطب ــام ه ــانه ای، پی ــالق رس اخ
ــر  ــا در براب ــد و ی ــی ده ــکاس نم ــا انع ــورد را ی م
ــتدار  ــن دوس ــًا مخاطبی ــه و بعض ــع گرفت ــا موض آنه
طبیعــت را مســدود )بــالک( مــی کنــد!الزم بــه ذکــر 
ــه و تبلیغــات  ــه اقدامــات مغرضان ــه اینگون اســت ک
ــرم  ــرار از ج ــرای ف ــه ب ــرض - ک ــراد مغ ــه اف گون
یعنــی تخریــب و تصــرف بیــت المــال و همچنیــن 
ــت شــریف  ــه مل ــام ب ــات نظ ــن خدم ــده گرفت نادی
ــا ذره ای در  ــه تنه ــرد- ن ــی پذی ــورت م ــران، ص ای
عــزم راســخ حافظــان انفــال و منابــع طبیعــی خللــی 
ایجــاد نخواهــد نمــود، بلکــه بــر اســاس فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی( کــه 
مؤکــدًا خواســتار برخــورد بــا زمیــن خــواران اعــم از 
ــع  ــن اداره کل مناب ــد؛ ماموری ــده ان ــرد و کالن ش خ
ــن  ــز ضم ــان نی ــوب کرم ــزداری جن ــی و آبخی طبیع
برخــورد قانونــی بــا رعایــت اصــل شــئونات اخالقــی 
و اســالمی، قاطعانــه در برابــر متجاوزیــن بــه عرصــه 
ــرد و کالن  ــراد خ ــتاده و دســت اف ــی ایس ــای مل ه
ــه  ــه عرص ــاوز ب ــی را از تج ــی و حقوق ــم از حقیق اع
هــای منابــع طبیعــی کوتــاه خواهنــد کــرد.در پایــان 
ضمــن قدردانــی و احتــرام بــه شــأن و کرامــت 
تمامــی مــردم عزیــز جنــوب کرمــان بــه ویــژه 
عشــایر غیــور و ســرافراز کــه تحــت عنــوان مرتعــدار 
ــه  ــد، ب ــوده ان ــال ب ــان انف ــر حافظ ــه  یاریگ همیش
اطــالع مــی رســاند ســتادخبری اداره کل منابــع 
ــماره  ــا ش ــان  ب ــوب کرم ــزداری جن ــی و آبخی طبیع
تمــاس 1504  بصــورت رایــگان و شــبانه روزی 
آمــاده دریافــت گزارشــات مردمــی مبنــی بــر آتــش 
ــرف  ــب و تص ــع، تخری ــا و مرات ــگل ه ــوزی جن س
ــال،  ــوب، زغ ــی، چ ــان داروی ــاق گیاه ــی، قاچ اراض
حفــر چــاه غیــر مجــاز در اراضــی ملــی و... اســت.
 با احترام

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان
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بـرق  طـرح  چنـد  مسـئوالن  از  جمعـی  حضـور  بـا 
رسـانی و بهداشـتی در شـهداد و شهرسـتان کهنـوج 
بـه بهـره بـرداری رسـید. بـه گـزارش خبرنـگار گـروه 
اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان ، 
بـا توجـه بـه توسـعه بخـش گردشـگری و بـه منظور 
ارتقـاء تـوان مدیریت بحـران و با حضـور پورابراهیمی 
و زاهـدی نماینـدگان مـردم کرمـان و راور در مجلـس 
فیـدر  ،پـروژه  کرمـان  فرمانـدار  و  اسـالمی  شـورای 
و  کیلومتـر   24 طـول  بـه  شـهداد  متوسـط  فشـار 
پـروژه  تامیـن روشـنایی معابـر ورودی 1۷ روسـتای 
دهسـتان تـکاب از توابـع شـهداد طـول 3 سـه دهـم 
بـا  پروژه هـا  رسـید.این  بـرداری  بهـره  بـه  کیلومتـر 
اعتبـاری بالـغ بـر 8۷ میلیـارد ریـال از محـل منابـع 
شـبکه های  سـازی  بهینـه  و  اصـالح  نامـه  تفاهـم 
آسـیب دیـده در اثـر زلزلـه و تفاهـم نامـه روشـنایی 
ورودی روسـتاها تامیـن گردیـده اسـت.این پروژه ها 
توسـط شـرکت توزیع برق شـمال اسـتان اجرا شـده 
اسـت کـه بـا اجرای آن مشـکل افـت ولتـاژ منطقه را 
رفـع کـرده اسـت.همچنین بـا حضـور حمـزه نماینده 
پنـج شهرسـتان جنوبـی، عیـدی فرماندار شهرسـتان 
کهنـوج، حسـینی بخشـدار مرکـزی، خانـه بهداشـت 
روسـتای بـارگاه نامحـرم شهرسـتان کهنـوج افتتـاح 
شـد.عیدی فرمانـدار شهرسـتان کهنـوج گفـت: بـرای 
سـاخت و تجهیـز و راه انـدازی ایـن مرکـز مجموعـا 
بالـغ بـر 180 میلیـون تومـان از محـل اعتبـارات حوزه 
سـالمت هزینـه شـده اسـت.وی افـزود: ایـن مرکـز 
بـه  مربـع  متـر   150 بنـای  زیـر  بـا  جامـع سـالمت 
مـردم روسـتا های حـوزه نـور آبـاد، دوالب و کهریگان 

خدمـات بهداشـتی ارائـه می کنـد.

افتتاح چند طرح 
مختلف در استان کرمان 

خبر

نمایشگاه عرضه کاال با 350 غرفه 
در جنوب کرمان برپا شد

ساعات کاری ادارات استان کرمان 
تغییر می کند

وقوع بسیاری از جرائم ناشی 
از جهل افراد به قانون است

ضیافـت ویـژه مـاه مبـارک رمضـان در 350 
غرفـه بـه مـدت 10 روز در جیرفـت دایر اسـت.

محمدرضا بازارشـاهی افزود: شـرکت کنندگان 
این نمایشـگاه از اسـتان های مشـهد، ارومیه، 
تبریـز، اصفهـان، شـیراز، کرمانشـاه، سـنندج، 
کرمـان و گیـالن کاالهـای مـورد نیـاز مـردم 
داد:  ادامـه  رسـانند.وی  مـی  فـروش  بـه  را 
شـرکت کنندگان غیربومی نمایشـگاه ضیافت، 
سـوغات منطقـه خـود را آماده عرضه کـرده اند 
و مـردم جنـوب کرمـان مـی توانند ایـن اقالم 
را بـا 15 درصـد تخفیف خرید کنند.بازارشـاهی 
تصریـح کـرد: مـواد غذایـی شـامل خشـکبار، 
پوشـاک،  و  شـیرینی  چـای،  برنـج،  روغـن، 
فـرش، صنایع دسـتی، کیف و کفـش و پارچه 
در نمایشـگاه ضیافت ویژه مـاه مبارک رمضان 

جنـوب کرمـان ارائـه می شـود.

کرمـان،  از  تسـنیم  بـه گـزارش 
محمدجـواد فدایی صبـح دیروز 
در شـورای برنامه ریزی و توسعه 
اینکـه  بیـان  بـا  اسـتان کرمـان 
تغییر سـاعات اداری اسـتان در سـال گذشته 
تغییـر  داشـت:  اظهـار  بـود  موفقـی  تجربـه 
سـاعات اداری اسـتان باعـث کاهش مصرف 
انـرژی در سـال گذشـته شـد. وی بـا بیـان 
اینکـه از 18 خـرداد تا پایان مردادماه سـاعت 
می کنـد گفـت:  تغییـر  اسـتان  ادارات  کاری 
ادارات اسـتان کرمان از سـاعت ۶ صبح تا 13 
ظهـر خدمت رسـانی خـود را انجـام می دهند.

اسـتاندار کرمان با اشـاره به اینکـه این تغییر 
سـاعت اداری شـامل بانک هـا نیـز می شـود 
و بایـد هماهنگی هـای الزم انجـام شـود بیان 
کـرد: تغییـر سـاعت اداری بـرای صرفه جویی 

در مصـرف انـرژی انجـام می شـود و نیازمنـد 
همـکاری تمـام دسـتگاه های اسـتان اسـت. 
وی افـزود: کشـورهای توسـعه یافته هسـتند 
کـه مـردم آنهـا از زندگـی بهتـری برخـوردار 
باشـند و بـر اسـاس ایـن معیـار کشـورها بـه 
تقسـیم  توسـعه  حـال  در  و  یافتـه  توسـعه 
شده اند.اسـتاندار کرمـان بیـان کـرد:40 الـی 
50 سـال کشـور مـا هنـوز در حـال توسـعه 
اسـت و باید هر چه زودتر کشـور را از در حال 
توسـعه بـه کشـور توسـعه یافته تبدیـل کنیم.

وی گفـت: توسـعه دو عامـل مهـم دارد یکـی 
نیـروی انسـانی و دیگـری توسـعه فرهنگـی 
اسـت و توسـعه فرهنگـی مقـدم بـر توسـعه 
سیاسـی، اقتصـادی اسـت و کشـورهایی کـه 
توسـعه اقتصـادی را در اولویـت قـرار دادند با 

شکسـت مواجـه شـدند.

امنیتـی  و  انتظامـی  مدیـرکل   
اسـتانداری کرمـان گفـت: وقوع 
جامعـه  در  جرائـم  از  بسـیاری 
ناشـی از جهـل افـراد بـه قانـون 
اسـت.به گزارش روابـط عمومی دادگسـتری 
در  راد  همایـی  خلیـل  اسـتان کرمـان،  کل 
اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس  بـا  دیـدار 
افـزود: در چنـد سـال اخیـر در سـایه تعامـل 
و همدلـی کـه بیـن دسـتگاه هـای امنیتـی 
و دسـتگاه قضایـی برقـرار بـوده همـواره این 
اسـتان در شـاخص های مختلـف امنیتی در 
رتبـه هـای برتـر کشـوری قرار داشـته اسـت.

وی ادامـه داد: نـگاه رییـس کل دادگسـتری 
اسـتان کرمـان بـه مسـائل امنیتی یـک نگاه 
تخصصـی اسـت و تعامـل سیسـتم قضایـی 
و  امنیتـی  اطالعاتـی،  نهادهـای  بـا  کرمـان 

انتظامـی سـتودنی اسـت.این مقام مسـوول 
امنیتـی  و  انتظامـی  اداره کل  عنـوان کـرد: 
حـوزه  در   9۷ سـال  در  اسـتانداری کرمـان 
اطالعات و اخبار رتبه عالی را در کشـور کسب 
کـرده اسـت.وی با اشـاره بـه اینکـه اداره کل 
انتظامـی و امنیتـی اسـتانداری کرمـان در 2 
حـوزه امنیـت سـلبی و ایجابـی تـالش مـی 
کنـد افـزود: در حـوزه امنیـت ایجابـی تمـام 
مـردم، نهادهـا و دسـتگاه ها نقـش بسـزایی 
در تامیـن نظـم و امنیـت جامعـه دارند.ایـن 
مقـام امنیتـی اظهـار داشـت: اگـر در حـوزه 
امنیـت ایجابـی همـگان بتواننـد بـه خوبـی 
نقـش ایفـا کننـد بـه طـور حتـم مـی تـوان 
بـه  وارده  پرونده هـای  از  وسـیعی  حجـم 
قـوه قضائیـه را کاهـش داد و از آسـیب های 

اجتماعـی جلوگیـری کـرد.

روزنامه پیام ما
رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس از احداث کارخانه تولید 

سبد میوه و دستمال کاغذی از مواد بازیافتی خبر داد

ابــوذر عطاپــور وزیــری، گفــت: مســئولین 
ــات  ــازار بایســتی یکســری اقدام ــر ب ناظــر ب
پیشــگیرانه بــه منظــور جلوگیــری از تخلفــات 
ــت  ــر قیم ــتر ب ــارت بیش ــز نظ ــی و نی صنف
کاالهــا در بــازار انجــام دهند.بــه گــزارش 
خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان 
اردیبهشــت(،   21( امــروز  صبــح  جنــوب، 
بــه  جیرفــت  شهرســتان  اداری  جلســه 
ائمــه  فرمانــداری،  سرپرســت  ریاســت 
جمعــه، مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی 
ــات  ــالن اجتماع ــت در س ــتان جیرف شهرس
االســالم  شــد.»حجت  برگــزار  اداره  ایــن 
رضــا ســعادت فــر« امــام جمعــه جیرفــت، 
شهرســتان  اداری  شــورای  جلســه  در 
طاعــات  قبولــی  آرزوی  جیرفــت، ضمــن 
ــه  ــت: ریش ــلمین، گف ــه مس ــادات هم و عب
ــت  ــا و غفل ــت ه ــکالت منّی ــیاری از مش بس
انســان از یــاد خداســت  اســت. حجــت 
ــرد:  ــه ک ــر، اضاف ــعادت ف ــا س ــالم رض االس
ــت  ــب رضای ــرای جل ــص ب ــای خال ــت ه نی

ــروزی در  ــرفت و پی ــب پیش ــد، موج خداون
ــت،  ــه جیرف ــد.امام جمع ــدس ش ــاع مق دف
ــت  ــا نی ــا را ب ــر کاره ــرد: اگ ــان ک خاطرنش
جلــب رضــای خــدا خالــص کنیــم، خداونــد 
نیــز مــا را در انجــام کارهــا یــاری مــی کنــد.

وی، تصریــح کــرد: نیــاز امــروز جامعــه ایجاد 
وحــدت و همدلــی بیــن مســئولین و مــردم 
ــه  ــر، اضاف ــعادت ف ــالم س است.حجت االس
کــرد: وحــدت و همدلــی زمانــی محقــق 
ــوده و  ــم دل ب ــر ه ــا یکدیگ ــه ب ــود ک می ش
از هــم حمایــت کنیم.امــام جمعــه جیرفــت، 
بیــان داشــت: مــا بــه مــردم بدهکار هســتیم 
و بایــد کمــک کنیــم تــا مشــکالت مــردم کــم 
ــگاه و  ــر از جای ــرد: اگ ــح ک ــود.وی، تصری ش
امکانــات خــود بــرای رضــای خداونــد هزینــه 
می شــویم.»ابوذر  بخیــر  عاقبــت  کنیــم 
عطاپــور وزیــری« سرپرســت فرمانــداری 
شهرســتان جیرفــت، در ایــن جلســه، ضمــن 
ــت: از  ــان، گف ــاه رمض ــک م ــوش و تبری خ
آنجایــی کــه بــه تازگــی بــه عنــوان سرپرســت 

ــوب  ــت، منص ــتان جیرف ــداری شهرس فرمان
شــده ام بنابرایــن امــروز اولیــن جلســه 
شــورای اداری اســت کــه بــا حضــور اینجانــب 
وزیــری،  عطاپــور  می شــود.ابوذر  برگــزار 
ــورای اداری  ــات ش ــرد: جلس ــان ک خاطرنش
ــث  ــکالت و مباح ــری مش ــور پیگی ــه منظ ب
ــه  ــورت ماهان ــه ص ــتان ب ــا شهرس ــط ب مرتب
برگــزار مــی شوند.سرپرســت فرمانــداری 
جیرفــت، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه شــرایط 
کنونــی کشــور، شــرایط خاصــی اســت، ابــراز 
داشــت: تــورم، گرانــی، مشــکالت معیشــتی 
ماننــد شــرایط جنگــی اســت بنابرایــن مــی 
ــی و همــکاری ایــن در رفــع  ــا همدل ــد ب طلب
ــرد:  ــه ک ــن مشــکالت بکوشــیم.وی، اضاف ای
مســئولین ناظــر بــر بــازار بایســتی یکســری  
ــری  ــه منظــور جلوگی ــات پیشــگیرانه ب اقدام
ــتر  ــارت بیش ــز نظ ــی و نی ــات صنف از تخلف
ــد. ــام دهن ــازار انج ــا در ب ــت کااله ــر قیم ب

عطاپــور وزیــری، تصریــح کــرد: بنابرایــن 
ــاد  ــب اعتم ــدی و جل ــت من ــتی رضای بایس
مــردم را در دســتور کار قــرار دهید.سرپرســت 
ــرای  ــت: ب ــان داش ــت، بی ــداری جیرف فرمان
ــردم در  ــدی م ــت من ــزان رضای ســنجش می
فرمانــداری ســاز و کاری پیــش بینــی شــده 
اســت و دســتگاه هــای اجرایــی بایــد برنامــه 
ســاالنه خــود را ارائــه کننــد.وی، افــزود: هــر 
ــاه  ــر م ــان ه ــی بایســتی پای دســتگاه اجرای

گــزارش عملکــرد و برنامــه کوتــاه مــدت 
مــاه بعــد را نیــز بــه فرمانــداری ارائــه دهــد.

ــای  ــزارش ه ــه داد: گ ــری، ادام ــور وزی عطاپ
ارائــه شــده از ســوی دســتگاه هــای اجرایــی، 
ــی  ــرح م ــز مط ــه اداری نی ــورای ماهان در ش
ــان  ــا در جری ــتگاه ه ــایر دس ــا س ــوند ت ش
ــرار  ــا ق ــزارش ســایر دســتگاه ه ــه و گ برنام
جیرفــت،  فرمانــداری  گیرند.سرپرســت 
ــه  ــر در جلس ــور مدی ــرد: حض ــان ک خاطرنش
ــا  ــی اســت و م ــه شــورای اداری الزام ماهان
بــه صــورت جــدی پیگیــر مصوبــه هــای ایــن 
ــریفی«  ــه » ش ــتیم.در ادام ــا هس ــه ه جلس
رئیــس زنــدان شهرســتان جیرفــت، بــا 
ــه برگــزاری جشــن گلریــزان در )12  اشــاره ب
خــرداد(، گفــت: ایــن جشــن هــر ســاله در 
ــه  ــک ب ــدف کم ــا ه ــان ب ــارک رمض ــاه مب م
زندانیــان غیــر عمــد از جملــه زندانیانــی 
کــه بــه دلیــل تصــادف و یــا عــدم پرداخــت 
ــی شــود. ــزار م ــد هســتند، برگ ــه در بن مهری

شــریف، اضافــه کــرد: هــم اکنــون 24 نفــر به 
ــدان هســتند  دلیــل جرائــم غیــر عمــد در زن
ــان  ــون  توم ــا 840 میلی ــی آنه ــغ بده و مبل
اســت.وی، در پایــان، از مدیــران دســتگاه 
ــن  ــزاری جش ــت، برگ ــی خواس ــای اجرای ه
گلریــزان را بــه اطــالع پرســنل و خیریــن 
برســانند تــا بــا همــکاری یکدیگــر ایــن افــراد 

ــوند. آزاد ش

لزوم نظارت بیشتر 
بر بازار جیرفت

سراسری

الکلـی سـرو می شـود و در ایـن شـرایط حتـی روی سـن 
نـدارد.« وجـود  کنترلـی  یـا  نظـارت  هـم  مصرف کننـدگان 

نظـری بـا بیـان اینکـه مصـرف مشـروبات الکلـی نسـبت بـه 
گذشـته زیاد شـده اسـت افزود:»علت این افزایش مصرف را 
می تـوان در عـدم اطالع رسـانی و عـدم آگاهـی خانواده ها دید. 

طوری که بسـیاری از افراد فکر می کنند که مصرف مشـروبات 
الکلی تنها منع شـرعی دارد، در حالی کـه عوارض جبران ناپذیر 
بسـیار زیـادی در انتظـار مصرف کننـدگان ایـن نـوع از مخدرها 
اسـت در حالـی کـه مصـرف ایـن نـوع مـواد در کشـورهای 
غیرمسـلمان نیـز از قواعـد خاصـی پیـروی می کنـد و قانـون 

محدودیـت سـن فـروش اعمـال می شـود کـه این سـن بین 
1۶ تا 18 سـال و حتی تا 21 سـال متغیر اسـت. در کشـورهای 
اروپایـی همچنیـن قوانیـن سـختی بـرای رانندگـی با مسـتی 
وضـع شـده اسـت که حتـی بـه رانندگی بـا نوشـیدن مقداری 
الکل )متغیر در کشـورها( تنزل یافته و مجازات های سـنگین 

مثـل ممنوعیـت مادام العمـر از رانندگـی را به همـراه دارد البته 
در بسـیاری از کشـورهای اروپایـی افـراد سرشـناس به سـراغ 
ایـن مـواد نمی رونـد اینکـه پـس از وقـوع تصادفـات بـه فکر 
زنـدان کـردن و...رانندگان متخلف بیفتیم چه فایـده ای دارد که 
افـرادی کـه از دسـت رفته اند دیگـر روی زندگـی را نمی بینند.«

آمار باالی تصادفات رخ به رخ در محدوده پل 
کلدان- باغ علی شیر

رهبـر معـاون اداره کل راهداری جنوب اسـتان به »کاغذوطن« 
گفـت: »در ایـن محل اقدامات ایمن سـازی انجام شـده که به 
ایـن شـرح اسـت:1_خط وسـط در ایـن محل به رنگ سـفید 
بـود که جهت تاکید بر عدم سـبقت در فروردین ما خط کشـی 
زرد انجـام شـد. 2-اجرای حفاظ نرده پـل 3-نصب تابلوهای 
اخطـاری و انتظامـی4- تعریض پل جهت ایمن سـازی قوس 
5- ایجـاد حداقل 3 متر شـانه خاکـی.«وی افزود:»محدوده 
حدفاصـل پـل کلدان تا باغعلی شـیر دلفـارد تصادفـات رخ به 
رخ بسـیار زیادی داشـتیم و راهکار کاهش و حذف تصادفات 
آینـده ایجـاد بانـد دوم اسـت، البتـه برنامه هـای آینـده اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان جهـت 
دلفـارد باغعلیشـیر  تـا  پـل کلـدان  حدفاصـل   ایمن سـازی 
 نصـب دوربیـن کنتـرل سـرعت متوسـط در ایـن محـدوده

بـا  و تعریـض محـور و جداسـازی الیـن رفـت و برگشـت 
اسـتفاده از شـیار لرزاننـده و خـط کشـی دوبـل هسـتند.«وی 
اصلی تریـن اقـدام زودبـازده و کـم هزینـه را نصـب دوربیـن 
کـرد.« عنـوان  محـور  ایـن  در  متوسـط  سـرعت  کنتـرل 

قطعه سوم پروژه دوبانده کردن محور دلفارد-
جیرفت در انتظار مجوز 

مدیرکل راه و شهرسـازی جنوب کرمـان به »کاغذوطن« گفت: 
»سـرعت غیرمجـاز در مسـیر دلفارد متاسـفانه باعـث اتفاقات 
ناگـوار زیـادی می شـود در حالـی کـه تابلوهـای زیـادی نصب 
شـده کـه محدودیـت سـرعت را ذکـر کـرده و جاده بر اسـاس 
همین سـرعت حداکثر در روز90 و در شـب 80 کیلومتر طراحی 
شـده است که توجهی به آن نمی شـود.«وی افزود:»11کیلومتر 
از جـاده ایـن مسـیر را کار کردیـم ولـی وضعیـت اقتصـادی 
بـدی را تجربـه می کنیـم بـا ایـن حـال پیمانـکار  آماده اسـت 
و کارخانـه آسـفالت هـم در حـال نصـب شـدن اسـت تـا این 
پـروژه ادامـه پیـدا کند البته قطعه سـوم هم در دسـت مطالعه 
اسـت کـه امیدواریـم زودتـر مجـوز آن را از تهـران بگیریـم.«

رهبر معاون اداره کل راهداری جنوب استان 
به»کاغذوطن«گفت:»در این محل اقدامات 

ایمن سازی انجام شده که به این شرح 
است:1_خط وسط در این محل به رنگ 

سفید بود که جهت تاکید بر عدم سبقت 
در فروردین ما خط کشی زرد انجام شد. 

2-اجرای حفاظ نرده پل 3-نصب تابلوهای 
اخطاری و انتظامی4- تعریض پل جهت 

ایمن سازی قوس 5- ایجاد حداقل 3 متر 
شانه خاکی.«وی افزود:»محدوده حدفاصل 

پل کلدان تا باغعلی شیر دلفارد تصادفات 
رخ به رخ بسیار زیادی داشتیم و راهکار 

کاهش و حذف تصادفات آینده ایجاد باند 
دوم است، البته برنامه های آینده اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
کرمان جهت ایمن سازی حدفاصل پل کلدان 

تا باغعلیشیر دلفارد نصب دوربین کنترل 
سرعت متوسط در این محدوده و تعریض 
محور و جداسازی الین رفت و برگشت با 

استفاده از شیار لرزاننده و خط کشی دوبل 
هستند.«وی اصلی ترین اقدام زودبازده و کم 
هزینه را نصب دوربین کنترل سرعت متوسط 

در این محور عنوان کرد.«

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان:کارخانه آسفالت در حال نصب شدن است تا دوبانده شدن این مسیر را ادامه دهیم

جاده دلفارد پیست نیست؛ آهسته برانید
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محرومیت در سرانه ورزشی شرق استان کرمان
فرماندار ریگان: اگرچه جمعیت این شهر جوان است اما یک زورخانه  و یا حتی یک سالن ورزشی نداریم

ســرانه ورزشــی شــهرهای شــرقی اســتان کرمــان بســیار 
ــای  ــچ فض ــیر هی ــه نرماش ــوری ک ــه ط ــت ب ــن اس پایی
ــا وجــود  ــم ب ــگان ه ــدارد و ری ــوان ن ــرای بان ورزشــی ب
جمعیــت جوانــی کــه دارد از اماکــن ورزشــی کافــی 
بی بهــره اســت. کافــی اســت ســری بــه صفحــات 
بســیاری  بزنیــد.  مردمــان شــرق کرمــان  مجــازی 
از مــردم از نبــود فضــای مناســب ورزشــی ناراضــی 
ــه  ــته از این ک ــا پیوس ــه ریگانی ه ــرای نمون ــتند. ب هس
ــود  ــب وج ــی مناس ــای تفریح ــک فض ــان ی در شهرش
نــدارد کــه بتواننــد وقتشــان را در آن جــا بگذراننــد، گالیــه 
دارنــد. افــراد مشــتاق بــه ورزش در ایــن شــهر از نبــود 
یــک پــارک یــا حتــی یــک اســتخر در شهرشــان گالیــه 
ــل  ــه دالی ــهرها ب ــه از دیگرش ــرادی ک ــی اف ــد. حت دارن
مختلــف ســاکن ریــگان شــده اند هــم از ایــن وضعیــت 

ــتند.  ــی هس ناراض
»رضــا عبداللهــی« کــه بــه دلیــل شــرایط کاری بــه 
ــد: در  ــرده، می گوی ــرت ک ــتان مهاج ــرق اس ــه ش منطق
ــا در  ــم، ام ــگاه می رفت ــه باش ــر روز ب ــودم ه ــهر خ ش
ــی  ــای ورزش ــود فض ــلوغی و کمب ــل ش ــه دلی ــگان ب ری
ــرف  ــیده منص ــای سرپوش ــک فض ــردن در ی از ورزش ک
شــده ام و فقــط بــه پیــاده روی در شــهر بســنده کــرده ام. 
بــه گفتــه نماینــده مــردم شــرق اســتان کرمــان، ســرانه 
ــع، در  ــر مرب ــان 0/21 مت ــتان کرم ــرق اس ــی ش ورزش
اســتان 0/44 متــر  مربــع و در کشــور 0/89 متــر  مربــع 
ــی  ــرانه ورزش ــزان س ــت می ــخص اس ــه مش ــت ک اس
ــی  ــا ســرانه کشــوری خیل ــان در مقایســه ب شــرق کرم
می افزایــد:  نیکــزادی«  »حبیــب هللا  اســت.  پاییــن 
ــان  ــرق کرم ــم در ش ــی ه ــاز ورزش ــای روب ــرانه فض س
0/14 متــر مربــع، در اســتان 0/31 متــر  مربــع و در 
فضــای  ســرانه  اســت.  مربــع  متــر    0/۶۶ کشــور 
سرپوشــیده ورزشــی شــرق کرمــان نیــز 0/0۷ متــر 
ــور  ــع و در کش ــر  مرب ــان 0/13 مت ــهر کرم ــع، در ش مرب

ــت.  ــع اس ــر  مرب 0/23 مت

سرانه ورزشی ریگان
فرمانــدار ریــگان می گویــد: بــا توجــه بــه این کــه 
ــت و  ــر اس ــزار نف ــا 98 ه ــن 95 ت ــگان بی ــت ری جمعی
30 درصــد آن روســتایی هســتند، در حــال حاضــر ایــن 
ــی(  ــن مصنوع ــاز )چم ــال روب ــن فوتب ــک زمی ــهر ی ش
و2 ســالن معمولــی دارد. اگرچــه جمعیــت ایــن شــهر 
ــالن  ــک س ــی ی ــا حت ــه ی ــک زورخان ــت، ی ــوان اس ج
ــا  ــه این ه ــدارد. هم ــم ن ــاه ه ــقف کوت ــا س ــی ب ورزش
ایــن  ورزشــی  زیرســاخت های  می دهــد  نشــان 

ــت.  ــف اس ــتان ضعی شهرس
 »امیــن باقــری« در خصــوص برنامه هــای ســاخت 
اماکــن ورزشــی ایــن شهرســتان می گویــد: قــرار اســت 
ــده  ــاه آین ــد م ــا چن ــی ت ــع مال ــن مناب ــورت تامی در ص

پــارک بانــوان آمــاده شــود کــه در حــال طراحــی اســت. 
اگرچــه ایــن منطقــه گــرم و روزهــای تابســتانی آن بلنــد 
اســت، اســتخری نــدارد. البتــه در حــال راه انــدازی 
ــن  ــام ای ــتخر نیمه تم ــاز اس ــه ساخت و س ــاره پروس دوب
منطقــه هســتیم. عــالوه بــر ایــن، 13 زمیــن روســتایی 
در روســتاهای ریــگان نیــز بــا تفاهم نامــه اداره ورزش و 

ــتند.  ــازی هس ــال آماده س ــداری در ح فرمان

حال ناخوش ورزش نرماشیر
رئیــس اداره ورزش و جوانــان نرماشــیر بــه کاغــذ 
وطــن می گویــد: نرماشــیر از نظــر اماکــن ورزشــی 
ــدارد. وضعیــت ســرانه شــرق  ــی ن اصــاًل وضعیــت خوب
پایین تــر از عــددی اســت کــه نیکــزادی، نماینــده 
مــردم شــرق اســتان کرمــان، اعــالم کــرده اســت. 
ــن  ــی در ای ــر اقدامات ــد در یــک ســال اخی ــه نمان ناگفت
منطقــه انجــام شــده کــه بــا چنــد ســال گذشــته 
»عبدالحامــد  نمی کنــد.  برابــری  شهرســتان  ایــن 
ــود  ــی موج ــن ورزش ــا اماک ــد: تنه ــی« می افزای دریجان
نرماشــیر یــک ســالن چندمنظــوره 2هــزار متــر مربعــی 
ــده  ــد روز آین ــا چن ــه ت ــت ک ــن اس ــن چم ــک زمی و ی
ــک  ــه ی ــود؛ البت ــاح می ش ــرداری و افتت ــاده بهره ب آم
ــرار  ــی ق ــرانه ورزش ــه در س ــود دارد ک ــم وج ــوله ه س

نمی گیــرد، زیــرا اصــاًل اســتفاده ورزشــی نــدارد. 
وی ادامــه می دهــد:  روی هــم رفتــه حــدود 10 تــا 
12 هــزار متــر  مربــع اماکــن ورزشــی قابــل اســتفاده در 
ایــن شــهر موجــود اســت. دریجانــی تصریــح می کنــد: 
ــه  ــه ب ــر اســت ک ــت نرماشــیر حــدود ۶9هــزار نف جمعی

ــع ســرانه ورزشــی  ــر  مرب ــر حــدود 0/1۶ مت ازای هــر نف
تعلــق گرفتــه اســت. بــا توجــه بــه این کــه یــک ســالن 
ــدد  ــن ع ــود ای ــاده می ش ــر آم ــت دیگ ــا چندوق ــم ت ه
ــی کــه میانگیــن  ــع می رســد، در حال ــه 0/18 متــر  مرب ب
ــع  ــر  مرب ــا 0/80 مت ــن 0/۷0 ت ســرانه ورزشــی کشــور بی
بــه ازای هــر نفــر اســت. ایــن منطقــه یــک اســتخر هــم 
ــرورش اســت و  ــوزش و پ ــه اداره آم ــق ب ــه متعل دارد ک
ــوان هــم اگــر بتواننــد و  ــوز آمــاده نشــده اســت. بان هن
ــد از  ــد، مجبورن ــاص دهن ــود اختص ــه خ ــی را ب سئانس

ــد.  ــی اســتفاده کنن ــن ســالن فعل همی
ــد: وضعیــت ورزشــی نرماشــیر  ــد می کن ــی تاکی دریجان
ــالن  ــت، س ــب نیس ــت مناس ــن جمعی ــرای ای ــاًل ب اص
ورزشــی کــه در روداب در چنــد ســال گذشــته 10 درصــد 

ــد اداره  ــت جدی ــان مدیری ــود در زم ــرده ب ــرفت ک پیش
ــرفت  ــد پیش ــه ۷0 درص ــتان ب ــان اس کل ورزش و جوان
رســیده اســت. رییــس اداره ورزش و جوانــان زمانشــیر 
ــا  ــد آن ب ــه 40 درص ــم ک ــه ه ــک زورخان ــد: ی می گوی
ــار اداره ورزش در  ــا اعتب ــی ب ــی و مابق ــش خصوص بخ
حــال ســاخت اســت، رو بــه اتمام اســت. در روســتاهای 
ایــن منطقــه هــم زمیــن خاکــی موجــود اســت و پیگیــر 

ــتیم. ــم هس ــک ه ــای گل کوچ زمین ه

خانه های ورزش روستایی 
ورزش  کل  اداره  ورزش  امــور  توســعه  معــاون 
خانــه  می گویــد:  کرمــان  اســتان  جوانــان  و 
ــاال  ــی را ب ــرانه ورزش ــه س ــتایی اگرچ ــی روس ورزش
ورزش  بــرای  کل  اداره  برنامه هــای  از  نمی بــرد، 
مــردم روستاســت. عــالوه بــر ایــن قــرار اســت 
بــرای زمین هــای چمــن مصنوعــی و ســالن های 
اختصــاص  اعتباراتــی  چندمنظــوره ســقف کوتــاه 
ــد  ــرادی مانن ــای انف ــرای ورزش ه ــا ب ــد ت ــدا کن پی
ــتفاده  ــورد اس ــتی م ــه و کش ــدو، کارات ــو، تکوان ووش
شهرســتان ها  بعضــی  در  اســتخر  گیــرد.  قــرار 
ــه  ــتخر ب ــاخت اس ــداری و س ــا نگه ــود دارد، ام وج
تنهایــی حــدود 3میلیــارد تومــان اعتبــار الزم دارد 
ــت  ــن اس ــارات پایی ــزان اعتب ــه می ــی ک و از آن جای
و طرح هــای نیمه تمــام زیــادی در همــه مناطــق 
ــای  ــدن بناه ــل نش ــا کام ــود، ت ــده می ش ــتان دی اس

نمی شــود.  زده  کلنگــی  فعلــی 
ــن  ــار اماک ــن اعتب ــوص تامی ــرادی« در خص ــی م »عل
بــر  عــالوه  می افزایــد:  محــروم  مناطــق  ورزشــی 
اعتبــارات وزارتخانــه، خیــران ورزش یــار هــم در ســاخت 
اماکــن ورزشــی بــه شــهرها کمــک می کننــد کــه 
اســتان مــا در ایــن خصــوص رتبــه برتــر را دارد. البتــه 
ممکــن اســت در شهرســتان ها بخــش خصوصــی وارد 
ــی را اداره  ــد و مابق ــام ده ــد کار را انج ــود، 50 درص ش

ــد. ــری کن پیگی

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

نو 
ن 

رما
: ک

س
عک

جذب تنها 27 درصد اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای دستگاه های 

اجرایی کرمان  

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه ۷3.۶ 
درصـد اعتبـارات تملـک دارایی های سـرمایه ای بند ب تبصره 5 در سـال 9۷ جذب 
نشـده اسـت گفـت: امکان اصـالح و جابجایـی اعتبار تـا 29 اسـفند 9۷ ممکن بود 
و در حـال حاضـر ایـن امکان وجـود ندارد. به گـزارش خبرگزاری تسـنیم از کرمان، 
جعفـر رودری صبـح شـنبه در شـورای برنامه ریـزی و توسـعه اسـتان کرمـان بـا 
بیـان اینکـه دسـتگاه های اسـتانی مکلف هسـتند تـا پایان اردیبهشـت ماه سـهمیه 
اسـتانی بودجـه را پیگیـری کنند اظهار داشـت: ظرفیت های قانـون برنامه و بودجه 

رصـد و در قالـب کتابچه ای به دسـتگاه های اجرایی اسـتان ارسـال شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ۷3.۶ درصـد اعتبـارات تملـک دارایی های سـرمایه ای بند 
ب تبصـره 5 در سـال 9۷ جـذب نشـده اسـت گفـت: امـکان اصـالح و جابجایـی 

اعتبـار تـا 29 اسـفند 9۷ ممکـن بـود و در حـال حاضـر ایـن امـکان وجـود ندارد.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه تـا پایـان 
اعـالم شـود  واگـذاری  قابـل  نیمه تمـام  پروژه هـای  لیسـت  بایـد  اردیبهشـت ماه 
افـزود: دسـتگاه های اجرایـی تمـام پروژه هـای قابـل واگـذاری را اعـالم کننـد و 
لیسـت این پروژه ها باید در جلسـه شـورای توسـعه و برنامه ریزی اسـتان مصوب 

. د شو
محمدجـواد فدایـی اسـتاندار کرمـان در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه اینکـه اعتبارات 
بـه زحمـت بـه اسـتان می آیـد و عدم جـذب آن قابـل قبول نیسـت اظهار داشـت: 
دسـتگاه هایی کـه نتوانسـتند اعتبـارات خـود را جـذب کننـد باید پاسـخگو باشـند.

وی بـا بیـان اینکـه مشـکالتی کـه در ایـن رابطـه طرح می شـود خـود مدیـران باید 
حـل کننـد و کسـی از خـارج کـه نمی توانـد بـرای حـل ایـن مشـکالت اقـدام کنـد 
گفـت: درخواسـت تحقیـق و تفحـص در رابطـه بـا واگـذاری پروژه هـای نیمه تمـام 
بـه کمیسـیون عمـران مجلـس داده شـده اسـت و اگـر دسـتگاهی کوتاهـی کـرده 

بایـد جوابگو باشـد.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه کارگروهـی بـا مسـئولیت معـاون عمرانـی 
اسـتانداری تشـکیل شـده و دالیـل عـدم واگـذاری پروژه هـای نیمه تمـام بررسـی 
می شـود بیـان کـرد: ظرف یک مـاه باید گـزارش الزم به این کمیسـیون ارائه شـود.

شستشوی بیش از 10000 
مترمکعب از مخازن ذخیره 

آب شهرستان بردسیر
اکبــر افضلــی مدیــر امــور آب و فاضــالب 
ــه  شهرســتان بردســیر گفــت: با توجــه ب
ــاء  ــت آب و ضــرورت ارتق ــت کیفی اهمی
ــاه ســال  ــداری از تاسیســات، در اســفند م ــرداری و نگه بهره ب
گذشــته 11500 مترمکعــب از مخــازن ذخیــره آب در شــهرهای 
نــگار )5000 مترمکعــب(، اللــه زار )4000 مترمکعــب( ، بردســیر 
ــده،  ــدی ش ــه زمانبن ــق برنام ــزار طب ــب( و گل )5000 مترمکع

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــدار بهره ب شستشــو و مجــددًا در م
وی ادامــه داد: مخــازن ذخیــره آب یکــی از مهمتریــن 
ــع آب  ــره و توزی ــه در ذخی ــی رود ک ــه شــمار م تاسیســات ب
ــه لحــاظ  ــرد و ب شــرب شــهری مــورد اســتفاده قــرار می گی
ــی  ــرکت مهندس ــتورالعمل های ش ــق دس ــت طب ــاء کیفی ارتق
آبفــا کشــور بــه صــورت ســاالنه مــورد شستشــو قــرار 

. نــد می گیر

افتتاح و بهره برداري ۱۷ پروژه تامین روشنایي 
معابر ورودي روستاهاي شهداد

آغاز به کار مرمت دو بنای 
تاریخی در بافت و رابر

آبفا

برق شمال  میراث

هر
 م

س:
عک

آوای محلی           

َب ُغرَصه شوَنه ِی َبخُتم َشِلت ِکه
ُو   پاِی  واَیه ووُنم    ُبوگَِلت  ِکه
َبسی چیکَنِدت ای جُوُنم َحالَوت
َسُرم َسرد ُو گَنوگ ُو َاحَولِت  ِکه

شاعر :  مهدی جاللی

پدر مرده همی دل بی صحاُبم
نبو زوُرم که تا ِکردی جواُبم
تو ناُدنی چکد سخته َسوایی
که بلکُم در نیایی ای عذاُبم

شاعر :  منصور رئیسی

َدخیلی َبسَتر ُو َتسبی َو گاَلر
ُو َصدتا واَیه َسر ُمهرِگ کَتاَلر

ِدلی ِمث َدسُتِن بی بی ِدُروشی
ِدلیکیَنر   َولی  پاَبنِد    فاَلر

شاعر :  مهدی جاللی

ای   آ  روزی ِهزاری ای کَفوم ُرو
ُخَوشی َهم بی ُتواری ای کَفوم ُرو
َزدوم فالی که ُجک ُبو تاک َدر کُو

ُو  باُدوه ِچش ُخماری ای کَفوم ُرو

شاعر :  مهدی جاللی

تا ُنِم روَسری ِای ُبشِک َشرِت دور اکنی
َبه بسی کارِ َنِکرَده دل ُم َمجبور اکنی
َشگَری تا ادهی هُووش اِگرِه میالِکت
ُشو ُو روزِ مو دریپ ای ُتِم انگور اکنی

شاعر :   مهدی جاللی

بـه گفتـه نماینـده مـردم شـرق اسـتان کرمان، سـرانه 
ورزشـی شـرق اسـتان کرمان 0/21 متر مربع، در استان 
0/44 متـر  مربـع و در کشـور 0/89 متـر  مربع اسـت که 
مشـخص اسـت میـزان سـرانه ورزشـی شـرق کرمـان 
در مقایسـه بـا سـرانه کشـوری خیلـی پاییـن اسـت. 
»حبیـب هللا نیکـزادی« می افزاید: سـرانه فضـای روباز 
ورزشـی هم در شـرق کرمان 0/14 متر مربع، در اسـتان 
0/31 متر  مربع و در کشـور 0/66 متر  مربع اسـت. سـرانه 
فضای سرپوشـیده ورزشـی شـرق کرمان نیـز 0/07 متر 
مربـع، در شـهر کرمـان 0/13 متر  مربع و در کشـور 0/23 

متـر  مربع اسـت.

معـاون هماهنگـی امور اسـتان های سـازمان ملی اسـتاندارد 
گفـت: در 5 سـال گذشـته رتبه سـازمان ملـی اسـتاندارد رتبه 
سـی و یکم را در بین 1۶3 کشـور داشـته که به رتبه بیسـت و 
یکـم ارتقـاء پیدا کرده اسـت و یکی از 15 کرسـی اصلی هیات 
مدیره سـازمان جهانی اسـتاندارد، متعلق به همکاران ماسـت.

به گزارش ایسـنا منطقه کویر، اصغر صالح زاده 21 اردیبهشـت 
مـاه در مراسـم تکریم و معارفه مدیران کل اسـتاندارد اسـتان 
کرمـان اظهـار کرد: علی رغم همه دشـمنی هـا و کینه ورزی ها 
علیـه کشـورمان، سـازمان ملـی اسـتاندارد بـه مـدد نیروهای 
متخصص توانسـته رتبه و جایگاه خوبی در سـطح بین الملل 

کسـب کند.
وی افـزود: در 5 سـال گذشـته رتبـه سـازمان ملی اسـتاندارد 
رتبـه سـی و یکـم را در بیـن 1۶3 کشـور داشـته کـه بـه رتبـه 
بیسـت و یکـم ارتقـاء پیـدا کـرده اسـت و یکـی از 15 کرسـی 
اصلـی هیـات مدیـره سـازمان جهانـی اسـتاندارد، متعلـق به 

ماسـت. همکاران 

اسـتاندارد  سـازمان  در  ایـران  کـرد:  تصریـح  صالـح زاده 
کشـورهای اسـالمی به عنوان یک عضو اثرگذار اسـت و برای 
نخسـتین بار سـال گذشته دبیرکل سـازمان جهانی استاندارد 

بـه ایـران آمد.
وی بیـان کـرد: قانـون توسـعه و تقویـت اسـتاندارد در سـال 
9۶ تصویـب شـد کـه قانـون بسـیار قـوی اسـت و بسـترهای 
الزم بـرای اسـتقرار سیسـتم نوین استانداردسـازی در کشـور 
لحـاظ شـده کـه ایـن قوانیـن بـا مـدد و کمـک فعـاالن همه 

بخش هـای دولتـی و خصوصـی محقـق مـی شـود.
معاون سـازمان ملی اسـتاندارد گفت: سـازمان ملی استاندارد 
تنهـا مرجـع صادرکننـده نشـان حـالل اسـت و بایـد همـه بـه 
اسـتاندارد نگاه ویژه ای داشـته و به اجرای اسـتانداردها کمک 

کنند.
وی با اشـاره به نامگذاری سـال جاری به عنـوان "رونق تولید" 
افـزود: معتقدیـم رونـق تولیـد در کنـار اسـتاندارد محقـق می 
شـود و کاالیـی کیفیت نداشـته باشـد مردم راغـب به مصرف 

نیستند. آن 
صالـح زاده اظهـار کـرد: باید همـه همراهی کنیم تولیـد روز به 
روز رونـق گرفتـه و از پتانسـیل هـای خوبـی که در کشـور و به 
ویـژه اسـتان کرمان در صنایـع قابلـی دارد و می تواند خیلی از 

مشـکالت اقتصـادی را رفع کند، اسـتفاده کنیم.
وی با تشـکر از زحمات مدیرکل سـابق اسـتاندارد استان کرمان 
در سـه سـال گذشـته گفت: آقـای عاقلی مدیرکل جدیـد نیز از 
نیروهای خوشـفکر و زحمتکش اسـت که با توجه به موقعیت 

ویـژه اسـتان کرمان در این زمینه انتخاب شـدند.
همچنیـن محمدعلی دهقـان معاون اسـتاندار کرمـان در این 
مراسـم گفـت: کشـور ایـران از دیربـاز وضـع کننـده خیلـی از 
اسـتانداردها بوده و در قبل از اسـالم محاسـبه دقیـق روز، ماه 
و سـال توسـط دانشـمندان ایرانـی صـورت می گرفته اسـت.

وی افـزود: بـا تـالش دکتـر بیـگ زاده در اداره کل اسـتاندارد 
اسـتان کرمـان، ایـن اداره از آخریـن رتبه به رتبه سـوم کشـور 

ارتقـاء پیـدا کرد.

و  دسـتی  فرهنگی،صنایـع  میـراث  کل  مدیـر 
گردشـگری اسـتان کرمـان از مرمـت دو بنـای تاریخـی 

داد. خبـر  رابـر  و  بافـت  درشهرسـتان های 
غالمرضـا فرخـی اظهـار کـرد: در ادامـه فعالیـت هـای 
مرمتـی گذشـته دو بنـای تاریخـی در شهرسـتانهای بافـت و رابر مرمت می شـود.

وی ادامـه داد: طـی ایـن فصل مرمتی مسـجد قلعه "زهرا خانم" روسـتای اسـالم 
آبـاد شهرسـتان بافـت و بـرج خانـه صولت السـلطنه شـهر رابر مـورد مرمـت قرار 

مـی گیرد.
ایـن مقـام مسـئول بـا بیان این مطلـب که قدمت دو بنـای مذکور بـه دوره صفویه 
و قاجاریـه می رسـد، افـزود: در بنـای تاریخـی صولـت السـلطنه بخش هایـی از 
حصـار منتهـی بـه برج و در مسـجد اسـالم آباد نیز نمـای فضاهـای داخلی مرمت 
مـی شـود. مدیـرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری کرمـان با بیان 
اینکـه هفـت هـزار اثـر تاریخی شـناخته شـده در این اسـتان وجـود دارد، تصریح 
کـرد: اسـتان کرمـان بیشـترین تعـداد آثـار تاریخـی کشـور را بـه خـود اختصاص 

است. داده 
وی بـا بیـان این کـه اعتبـارات فعلـی پاسـخگو نیازهـای مرمتـی اسـتان کرمـان 
نیسـت، خاطرنشـان کـرد: میـراث فرهنگـی به تنهایـی نمی توانـد اقـدام به حفظ 
و احیـا بناهـای تاریخـی کنـد و در ایـن زمینـه از ورود بخـش خصوصـی بـه ایـن 

موضـوع اسـتقبال مـی کند.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـركت 
 ، كرمـان  اسـتان  شـمال 
حمیـد علیـزاده روز پنجشـنبه در آییـن افتتـاح فیدر 
باتوجـه  پـروژه  ایـن  فشـار متوسـط شـهداد گفـت: 
بـه توسـعه بخـش گردشـگری منطقـه و بـه منظـور 
ارتقـا تـوان مدیریـت بحـران از پسـت فـوق توزیـع 
 24 طـول  بـه  شـهداد  شـهر  نزدیكـی  تـا  سـیرچ 
كیلومتـر احـداث گردیـد و شـهر شـهداد و تعـدادی 
از روسـتاهای اطـراف آن از طریـق ایـن فیـدر تامین 

شـد. خواهنـد  بـرق 
وی بیـان كـرد: اصـالح و تقویـت پایـه هـای ادامـه 
برنامـه  اهـداف  در  شـهداد  شـهر  ورودی  تـا  شـبكه 
اسـتراتژیك پیـش بینی شـده و درصـورت تخصیص 

و تامیـن منابـع اقـدام خواهـد شـد.
كـرد:  تصریـح  كرمـان  نواحـی  بـرق  امـور  مدیـر 
باالبـردن ضریـب اطمینـان ، كاهـش خاموشـی های 
ناخواسـته و دسترسـی آسـان جهـت رفـع معایب در 

از  زمـان كوتاهتـر و بهـره بـرداری آسـانتر از شـبكه 
اهـداف اجـرای ایـن پـروژه اسـت.

وی ادامـه داد: نـوع خـاك منطقـه سـبب فرسـودگی 
برخـی از از پایـه هـای بـرق در بخـش شـهداد شـده 
كاهـش  و  حادثـه  هرگونـه  از  جلوگیـری  بـرای  و 
خاموشـی هـای ناخواسـته نیاز بـه تقویـت پایه هادر 

ایـن منطقـه ا سـت.
وی بـا بیـان اینكـه تامیـن بـرق روسـتاهای بـاالی 
10 خانـوار بخـش شـهداد در سـال گذشـته بـه اتمـام 
رسـیده اسـت، افـزود: تامیـن روشـنایی ورودی 1۷ 
روسـتا در بخـش شـهداد بـا حجـم شـبكه بـه طـول 
و  رسـید  بـرداری  بهـره  بـه  و  اجـرا  كیلومتـر   3.3
روشـنایی ورودی چنـد روسـتای دیگـر برنامه ریزی 
شـده كـه درصـورت تامیـن منابع اجـرا خواهند شـد.

شـایان ذكـر اسـت در بخـش شـهداد تعـداد هفـت 
بـرق  نعمـت  از  مشـترك  پانصدوپنجـاه  و  هـزار 
برخـوردار میباشـند كـه از ایـن تعـداد ۶ هـزار و 530 

هسـتند. خانگـی  تعرفـه  بـا  مشـترك 

معاون سازمان ملی استاندارد اعالم کرد:

رتبه بیست و یکم سازمان استاندارد ایران در سطح بین الملل


